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ELŐSZÓ

A történelem a gondolatok története is. Igaz, a politika-, diplomácia- és gaz
daságtörténet az általuk feltárt adatok jellege miatt egzaktabb nála, de azért a gon
dolatok története egy cseppet sem érdektelenebb emezeknél. A történések keretét 
meghatározó anyagi feltételekből nem közvetlenül következik a történés. Az emberi 
tényező, az egyén, a közösség véleménye, elképzelése, gondolatai (a világról, 
magáról, másokról, a nagy kérdésekről stb.) is történelemformálóak. Mivel az ember 
közösségi lény, a vélekedések -  korszaktól és helytől függően -  sokszor egybeesnek. 
A mindenkori politikai elit igyekszik átvinni, elfogadtatni az akaratát. Leggyakrabban 
valami-lyen általánosan elfogadott/elfogadtatott ideológia -  gondolati struktúra -  ala
pján cselekszik, legyen az akár vallási, akár filozófiai színezetű. Másrészt a politikai 
hatalom is állandóan önigazolásra törekszik (a gondolati struktúra alapján). A propa
ganda az ideológia és a hatalmi elit elfogadtatását szolgálja.

A propaganda lehetőségei a modem korban kiszélesedtek, igen változatosak 
és széles körűek. Ennél talán még érdekesebb, ahogy a politikai elit elképzelései 
beszivárognak a mindennapokba. Különösen érdekes a már érvényesített akarat 
későbbi visszahatása az esetleg megváltozott helyzetre vagy a megváltozott politikai 
elitre. Úgy vélem, érdemes időt és energiát fordítani e kérdés vizsgálatára, mert ezáltal 
közelebb kerülhetünk nemcsak a múltunk, hanem a jelenünk megértéséhez is.

Születésem helyéből és idejéből adódik, hogy ezzel a titoizmus kapcsán foglako
zom. Helyzetem folytán belülről -  de mégis kívülállóként -  szemlélhettem a térség 
eseményeit, követhettem a velük kapcsolatban kialakuló propagandát és diskurzust. 
A 90-es évek világossá tették számomra, hogy érdemes megvizsgálni mindazt, ami 
a délszláv térség lakóit propaganda formájában, tudatformáló hatásként érte évtize
deken át. A délszláv térségnek nemcsak a 20. századi története, hanem a jelene sem 
értelmezhető a titoizmus és propagandája nélkül. A délszláv államokban mindenki 
valamilyen viszonyban áll a titoizmussal, legyen híve vagy ellenzője. Fontos tehát 
levonni a következtetéseket, ami nehéz feladat, mert igen sokrétű jelenségről van szó. 
Úgy vélem, a későbbi ideológia és propaganda is a korai titoizmusból eredt, és ezért 
logikus innen elindulni. Munkám célja a korai titoizmus propagandájának kritikai 
elemzése. Szeretném megérteni és megértetni, hogyan állt össze, öltött jellegzetes 
formát, hogyan segítette a titoista Jugoszlávia első változatának létrejöttét. Szeretném 
megállapítani hangsúlyait, megvizsgálni témáit és a témák tárgyalásának módját. Min
dez lehetséges a korai titoizmus fő propagandaeszközének, a Borba c. napilapnak az 
újraolvasásával, mivel ebben az esetben a sajtópropaganda a meghatározó, az elektro
nikus média befolyása később kezdődött. A nagyobb alaposság végett a Borbán kívül 
a Politika és a Szabad Vajdaság c. napilapokat is tanulmányoztam.

Tudtommal ezt a kérdést ilyen formában még nem vetették fel, ezért munkám 
bizonyára újszerű és remélhetőleg érdekes lesz az olvasók számára.
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I

Bevezető és a korai titóizmus 
kialakulásának feltételei és körülményei





1. BEVEZETŐ

1.1. A propaganda -  „királyi út”1 a szándékok megis
meréséhez, avagy miért érdemes a délszláv állam 
propagandáját tanulmányozni

A 20. század a propagandának, a végtelenségig ismételt, politikailag, ideoló
giailag motivált tartalmaknak a kora. A történettudomány gondjai közül talán a 
források kérdése a legnagyobb.2 Míg a régi korokról általában aggasztóan kevés, 
addig az újabbakról túl sok forrás áll rendelkezésre. Valóságos „papíróceán” jött 
létre a könyvek, újságok kiadásával. Jellemző a források „hígulása” is. Egy-egy 
eseményről számos egyforma tudósítás létezhet, hitelük azonban sokszor kétes. 
Egyes potenciális források keletkezésük idején gyakran a manipuláció eszközei 
voltak, a gyanútlan olvasó megtévesztését szolgálták. Képeket retusáltak, a kon
cepciós perek koholt vádjait, „bizonyíték”-ait valódiaknak vélték, felnagyították 
vagy csökkentették a tények jelentőségét, sőt időnként a visszájára fordították az 
események értelmezését. A tömegesen termelt források, illetve látszatforrások 
mellett azonban a történések nagy részéről mégis fennmaradnak a propagandáé
tól eltérő, közvetlenebb, más megvilágításban készült, ellenérdekből táplálkozó, 
esetleg érdek nélküli, sőt független források is. „Csak” meg kell találni őket. 
így alkalom nyílik az összehasonlításra, és a szándékosan alakítgatott források 
megtévesztő volta -  hacsak nem fűződik érdek valamilyen látszat fenntartásához
-  általában világossá válik. Máskor az elhallgatás eszközével éltek, amire más 
események ismertetéséből következtethetünk, ha következtethetünk. Néha oly
annyira sikerült bevonniuk látszatkeltő „univerzum”-ukba a propaganda fogyasz
tóit, hogy számukra a valóság vált „valótlan”-ná. A propagandát tehát valós, 
illetve a valóságot alakító tényezőként kell kezelnünk és vizsgálnunk, mert azok, 
akik hisznek állításaiban, igaznak tekintik.3

1 Az ötlet egyrészt Freudtól származik, aki az álmok analízisét a tudattalan megismeré
séhez vezető, „királyi út”-nak tekintette. Másrészt pedig Sain Márton: Nincs királyi út. 
Matematikatörténeti ABC. (Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.) c. munkája is inspirált, 
mivel -  szerintem -  a történelemben van ilyen. (O pedig Eukleidész híres mondására 
utal: A matematikához nem vezet királyi út.)

2 Erről lásd bővebben: Ormos Mária: A történelem és a történettudományok. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest, 2005, 34—39. o. A hivatkozó lábjegyzetekben a könnyebb 
tájékozódás végett több adatot közlünk a szokásos Harvard módszer által ajánlottnál, a 
szerző teljes nevét és a mü címét, valamint az oldalszámot is ismertetjük. Az első emlí
tésnél minden könyvészeti adatot közlünk.

3 C. G. Jung így érvel a vallások tanulmányozásának szükségessége mellett. Nagyon 
érdekes paradigma lenne a titoizmust vallási jelenségként tanulmányozni, erre azonban
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A propagandából nem ismerhetjük meg a teljes valóságot, hiába is akarnánk, azt 
azonban megtudhatjuk belőle, hogy milyennek szeretnék láttatni, illetve milyenné 
kívánnák tenni a világot. Egy valami biztosan kiviláglik minden propagandából: 
a szándék, amely mozgatja, amelyet érvényre próbál juttatni. Ezt fontos megis
merni. De ez sem minden. Ha kritikus szemmel és részletekbe menően vizsgáló
dunk, további megállapításokra juthatunk. Világos kép híján, megbízható források 
szűkében is sokatmondó az, amiről egy-egy propaganda szólt vagy hallgatott, mert 
az mégis valamilyen módon a valóságra utalt.4 Továbbá egy idő után általában 
felbomlik a valóságra vonatkozó egyoldalú állítások kongruenciája -  főként akkor, 
ha valamely rezsim folyamatosan csúsztat vagy hazudik - , hiszen a különböző pro
pagandákat többnyire az adott pillanat motiválja. A körülmények változása módosít 
az aktuális propagandán is, ami utólag segít a megelőző vagy következő korszak 
értelmezésében. így -  még akkor is, ha nem tekinthetjük evidenciának a propaganda 
állításait -  megtudhatjuk, hol vannak a hangsúlyok, sejthetjük, melyek a kényes 
pontok, mindez segítségünkre van a kérdések feltevésében és a kutatás irányainak 
a kijelölésében, pontosítja, árnyalja a korszakról kialakított képünket, talán még az 
objektívebbnek tartott források által kialakított képet is.

Minden propaganda -  a „saját igazság” terjesztése -  politikai tett is, ezért 
önmagában is érdekes. Része a hatalom azon képességének, hogy akaratát keresz
tülvigye. Nem a tényekre, hanem az emberekre hat, a legmegfelelőbbnek tartott 
formában adagolva a tényekbe és minősítésekbe csomagolt akaratát. Ideológiai 
tartalmak fejeződnek ki általa, gyakran „eseményekbe öltözve”, máskor viszont, 
mint fentebb már említettük, elrejti a történteket, sőt -  ha módja adódik rá -  a tör
ténelmet is. A propaganda szükség szerint eszköz lehet az emlékezés irányítására, 
módosítására, a történtek elfedésére vagy a feledés meggátlására.

Bármely propaganda tanulmányozása azért is fontos, mert ha a történések nem 
közvetlenül érintenek valakit, akkor a múlttal kapcsolatos tudat nem a valódi tör
ténések, hanem a propaganda hatására alakul ki. A tömegek tudatát nem csak, sőt 
talán nem is elsősorban a történések, hanem inkább a propaganda határozza meg. 
A sajtó, az iskola, a közös ünnepségek, rendezvények -  amivel a titoizmus később 
nagyon is élt sőt a tömegkommunikáció is gyakran nagyobb hatással vannak 
a közvéleményre, mint maga a valóság. Munkánkban nem tudunk foglalkozni a 
közoktatásban, az ünnepségeken, a művelődési intézményekben is közvetített tartal

ebben a munkában nem vállalkozhatunk. A propagandáról és hatásáról gondolkodva 
viszont azt elfogadhatjuk, hogy állításaiban lehet hinni, és ez a hit befolyásolhatja 
befogadóját, így cselekvéseit is.

4 Megfelelő óvatossággal (a pszichoanalízisre mint analógiára tekintve) a propagandát 
a hatalom viselkedési megnyilvánulásaként, manifesztálódásaként értelmezhetjük. Ez 
jól dokumentálható, minthogy „mánifeszt-jelenség”. A formális logika eszközeivel 
feltárhatók az önellentmondásai, megállapíthatók a forrásai. Más ismert tények vizs
gálatával a hatalom, illetve a hatalmat gyakorlók logikájáról, a lakosság állapotáról tud
hatunk meg értékes információkat. Egy olyan valóság tárulhat fel előttünk a propaganda 
elemzése révén, amely nem olvasható ki a statisztikákból, a számadatokból és a sokszor 
személytelen dokumentumokból. Egy a memoároktól különböző, másfajta szubjektivi
tás mutatkozik meg benne.
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makkal, noha ezek hatása közvetlenebb volt, mivel direkt módon szólították meg a 
közönséget. Kölcsönösen erősítette egymást a tömegkommunikáció és a különböző 
rendezvények. A titoizmus korai szakaszában látható, ahogyan Tito egy csapásra az 
emlékezés központi alakjává válik. Munkánkban e folyamat kezdetét jáijuk körül, 
így eljuthatunk a motiváció megismeréséhez, segítséget kaphatunk az egyes tények 
súlyának, fontosságának megítéléséhez. Tito társadalmi rendszere nemcsak mély és 
hosszú hatásáért érdemel figyelmet, hanem azért is, mert Titóról, a titoizmusról ideje 
már más szempontból, a racionális mérlegelés jegyében és elsősorban kritikusan 
beszélni. Ezért fontos ennek a korszaknak a termékét és eszközét, a propagandát 
vizsgálni. Át kell ugyanis tömi azt a mély propagandisztikus üledéket, amelyet 
önmagáról létrehozott és hátrahagyott.

Összegzésként: a titoista politikai propagandát legalább három okból érdemes 
vizsgálni. Egyrészt a megfelelő megközelítési mód, a kritikai attitűd segíthet a tör
ténelem alapkérdésének, a „hogyan is volt tulajdonképpen?”-nek a megválaszo
lásában. Másrészt, mivel a propaganda maga is tett, ha nem is a legfontosabb, 
segíthet a propaganda mögött álló személyek, struktúrák megértésében -  egy
szersmind egy kor lenyomata is. Harmadrészt, ha a ma emberének gondolkodása, 
világnézete érdekel bennünket,5 a múlt eseményei mellett nem árt a múlt propa
gandáját is szemügyre vennünk. Úgy vélem, a Tito-korszak kutatása és a titoiz
musról folyó diskurzus megújítható, és ez a folyamat már el is kezdődött.

Munkámat a győzelem kivívásának folyamatával6 kezdem, végigkísérem 
a propagandát azon az úton, amelyen a titoizmus a győzelem megszerzésének 
lehetőségétől eljutott a jogi önmeghatározásig.

1.2. A korai titoizmus a történetírásban
(Historiográfiai összefoglaló)

A titoista propagandára mind ez ideig kevés figyelmet fordítottak. Sőt 
furcsa, hogy a korai titoizmussal mint jelenséggel sem igen foglalkoztak, pedig 
elvben érdekes, hogyan áll fel egy új hatalmi struktúra. E témát többnyire csak 
a titoizmust és Titót dicsőítő, illetve bíráló, általánosabb vonatkozású munkákban 
érintik. A különböző, egymásnak sokszor homlokegyenest ellentmondó, elfogult 
vélemények arra sarkaltak, hogy megvizsgáljam, milyen propagandát fejtett ki 
önmagáról Tito és rendszere. Az egymásnak feszülő vélemények egyben módot is 
adnak arra, hogy mögéjük lehessen látni. Ráadásul a jugoszláviai szakirodalom

5 Olivera Milosavljević könyvének előszavában megjegyzi, hogy ezzel a kérdéssel eddig
inkább szociológusok és pszichológusok foglalkoztak, de itt az ideje, hogy a törté
nészek is érdeklődjenek a téma iránt. Milosavljević, Olivera: U tradiciji nacionalizma 
(ili stereotipi srpskih intelekíualaca XX véka o „ nama ” / „drugima”). Helsinški odbor 
za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2002.

6 Meggyőződésünk szerint nem a győzelem pillanatáról, hanem a győzelem folyamatáról 
érdemes beszélni, vagyis az 1944 ősze és 1945 májusa közötti időszakról.
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bán élesen különválasztható az 1990 előtti és utáni korszak. 1990 után kezdenek 
megjelenni a kritikai hangvételű művek, noha a Titót dicsőítő írások máig sem 
tűntek el teljesen.7 A két korszak közötti éles különbség és a titói korszakban 
kiadott könyvek egyöntetűsége sok nehézséget okoz, de sajátos módon és elemi 
erővel veti fel a „hogyan is volt tulajdonképpen?” kérdését.

A hatalomgyakorlás praktikáit illetően a legmesszebbre Kosta Čavoški jutott 
el aránylag korán, 1991-ben megjelent könyvében8, Tito hatalomgyakorlási techno
lógiáját bírálva. A 2000 utáni években megnőtt az érdeklődés Tito személye és 
rendszere iránt is, noha az újabb elemzések továbbra sem elégségesek; többnyire 
a titoizmust követő időszak aktualitásai inspirálják a történeti közvéleményt, de 
még a kutatókat, a Jugoszláviáról szóló munkák szerzőit is.

A források közül, mint az alcímben jeleztem, elsősorban a Borbára támasz
kodtam. Kiegészítésként azonban gondosan áttanulmányoztam a Politika és 
a Szabad Vajdaság c. lapokat is. A jugoszláviai sajtóról általában Živorad 
K. Stkovié könyve adott felvilágosítást.9 A Magyar »Szóról Kalapis Zoltán10 
és Vajda Gábor11 újonnan megjelent könyvében olvashattam. Az értekezés 
középpontjában álló kezdetekről néhány fontos adattal szolgált Kurspahić12 
sajtóról szóló könyve. A forráspublikációk közül elsősorban Petranović és 
Zečević13 elég jó szöveggyűjteményeire támaszkodtam. Stepinac szerepét 
is egy forrásgyűjtemény árnyalta.14 Ezenkívül felhasználtam Pero Simić,15

7 Az alább említendő Ridley-féle életrajz (a szerb kiadású könyvben Ridlinek írják a 
nevét) és a Latas-féle szöveggyűjteményt (kiadó: Agencija za MIR és Društvo za istinu 
o antifašističkoj narodnooslobodilačkoj borbi) a régi Tito-, ill. titoizmus-képet viszi 
tovább.

8 Čavoški, Kosta: Tito -  tehnologija vlasti. K. n., h. n., 1991.
9 Živorad K. Stković: Štampa naroda i narodnosti u SFRJ, 1945—1973 (Grada za istoriju 

štampe). Beograd, 1975.
10 Kalapis Zoltán: A Magyar Szó fél évszázada (Adalékok a jugoszláv napilap történe

téhez). Magyar Szó—Fórum, Újvidék, 1994.
11 Vajda Gábor: Remény a megfélemlítettségben (A délvidéki magyarság eszme- és iroda

lomtörténete). Magyarságkutató Tudományos Társaság, Szabadka, 2006.
12 Kurspahić, Kemal: Zločin u devetnaest i trideset (Balkanski mediji u ratu i miru). Media 

centar, Sarajevo, 2003.
13 Petranović, Branko, Zečević, Momčilo: Jugoslovenski federalizam, ideje i stvarnost 

(Tematska zbirka dokumenata) I—II. Prosveta Beograd, 1987. és Petranović, Branko, 
Zečević, Momčilo: Jugoslavija 1918/1988 (tematska zbirka dokumenata). Izdavačka 
organizacija „Rád”, 1988.

14 Batelja, Juraj; Bože Čović (szerk.): Alojzije Kardinai Stepinac: Propovjedi, govori, 
poruké, AGM, Zagreb, 1996.

15 Simić, Pero: Svetac i magle (Tito i njegovo vreme u novim dokumentima Moskve i Beo- 
grada). Službeni list SCG, Beograd, 2005. Sajnos, Simić éppen arról az időszakról közöl 
kevés adatot, amelyet ezúttal vizsgálunk. Egyébként nagyon érdekesek a közölt dokumen
tumok, noha a szerző címadási gyakorlata szokatlan, és ötletessége ellenére nem segíti a 
jobb tájékozódást.
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Branko Latas16 és Slobodan Nešović17 válogatásait. Milán Grol mint kortárs írt 
általunk felhasználható értelemben a demokrácia kihívásairól.18

Fontos kiemelnem, hogy értekezésemnek -  noha Tito pályafutása nélkül 
természetesen nem értelmezhető a téma -  nem Tito életének behatóbb tanul
mányozása volt a célja. Néhány életrajzi feldolgozásra azonban mindenképpen 
támaszkodnom kellett. Szabatossága és elfogulatlansága alapján ki kell emelnem
A. Sajti Enikő művét19, ez volt a leginkább hasznomra. Sajnos Ridley20 könyvét 
nem jellemzi ugyanez az elfogulatlanság. Nagy hibája, hogy csak azokra a for
rásokra támaszkodhatott a szerzője, amelyekhez jugoszláviai kapcsolatai révén 
hozzájutott. Vladimír Dedijer többször is kiadott életrajzát21 nagy terjedelme, 
koncepciótlansága és elfogultsága miatt sem alkalmaztam, nem könnyű ugyanis 
értékelni a benne kifejtetteket. Dedijer munkáiban nehéz megítélni, hol fejeződik 
be az udvari propaganda, és hol kezdődik az objektív történetírás. Sajnos vonat
kozik ez minden, a titoizmus éveiben Jugoszláviában kiadott könyvre. Terjedel
mét tekintve az egyik legnagyobb, de szerkezetileg jól tagolt a Tito — život i 
delo22, jóllehet a Tito halála utáni időszak hangulata és elvárásai rányomták bélye
güket. Nagyon értékes munka a Milovan Dilas által írt kritikai életrajz23, Todor 
Kuljić munkája pedig elvontsága miatt nehéz, de fontos olvasmány.24 Đilasnak, 
akit a kommunizmus feltétlen híveként ismerhettünk meg az újságokból, más 
könyvei, megnyilatkozásai is nagyon fontosak, talán ő tudta a legcélszerűbben 
és a legszellemesebben védeni a kommunizmust és bírálni a kapitalizmust meg 
a királyi Jugoszláviát. Későbbi munkái a továbbgondolkodás termékei, Dilas 
nem szűnt meg gondolkodni, és nem állt be „az új osztály”-ba, ettől különösen 
érdekesek a munkái, sőt a személye is.

Léteznek általános, Európával és a világtörténelemmel foglalkozó munkák, 
amelyekben néhány szó esik Titóról, ill. a rendszeréről, esetleg egy-egy fejezetet 
is szánnak rájuk. Ezek a művek elsősorban a titoizmus keletkezésének, korai

16 Latas, Branko: Saradnja četnika Draže Mihailovića sa okupatorima i ustasama 
(1941—1945). Društvo za istinu o antifašističkoj narodnooslobodilačkoj borbi
1941— 1945, Beograd, 1999.

17 Nešović, Slobodan: Stvaranje nőve Jugoslovije 1941—1945. Partizanska knjiga, Ljub
ljana, OOUR Izdavačko-publicistička delatnost, Beograd, Mladost, Beograd, 1981.

18 Grol, Milán: Iskušenja demokratije. Službeni glasnik, h. n., 2005.
19 Polonyi Péter—A. Sajti Enikő: Mao -  Tito. Pannonica Kiadó, h. n., 2000.
20 Ridli, Džasper: Tito -  biografija. Agencija „MIR“, Növi Sad, 1998.
21 Az első kötetnek több kiadása is van. Én a következőket használtam fel: Vladimír 

Dedijer: Josip Broz Tito (Prilozi za biografiju). Kultura, 1953, Vladimír Dedijer: Növi 
prilozi za biografiju Josipa Broza Tita, knj. 2., Libumija, Rijeka, Zagreb, Mladost 
1981, Vladimír Dedijer: Növi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita. Treći tóm. „Rád”, 
Beograd. 1984.

22 Stanojković, Tihomir—Markovié, Drágán: Tito (život i delo). Vük Karadžić, Beograd, 
1983.

23 Dilas, Milovan: Tito (Kritikai életrajz). H. n. és k. n.
24 Kuljić, Todor: Tito (socijološko istorijska studija, drugo dopunjeno izdanje). Gradska 

narodna bibliotéka Žarko Zrenjanin, Zrenjanin, 2005.
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körülményeinek és feltételeinek megértéséhez nyújtanak támpontot, s a titoiz
mus európai és világtörténelmi kontextusáról is belőlük informálódhatunk. A két 
világháború közötti korszak nemzetközi politikájának legfontosabb jugoszláv 
feldolgozása Popov munkája.25 Ebben a marxista történetírás jobb hagyományai 
érvényesülnek és ötvöződnek elsősorban a Franciaországban honos történelem- 
szemléletekkel. John Roberts26 munkájában 1945-ig követi Európa történelmét, 
ugyanúgy, mint az Európa a nemzetközi küzdőtéren27 c. könyv is, amely éppen 
addig taglalja a nemzetközi viszonyokat, amikortól e munka felveszi a titoizmus 
kialakulásának fonalát. Az utóbbi évek egyik legújszerűbb terméke Norman 
Davies Európa története c. könyve28, Richard J. Crampton Eastern Europe In 
The Twentieth Century -  And After c. könyve pedig már túl van a második kiadá
son.29 Fontos munka még a Debrecenben megjelent Európa története.30 Mark 
Mazower31 és Eric Hobsbowm32 is megírta könyvét a 20. századról. Oxfordban 
is kiadták a témára vonatkozó összefoglaló tanulmánykötetet.33 Paul Johnson a 
modem kor34, Paul Kennedy a nagyhatalmak viszonyrendszerének vizsgálatakor 
szót ejt Titóról és országáról is.35 Ebbe a sorba illeszkedik be a magyarországi 
kísérlet, a 20. századi egyetemes történet három kötete a Korona Kiadótól36, 
illetve ennek az átdolgozott, kétkötetes második kiadása.37 Walter Lockuer és 
Fischer Ferenc38 érdeklődése a második világháború utáni Európára irányul39, 
a második világháború utáni időszakot dolgozzák fel. Enciklopédikus, ill. jó 
minőségű ismeretterjesztő kötetekből is született néhány.40 Ezek közül érdekes

25 Popov, Čedomir: Od Versaja do Danciga. Nolit, Beograd, 1976.
26 Roberts, Džon M.: Evropa 1880—1945. Klio, h. n., Beograd, 2002.
27 Ormos Mária, Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren. Osiris Kiadó, Budapest, 

1998.
28 Davies, Norman: Európa története. Osiris Kiadó, Budapest, 2002.
29 Crampton, R. J.: Eastern Europe In The Twentieth Centoury -A n d  After (Second edi- 

tion). Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2004.
30 Gunst Péter (szerk.): Európa története. Csokonai Kiadó Kft. Debrecen, 1993.
31 Mazower, Mark: Mračni kontinent (Evropsko dvadeseto stoljeće). Prometej, Zagreb, 

2004.
32 Hobsbowm, Eric J.: A szélsőségek kora (a 20. század rövid története). Pannonica Kiadó, 

h. n., 1998.
33 Oxford Világtörténet a 20. században. Napvilág Kiadó, Budapest, 2002.
34 Johnson, Paul: A modern kor (a 20. század igazi arca). XX. Századi Intézet, 2000.
35 Kennedy, Paul: Nagyhatalmak tündöklése és bukása. Akadémiai Kiadó, Budapest 

1992.
36 Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet, I— III. Korona Kiadó, Budapest, 

1995— 1997.
37 Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet. I—II. Osiris Kiadó, Budapest, 2005.
38 Fischer Ferenc: A megosztott világ (A Kelet—Nyugat, Észak—Dél nemzetközi kapcso

latok fo vonásai (1941— 1991). Dialóg Campus Kiadó, Budapest—Pécs, 2001.
39 Loker, Volter: Istorija Evrope 1945—1992. Klio, h. n., 1999., 7. o. (Az eredeti címe: 

Walter Loqueur: Europe in Our Time (History 1945— 1992), h. n., 1992)
40 Az emberiség története. Officina Nova, 1990, XX. század krónikája. Officina Nova, 1994. Továbbá 

a Reader’s Digest Világtörténelmi enciklopédiája (Személyek, dátumok, események), é. n., h. n., 
valamint Robertson, Dávid: Dictioriaiy of Politics. Penguin Books, second edition, h. n., 1993.
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a Mozaik znanja Istorija c. kötete.41 Ez a válogatás ugyan elfogult, hiszen a 
titoizmus korszakában tanári, ill. iskolai segédkönyv volt, de bőséggel találhatók 
benne életrajzi adatok. Fontos segédkönyv volt a Jugoszláv enciklopédia is.42 A 
titoizmus előzményeihez (a Karađorđevićok és Obrenovićok váltakozásához) jó 
támpont Morbynak a királyi dinasztiákról szóló könyve.43 Felhasználtuk a Pándi 
Lajos szerkesztette nagyszerű térképgyűjteményt is (amely a magyarországi 
történetírás egyik jelentős teljesítménye)44 Az újabb kori horvát történetírás 
terméke, a Ki kicsoda a Független Horvát Államban45 kiemeli, hogy az usztasa 
államra nemcsak a bűn volt jellemző, hanem az is, hogy megvalósult a horvát nép 
álma, a függetlenség. Ezzel nehéz egyetérteni, hiszen az ún. „Horvát Független 
Állam” nagyon kis mértékben volt független, a könyv viszont a titoizmustól 
különböző megvilágításban közöl adatokat, ami mindenképpen jó arra, hogy új 
kérdéseket vessen fel a titoizmus propagandájával kapcsolatban.

Kelet-, Kelet-Közép-Európa és a Balkán is egyes nyugati kutatók 
érdeklődésének középpontjába került. A már említett Crampton46 és Mazower47 
is megírták könyvüket a Balkánról. Róbert Bideleux és lan Jeffries pedig Kelet- 
Európát célozták meg (amibe a Balkánt is besorolták).48 Mindenképpen meg 
kell említeni Barbara Jelavich kétkötetes Balkán-történetét is.49 Különösen 
érdekes Misha Gleny könyve50, amely a Balkánról mint konfliktusforrásról ki
mondja, hogy ez korántsem csupán a balkáni helyzet következménye. Ugyanezt 
az időszakot elemzi a spanyol Veiga.51 Noel Malcolm pedig Bosznia és Kosovo52 
titoista korszakával is foglalkozott, akárcsak Mehmadalija Bojié.53 Ugyancsak 
Balkáni érdeklődésű Káplán könyve54. Nagyon fontos Todorova műve,55 amelyben

41 Enciklopedijski rečnik- Mozaik znanja, Istorija. Interpress Beograd, 1970.
42 Enciklopedija Jugoslavije, Izdanja i naklada Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, 

Zagreb 1—VIII., 1955— 1971.
43 Morby, John. E.: A világ királyai és királynői, az idők kezdetétől napjainkig. Mae- 

cenas, h. n., 1991.
44 Köztes-Európa 1763—1993. Térképgyűjtemény. Osiris, Budapest, 1997. Összeállította 

Pándi Lajos.
45 Tko je  tko u NDH (Hrvatska 1941— 1945). Minerva, Zagreb, 1997.
46 Krempton, Ričard Dž.: Balkan posle drugog svetskog rata. Klio, h. n., 2003.
47 Mazower, Mark: A Balkán. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2004.
48 Róbert Bideleux and lan Jeffries: A History ofEastern Eurpe (Chrisis and Change). 

Routledge, London and New York, 2005.
49 Jelavich, Barbara: A Balkán története I—II. Osiris Kiadó, Bp., 2000.
50 Gleni, Miša: Balkan, 1804— 1999 (Nációnálizam, rat i velike sile). I, II, Samizdat, 

FreeB92, 2001, Beograd
51 Fransisko (Francisco) Veiga: Balkanska zamka (1804— 2001) (Jedna evropska kriza). 

k. n., Beograd, 2003.
52 Marcolm, Noel: Bosnia (A Short History). Pan Books, 2002 és Marcolm, Noel: Kosovo 

(A Short History). Pan Books, 2002. (Second edition)
53 Bojić, Mehmadalija: Historija Bosne i Bošnjaka. TKD Šahinpašić, Sarajevo, 2001. 

E mű a kilencvenes évekre helyezi a hangsúlyt, noha a délszláv muzulmánok egész 
történetét áttekinti.

54 Káplán, Róbert D.: Balkanski duhovi, pút kroz istoriju. Dán Gráf, Beograd, 2004.
55 Todorova, Marija: Imaginarni Balkan. Bibliotéka XX. vek, 1999.
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a szerző kevésbé közhelyes Balkán-képet követel. Todorova véleménye szerint a 
Balkánra mindeddig inkább a frusztrációit vetíti ki a Nyugat, amivel egyet kell 
értenünk, de ez azt is jelenti, hogy újabb magyarázatokat kell lelnünk arra a kér
désre, hogy miért járta be a Balkán ezt a rendhagyó történelmi útját.

Egyre gyakoribbak az olyan, főleg Nyugat-Európában, ill. Észak-Ameriká- 
ban kiadott könyvek, tanulmánygyűjtemények, amelyek a délszláv kérdés egészét 
próbálják megragadni. Ilyenek John B. Allcock szerkesztésében az Explaining 
YugoslaviaS6 és a Dejan Djokić szerkesztette tanulmánykötet.57 A Pál Kolsto 
szerkesztette kötet pedig a balkáni helyzetet a közép-európaihoz köti.58 Ehhez 
hasonló a Lampe tollából szerbül is megjelentetett kötet.59 Úgy vélem, hogy ezek 
a munkák nagyon fontos összegzései az eddigi eredményeknek, de tovább kell 
lépni. Más könyvekre gyakran jellemző, hogy a „végeredmény” oldaláról vizs
gálják az eseményeket, ami ugyan érdekes, de nem mindig a legcélravezetőbb. 
Ilyenek Judah,60 Artman61 és Zimmermann62 könyvei. Mindinkább szükség volna 
egy-egy kevésbé általános eszmefuttatásra, részletkérdés-vizsgálatra is. (Jelen 
munkánkban én is erre törekszem.) Ezért nagyon érdekes és fontos Lorraine 
M. Lees kötete63, amelyben Tito pénzellátását tárja fel, és egyben a titoizmus 
irányváltását is leírja. Különösen érdekes volt az a G. R. Swain, által írt cikk, 
amely Tito leninizmusát elemzi és emeli ki.64

Örvendetesen gyakoriak immár a titoizmust kritikusan szemlélő jugoszláviai, 
ill. szerbiai kiadványok. Az 1989-et követő évtized egyrészt mélyrepülés volt 
a délszláv társadalom/társadalmak számára, másrészt viszont ekkor kezdődik a 
nemzeti történetírások (olykor zűrzavaros) reneszánsza és egyben a titoizmus 
kritikája is.65 Érdekesek -  nem annyira a tartalmuk, mint inkább a problémafel
vetésük folytán -  azok a kísérletek, amelyek szerb részről, a szerbek szempont
jából vonják kétségbe a délszláv állam pozitív szerepét. Ilyenek Veljanović66 és

56 Allcock, John B.: Explaining Yugoslavia. Columbia University Press, New York, 2000.
57 Djokić, Dejan (szerk.): Yugoslavism (Histories of a Failed Idea). Hurst & Company, 

London, 2003.
58 Kolste, Pál (szerk.): Myths and Boundaries in South-Eastern Europe. Hurst & Com

pany, London, é. n.
59 Lempi, Džon R.: Jugoslavija kao istorija (Bila dvaput jedna zemlja). Dán Gráf, 

Beograd, 2004. (Eredeti helyesírás szerint: John R. Lampe.)
60 Džuda, Tim: Srbi (Istorija, mit i razaranje Jugoslavijé). Dán Gráf, Beograd, 2003.
61 Artman, Florans: Milosevic (Dijagonala laufera). Dán Gráf, Beograd, 2001.
62 Zimmerman, V.: Poreklo jedne katastrofe (Jugoslavija i njeni rušitelji). Dán Gráf, 

Beograd, 2003.
63 Lis, Lorejn: Održavanje Tita (Amerika, Jugoslavija i hladni rat). BMG, Beograd, 

2003.
64 Swain, G. R.: Tito: The Formation Of A Disloyal Bolshevik, in = International Rew- 

iew Of Social History, Volume XXXIV -  1989 -  2, International Institut Voor Sociale 
Geschiedens, Amsterdam, van Gorcum, Assen, Netherlands.

65 Nem véletlen, hogy 1990-ben adják ki Dotlić, Gavro: Rasipništvo Josipa i Jovanke 
(Nepoznato o Brozovima), Bibliotéka „Otkrića”, Beograd, 1990. Ebben Tito és felesége 
fényűzését és pénzszórását ostorozzák (dokumentálva is).

66 Veljanović, Zorán: Jugoslavija potreba ili zabluda (Stvaranje kraljevine SHS 1918.). 
RIPC, „Nikola Tesla” Subotica, 2001.
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Mandić67 munkái. Zorán Đinđić szociológiai kritikáját adta a titoizmus egészének.68 
Ez a Jugoszláviáról valaha írt legjobb könyvek egyike, szabatos, pontos, világosan 
rámutat a gondokra és rendkívül kritikus.

Az is érdekes, amikor a kilencvenes évek után létrejött államalakulatok 
felől szemlélik Jugoszláviát és Titót.69 Ilyen Szilágyi munkája, amely szlovén 
szempontból tekint rá. Rudolf Horvat szenvedéstörténetként mutatja be Hor
vátországnak a két világháború közötti történetét.70 Dušan Bilandžić71 pedig 
történetírói módszerekkel ír a horvát nép modem kori történetéről. (Könyvének 
legnagyobb része valójában a 20. századról szól.) Csuka János memoárja a két 
világháború közötti időszakot idézi fel.72 Ennek tudományosabb feldolgozását 
adja könyveiben Mészáros Sándor.73 Ma már viszonylag sok munka vizsgál
ja a titoizmus létrejöttekor elkövetett súlyos erőszakcselekményeket. Vajda
sági magyar szempontból a legérettebb mü Temerinről szól. Ádám István és 
szerzőtársai igényes könyvükben -  a források által megszabott keretekben -  a 
megismerhetőség határáig feltárták az ott történteket74, Matuska Márton pedig 
nemcsak úttörő jellegű, hanem mértékadónak tekinthető könyvet írt.75 Teleki 
Júlia munkája szintén úttörő jellegű76, az elmúlt évtizedek hordaléka alól kavarta 
fel azokat a súlyos érzelmeket, amelyeket a történések kiváltottak. Az érzelmi 
töltet egyben a mü hibája is, de a könyv úttörő jellege ettől még markánsabb lett. 
Mészáros Sándor77 megpróbált levéltári forrásokat feltárni, részleges sikerrel. 
A Vajdasági Magyar Tudományos Társaság78 összegezte az eddigi eredményeket. 
Szerb szempontból a titoista rezsim gaztetteit Karapandžić79 és Jurišić vizsgálja.80

67 Mandić, B. Petar, Prof. dr: Jugoslavija — lluzija ili vizija (Koreni tragedije srpskog 
naroda u XX veku. Lom, Beograd, 2002.

68 Đinđić, Zorán: Jugoslavija kao nedovršena država. Književna zajednica Novog Sada, 
1988.

69 Szilágyi Imre: Az önálló és demokratikus Szlovénia létrejötte. Teleki László Alapít
vány, Budapest, 1998.

70 Horvat, Rudolf: Hrvatska na mučilištu. Školska knjiga, Zagreb, 1992.
71 Bilandžić, Dusán: Hrvatska moderna povijest. Golden Marketing, Zagreb, 1999.
72 Csuka János: A délvidéki magyarság története 1918—1941. Püski, Budapest, 1995.
73 Mesaroš, Sándor: Položaj Madara u Vojvodini 1918—1929. Filozofski fakultét u Novom 

Sadu, Institut za istoriju, Növi Sad, 1981.; és Mesaroš, Sándor: Madari u Vojvodini 
1929—1941. Filozofski fakultét u Novom Sadu, Odsek za istoriju, Növi Sad, 1989.

74 Ádám István, Csorba Béla, Matuska Márton, Ternovácz István: A temerini razzia. A 
VMDP történelmi bizottsága, Temerin, 2001.

75 Matuska Márton: A megtorlás napjai (Ahogy az emlékezet megőrizte). A Fórum 
Könyvkiadó és a Magyar Szó közös kiadása, Újvidék, 1991.

76 Teleki Júlia: Keresem az apám sírját. Logos grafikai műhely, Tóthfalu, 1999.
77 Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva (Délvidéki fátum 1944— 1945) I. Hatodik Síp Alapít

vány, h. n., 1995. És Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva II. (Délvidéki fátum 1944— 1945) 
II. Bánság, Szerémség, Baranya, Muravidék. Hatodik Síp Alapítvány, h. n., 2000.

78 Csorba Béla, Matuska Márton, dr. Ribár Béla (szerk.): Vajdasági Magyar Tudományos 
Társaság: Rémuralom a Délvidéken. Atlantisz, Újvidék, 2004.

79 Karapandžić, B. M.: Jugoslovensko krvavo proleće 1945 (Titovi katini i gulazi). 
Mladost, Beograd, 2002.

80 Jurišić, Evgenije: Sudski proces Tito—Mihailovič. Nova, Beograd, 2000.
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Német szempontból Herbert Polke és szerzőtársai teszik ezt.81 A németek elül- 
dözésének körülményeiről82 a Népek együttélése Dél-Pannóniában (Tanul
mányok. Szerkesztette Lengvári István és Vonyó József) c. tanulmánykötetben 
találtam érdekes adalékot munkámhoz. Ezek a könyvek különösen fontosak, mert 
általuk más perspektívából láthatjuk a háborús győzelmet, és fényükben egészen 
új értelmezést kapnak a titoizmusban kiadott munkák. Mindezek ellenében író
dott Aleksandar Kasaš könyve83, amely Matuska Márton véleménye szerint a 
„szerecsenmosdatás” kísérlete. Óriási módszertani hibát követ el a szerző, amikor 
nem tekinti fontosnak a túlélők visszaemlékezéseit. Ugyancsak módszertani hiba, 
hogy a levéltári forrásokat túlértékeli, szinte fetisizálja. Egyrészt világos, hogy 
az atrocitások nem voltak szigorúan „vezetve”, másrészt pl. Mészáros Sándor 
emlékei és véleménye szerint sok lappangó, ill. eltüntetett (nem szükségszerüen 
megsemmisített) forrás létezik. Hibái ellenére Kasaš könyve új forrásokat is 
feltár, és a vele folytatott vita értékesebbé teheti a témában megjelenő újabb 
könyveket. (Ez már megmutatkozott a Temerinről szóló műben.) A. Sajti Enikő 
ezen a téren is fontos publikációkat tett közzé, amelyek elsősorban a magyarság
gal, ill. az agrárreformmal foglalkoznak.84 Az imént felsorolt munkák azért 
nagyon jelentősek, mert belőlük sejlik fel az a történet, amely a propagandából 
és a titoizmus idején kiadott művekből is kimaradt. Az általuk ismertetett adatok 
nélkül nem értékelhető szakszerűen a korai titoizmus propagandája. Ám a korai 
titoizmus propagandájának feltárása újabb lendületet adhat a korszakkal, annak 
közvetlenebb eseménytörténetével foglalkozó kutatómunkának is. Nem tartozik 
közvetlenül ebbe a körbe, de fontos A kommunizmus fekete könyve,85 amely egy
fajta politikai keretbe helyezi a fenti kiadványokat. A későbbi időszakot elemzi 
ugyan, de a kezdetek szempontjából is nagyon fontos Dejan Jovié Jugoszlávia 
című munkájának értelmezése.86 Szerb részről több, nem eléggé megalapozott 
kísérletet tettek Draža Mihailović rehabilitására. Ezzel kapcsolatban Tito szemé
lyét igyekeztek befeketíteni. Tudtommal tudományos igényű, a történésztársada
lom egésze által elfogadott összefoglaló mű nem született ebben a kérdésben, sőt 
a szerb történetírás még addig sem jutott el, hogy a csetnik fogalmát tisztázza. A

81 Polke, Herbert és mások: Genocid nad nemačkom manjinom u Jugoslaviji 1944—1948. 
Društvo za srpsko—nemačku saradnju, Beograd, 2004.

82 Lengvári István és Vonyó József (szerk.): Népek együttélése Dél-Pannóniában (Ta
nulmányok). A szerzők, Magyar Történelmi Társulat, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 
2003.

83 KasaŠ, Aleksandar: Madari u Vojvodini 1941—1946. Filozofski fakultét u Novom Sadu, 
Odsek za istoriju, Növi Sad, 1996.

84 Limes, A. Sajti Enikő: Az impériumváltás hatása a délvidéki magyarok társadalom- 
szerkezetére 2002/2 41—50.; és Századok, A. Sajti Enikő: Impériumváltás, magyarel
lenes megtorlások, kitelepítések és a konszolidáció feltételeinek kialakulása a Délvi- 
déken 2002/5, 1061— 1113

85 Courtois, Stéphane— Werth, Nicolas—Panné, Jean-Louis—Bartosek, Karéi—Margói in, 
Jean Louis—Pachowski, Andrzej: A kommunizmus fekete könyve (bűntény, terror meg
torlás). Nagyvilág, h. n., 2001.

86 Jović, Dejan: Jugoslavija -  država koja je  odumrla (Uspon, kriza i pad četvrte Jugo- 
slavije). Prometej, Zagreb i Samizdat B92, Beograd, 2003.
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felbomlás idején keletkezett kötetekre, sajnos, többnyire jellemző a tudományos 
apparátus hiánya.87 Talán a legrészletesebb, a csetnikek szerepét taglaló munka 
Kosta Nikolié háromkötetes Istorija ravnogorskog pokreta c. könyve,88 ugyan
csak ő a Tito-jelenséget is értelmezi.89 Sokan elfogultnak tartják.90 Ellenben a 
szerb nacionalizmus történetét Olivera Milosavljevié91 rendkívüli alapossággal 
írta le és elemezte. Szerb nemzeti szempontból említésre méltó Dragnié92 műve, 
elméleti szempontból Kuljié munkája időszerű. Biztató a legújabb Sima M. 
Ćirković-konyv, amely európai perspektívából kísérli meg a szerb történelem 
vizsgálatát93 Ljubodrag Dimić a szerb államiság felől is vizsgálta a „Jugoszlávia- 
jelenséget”94, de a titoizmus más aspektusai is kritikai vizsgálat alá esnek, nemzeti 
és elméleti szempontból egyaránt.

Nem feledkezhetünk meg a titoizmus idején kiadott könyvek tömegéről sem. 
A második világháború utáni jugoszláv történetírás majdnem teljes egészében 
egybeesett a titoista historiográfiával. Történetírása a rendszer sajátos terméke 
és önigazolása. Pero Simié művének bevezetőjében95 több mint 900, Titóról 
írt könyvről tesz említést, amelyek mégsem közölnek elég információt. Pedig 
Simié (természetesen) nem vette számításba azokat a könyveket, amelyeknek 
semmilyen tudományos értékük nem volt, csak propagandacélokat szolgáltak.96 
Számuk több ezerre tehető, annál inkább, mert sokszor 2, 5, esetleg 6 jugoszlá
viai nyelven jelentek meg. Már a kiadványok számbavétele maga is -  nem kis

87 Találomra említenék meg két munkát. Ranko Đukić: Topli zec u sosu (Neuspeli pohod J. 
B. Tita na Nobelovu nagradu za mir za 1973. godinu). Gradanska knjiga., h. n., 2004. vagy 
B. M. Karapandžić: Jugoslovensko krvavo proleée 1945 (Titovi katini i gulazi), Mladost, 
Beograd, 1990. Az előbbiben Tito állítólagos szándékát, hogy Nobel-díjat kapjon, figu
rázzák ki, a másikban pedig működését a 20. század nagy bűntettei közé sorolják.

88 Nikolić, Kosta: Istorija ravnogorskog pokreta I— III, k. n., Beograd, 1999.
89Nikolić, Kosta: Tito govori što narod misli. Službeni üst SCG, Beograd, 2006.
90 A szerzőt rendkívül élesen támadták, a harmadikos, ill. negyedikes gimnáziumi 

tankönyvben írottak miatt. (Nikolić, Kosta—Žutić, Nikola—Pavlovié, Momčilo—Zo- 
rica Špadijer: Istorija za III razred prirodno-matematičkog i IV razred društvenog 
smera. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.)

91 Milosavljevié, Olivera: U tradiciji nacionalizma (ili stereotipi srpskih intelektualaca XX 
véka o „nama” i „drugima”). Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2002.

92 Dragnić, Aleks N.: Titova obećana zemlja Jugoslavija. Zadužbina Studenica, Čigoja 
štampa, Beograd, 2004.

93 Cirković, Sima M.: Srbi među evropskim narodima. Equilibrium, h. n., é. n.
94 Dimić, Ljubodrag: Istorija srpske državnosti (Srbija u Jugoslaviji). Srpska akademija 

nauka i umetnosti (ogranak u Novom Sadu), Beseda (izdavačka ustanova Pravoslavne 
eparhije Bačke), Društvo istoričara južnobačkog i sremskog okruga, Növi Sad, 2001.

95 Simié, Pero: Tito -  agent Kominterne. Bibliotéka, „Otkriéa” Beograd, 1990, 5. o. A 
könyv Titónak a sztálinizmussal való viszonyát tárja fel.

96 Minden kisiskoláshoz eljutott Francé Bevk „meséskönyve”. Ennek magyar kiadása is 
volt, mégpedig több is, az első, ill. az egyik első: Bevk, Francé: Tito, Fórum Könyvkiadó, 
Noviszád, 1958. Találomra, példaként megemlítünk egy másikat is: Branko B. Obradovié: 
U blizini Tita (Tito közelében), „Četvrti jul”, Beograd, 1977, Titove novogodišnje poruké 
(Tito újévi üzenetei), Sarajevo, 1982, Subotica s Titom, (Szabadka Titóval), é. n., k. n., h. 
n. Szinte minden évben kiadtak róla flizetecskéket történelemversenyekre stb.
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-  kutatást igényelne. Sajátos terméke ennek a kornak az a kronológiai táblázat, 
amely a munkásmozgalom történetét dolgozta fel97, de szinte alig használható 
az adatok túláradó bősége miatt. Ennél valamivel jobb az a kronológia, amit Ilié 
és Ćirković98 állítottak össze Tito életéről. Rendkívül nehéz megítélni, meny
nyire tárgyilagosak ezek a munkák. Érdekes Branko Petranović és Sava Dautovié 
Jugoslovenska revolucija i SSSR (1941—1945) c. munkája99, amely már a 
tárgyszerűség felé mozdul el, noha még kötődik a titoizmushoz. A mértékadónak 
tartott Petranovié-féle monográfia100 is elfogult, kevésbé erőszakosan ugyan, de 
a titoizmust próbálja igazolni. A könyv felépítése pedig egészen rossz, mintha 
kispórolták volna belőle a szerkesztői munkát. A szöveg nincs tagolva al- és 
közcímekkel, az egyes fejezetek nincsenek megfelelően kidolgozva, hiányoznak 
a diagramok, táblázatok, térképek. Petranovié és Zečević a faktográfiai alapokat 
erősítette meg szöveggyűjteményeivel.101

A jugoszláv történetírás -  Petranovié értékelése szerint -  némi zavarodott
sággal szemlélte az 1945 és 1948 közötti időszakot a későbbi események miatt. 
Egyesek nem értik a történések menetét, mások túlhangsúlyozzák a partizá
nok öntudatát, megint mások a jugoszláv kommunisták emancipációját szinte 
varázsütésszerü eseményként mutatták be. A nyugati történetírás az eseményeknek 
a helyzetből való következését hangsúlyozza, a kommunista blokk országaiban 
árulásnak tekintik a történéseket.102 A partizánok egykori ellenfeleiről mindvégig 
úgy írtak a titoizmusban, hogy inkább a politikai minősítés, mintsem a történeti 
megértés volt a cél103, ez szűrődött át a történetírásba is. A hetvenes évek trendjét 
mutatja104 a Božić, Ćirković, Ekmečić, Dedijer által írt Jugoszlávia története. 
Ebben Jugoszlávia történetét hőstörténetnek állították be, amelyben az összes 
történés végső értelme és célja a délszláv állam létrejötte, amely a titoizmusban 
éri el végső formáját. Sajnos, a másfél évtizeddel később írt, Petranovié-féle

97 Hronologija radničkogpokreta i SKJ (1919—1979) I—111. Narodna knjiga -  Institut 
za savremenu istoriju, Beograd, 1980.

98 Ilić, Čirković: Hronologija revolucionarne delatnosti Josipa Broza Tita. Export Press, 
Beograd, 1978. Ez a könyv napról napra követi Tito ténykedését, habár nem a teljesség 
igényével, mégis sokat segít abban, hogy pontosítsuk, hol és mikor szerepelt, hova utazott 
a vezér.

99 Petranovié, Branko— Dautovié, Sava: Jugoslovenska revolucija i SSSR (1941—  
1945). Narodna knjiga, Beograd, Naučna knjiga, Beograd, 1988.

100 Petranovié, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988, I— III, Nolit, Beograd, é. n. 
Ennek a műnek az is baja, hogy a fejezetek tagolása nem megfelelő, így a különböző 
témák egybefolynak, ezért sokszor áttekinthetetlen, kezelhetetlen.

101 Petranovié, Branko, Zečević, Momčilo: Jugoslavija 1918/1988 (tematska zbirka 
dokumenata), Izdavačka organizacija „Rád”, 1988, és Petranovié, Branko, Zečević, 
Momčilo: Jugoslavenski federalizam (ideje i stvarnost). Prosveta, Beograd, é. n.

102 Petranovié, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III. 186-187. o.
103 Ettől már egy kicsit továbblép Milenko Doder a következő könyvével: Jugosloven

ska neprijateljska emigracija, CIP (Centar za informacije i publicitet), Zagreb, 1989. 
Ebben már forrásokat is közöl a jugoszlávellenes emigrációról.

104 Božić, Iván—Cirkovié, Sima—Ekmečić, Milorad—Dedijer, Vladimír: Istorija Jugos
lavije. Prosveta, Beograd, 1972.

20



monográfiát még mindig ugyanez a szellemiség hatja át, noha -  mint fentebb 
említettük -  sokkal kevésbé látványosan.105

Végül, de nem utolsósorban meg kell említenünk a Magyarországon kiadott 
könyveket és szakcikkeket. Ezekből szerencsére egyre több van, és egyre jobb 
minőségű munkákat írnak az egyre sokasodó kutatók. A magyar történetírást koráb
ban nem nagyon érdekelte Jugoszlávia. A Magyarország története106 c. könyvben 
alig esik róla szó, hogy aztán az idő múlásával és a századvég aktuális esemé
nyeinek hatására megnőjön az érdeklődés iránta. (Romsics Ignác Magyarország 
története a XX. században c.107 művében már gyakrabban említi.) Egyre több 
magyar tárgyú cikkben is értékelik a jugoszláviai helyzetet.108 Úttörő jellegűnek 
tekinthetjük Soksevits Szilágyi I.—Szilágyi K.: Déli szomszédaink története c. 
könyvét109 és A. Sajti Enikő: NemzettudatJugoszlávizmus, magyarságé,. kötetét110 
is. Részben ebbe a kategóriába sorolható már Ormos Mária korai könyve a király
gyilkosságról.111 A kilencvenes években a Jugoszlávia felé forduló érdeklődés 
fontos, adatokban gazdag, de még nem kiforrott műve112 Kocsis Károly: Egy 
felrobbanó etnikai mozaik esete c. könyve. Fontos munka A Balkán-háborúk és a 
nagyhatalmak című kötet (Rigómezőtől Koszovóig) .U3 A  témával való foglalkozás 
érett szakaszának egyik legfontosabb terméke Juhász József műve114, amelyet A. 
Sajti két fontos könyve követett, az első magyar tudományos Tito-életrajzU5 és az 
Impériumváltások, revízió, kisebbség (Magyarok a Délvidéken 1918—1947).u6 
Ez utóbbi óriási mennyiségű információ értő, jól átgondolt és rendszerezett kifej
tése. Arday Lajos is foglalkozik a délszláv kérdéssel.117 Politológiai szempontból 
vizsgálja a térséget Andrew C. János.118 A legfrissebb munkák már részletkér

105 Petranović, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. 1—III, Nolit, Beograd, é. n.
106 Magyarország története 1918—1919, 1919—1945. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988.
107 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Budapest, 

2000.
108 Pl. Gyarmati György: Magyar kálvária feltámadás nélkül, Rubicon, 1997, 2. sz. 4—9. 

o. (2006. dec. 14.)
109 Soksevits—Szilágyi I.— Szilágyi K: Déli szomszédaink története. Bereményi Kiadó, 

Bp., é. n.
110 A. Sajti Enikő: Nemzettudat, jugoszláv izmus, magyarság. Szeged, 1991.
111 Ormos Mária: Merénylet Marseille-ben. Kossuth Könyvkiadó, h. n., 1984.
112 Kocsis Károly: Egy felrobbanó etnikai mozaik esete. Teleki László Alapítvány, 

Budapest, 1993.
113 Krausz Tamás (szerk): A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak (Rigómezőtől Koszovóig): 

Politikatörténeti Füzetek XII. Napvilág Kiadó, Budapest, 1999. 305—342. o.
114 Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia (A délszláv állam története). Aula, h. 

n., 1999. Fontos cikk, azaz cikkének bevezetése a Múltunk c. folyóiratban: Múltunk 
(Tanulmányok a háborúról) XLIX évf. 2004/4, Budapest, Juhász József: Háborúk a 
Nyugat-Balkánon.

115 Polonyi Péter—A. Sajti Enikő: Mao -  Tito. Pannonica Kiadó, h. n., 2000.
116 A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség (Magyarok a Délvidéken 1918— 

1947). Napvilág Kiadó, 2004.
117 Arday Lajos: Reformok és kudarcok (Jugoszlávia utolsó évtizedei). BIP, Budapest, 2002.
118 János, Andrew: Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-Közép-Európában. Helikon 

Kiadó, 2003.
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désekkel is foglalkoznak: Györkei Jenő Szombathelyi sorsával119, Homyák pedig 
a magyar—délszláv diplomáciai kapcsolatokkal.120 Gulyás László a Felvidéket 
és Vajdaságot hasonlítja össze.121 Fontosak, sőt egyre fontosabbak lesznek a 
kapcsolattörténetek. Ebben szintén jelentős Sokcsevits Dénes kötete.122 Témánk 
végkifejletéhez kötődik Grant Agyibekov beszámolója.123 Számos fiatal kutató 
is érdeklődik e téma iránt (Pihurik, Törőcsik, Vukman), de akad olyan is, mint 
amilyen Vida István, akit kutatásai efelé orientáltak.

Munkám megírásában fontos szerepe volt egyes könyveknek, szakcik
keknek, amelyek a kommunizmussal, a sztálinizmussal, a propagandával, a 
diplomáciával, a joggal foglalkoztak, még akkor is, ha nem érintették is köz
vetlenül témánkat. Pipes rövid munkája a kommunizmusról nagyon találó124, 
de a Kommunista kiáltványba, is belenéztünk az alapok jobb tisztázása végett.125 
Darko Tadié126 könyve a propaganda alapfogalmai szempontjából fontos, a 
Tóth Szergej szerkesztette Hatalom interdiszciplináris megközelítésben pedig 
a nyelvről s a jogról szóló tanulmányai végett.127 Az Aetasbm  közölt cikke 
szintén rendkívül hasznos volt számomra.128 Petrit Imami129 a szerb— albán 
kapcsolatok tekintetében igazított el, Réti György munkája pedig Albániával 
kapcsolatban130. Hadžić131 négy könyve is hasznomra volt katonai kérdésekben. 
Ezekben még Keegan132 és a háromkötetes Drugi svjetski rat,m  valamint Bojan

119 Györkei Jenő: Idegen bírák előtt (Szombathelyi Ferenc újvidéki pere és kivégzése). 
Zrínyi Kiadó, Budapest, 2002.

120 Homyák Árpád: Magyar—jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918—1927. Fórum 
Könyvkiadó, 2004.

121 Gulyás László: Két régió -  Felvidék és Vajdaság -  sorsa az Osztrák—Magyar Monar
chiától napjainkig. Hazai Térségfejlesztő Rt., 2005.

122 Sokcsevits Dénes: Magyar múlt horvát szemmel. Magyar a Magyarért Alapítvány, 
Budapest, é. n.

123 Agyibekov, Grant: Jacques Dulcos a Tájékoztató Iroda ülésein = A nemzetközi 
munkásmozgalom történetéből. (Évkönyv, 2002.) XXVIII. évfolyam, Magyar Lajos 
Alapítvány, 2001, 9— 11. o.

124 Pipes, Richard: A kommunizmus. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2004.
125 Marx—Engels (A. J. P. Taylor előszavával): Kommunista kiáltvány. Scolar Kiadó, 

Budapest, 1998.
126 Tadié, Darko: Propaganda. Spektrum Books, Beograd, 2005.
127 Tóth Szergej (szerk.): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Juhász Gyula 

Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2006.
128 Tóth Szergej: A szovjet birodalmi nyelv, avagy a totalitarizmus grammatikája = Aetas, 

3. évf. 1991/1,5—39. o.
129 Imami, Petrit: Srbi i Albanci kroz vekove. Samizdat, Free Book, Beograd, 2000.
130 Réti György: Albánia sorsfordulói. Aula, h. n, 2000.
131 Hadžić, Miroslav: Sudbina partijske vojske. Samizdat Free B92, Beograd, 2001.; Hadžić, 

Miroslav: Hroničan manjak bezbednosti. Centar za civilno vojne odnose, Beograd. 2001.; 
Hadžić, Miroslav: Jugoslovenska narodna agonija. Dán Gráf, Beograd, 2004.; Hadžić, 
Miroslav: Potraga za bezbednošću (Slučaj Srbija). Dán Gráf, Beograd, 2004.

132 Keegan, John: A második világháború. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2003.
133 Drugi svjetski rat. Mladost, 1982. Ez a nagyszabású kötet annak a holland kiadványnak 

a fordítása, amely a következő címet viseli: Bericht nach de twede wereld oorlog 
(szerk. dr. A. H. Papé). Amsterdam Boek B. V, Amsterdam, 1975. Ezt bővítették ki a 
jugoszláv helyzetről szóló fejezetekkel.
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B. Dimitrijević134 igazított el. Venceslav Glišićnek135 az Užicei Köztársaságról 
írt munkája is szolgálta a tájékozódásomat, oly módon, hogy megerősítette ben
nem a kételyt a titoizmusban íródott könyvekkel kapcsolatban. A benne kifejtettek 
összeegyeztethetetlenek azzal a képpel, amit Jurišić és a szerb szempontból vizs
gálódó szerzők fejtenek ki. Leó Mates a titoista hatalom külpolitikájáról írt136, 
olyan szellemben, mint Glišić, de a sztálinizmussal történő szakítás előtti időszakkal 
kapcsolatban nem elfogult. A Viszolygás a várostól137 c. kötet tanulmányai a 
szerb társadalom szociológiai jellemzőit vázolták. Jogi, jogtörténeti kapaszkodót 
Sirotkovié és Margetić adott.138 A jugoszláv alkotmányozás kérdésében Nenad 
Dimitrijević139 igazított el. A szlávok szerepével kapcsolatban általában Dvomik140 
volt hasznomra, a Balkánról141 és Szerbia fejlődéséről142 Pavlovié, a Tito előtti 
társadalmi fejlődésről Čalić írt.143 Elisabeth Herresch II. Miklósról írt könyve144 a 
szerb diplomácia első világháborús szerepéről és a kommunizmus kialakulásáról 
nyújtott több-kevesebb információt. A diplomáciáról Kissinger145 műve szolgáltatott 
némi alapot. A fogalmi éleslátás szempontjából rendkívül fontos volt Ormos Mária: 
Nácizmus-fasizmus c. könyve146, akárcsak Losoncz Alpár Ljotié ideológiájáról írt 
cikke.147 Francois-Xavier Coquin a Lenin-ikonográfiáról adott felvilágosítást.148 
A titoizmus és a sztálinizmus kapcsolata elfelejtődött a jugoszláv történetírásban, 
ezért érdekes A sztálinizmus hétköznapjai c. könyv, ami egyben elméleti kérdések
ben is eligazít149 A jugoszláviai labdarúgás történetéről150 Stojanovié Branislav

134 Dimitrijević, Bojan B.: Od Staljina do Atlantskog pakta (Armija u spoljnjoj politici 
Titove Jugoslavije). Službeni list SCG, Beograd, 2005.

135 Glišić, Venceslav: Užička republika. Nolit, Beograd, 1986.
136 Mates, Leó: Međunarodni odnosi socijalističke Jugoslavije. Nolit, Beograd, 1976.
137 Bárdi Nándor, Filep Tamás (szerk.): Viszolygás a várostól (a szerb társadalomtudo

mány Milošević Szerbiájáról). Teleki László Alapítvány, Budapest, 2002.
138 Sirotković H., Margetić L.: Povijest država i prava SFR Jugoslavije. Školska knjiga, 

Zagreb, 1990.
139 Dimitrijević, Nenad: Slučaj Jugoslavija (Socijalizam, nacionalizam, posledice). Beo

grad, B92, Samizdat, 2001.
140 Dvomik, Frensis: Sloveni u evropskoj istoriji i civilizaciji. Klio, Beograd, 2001.
141 Pavlovié, Stevan K: Istorija Balkana. Klio, Beograd, 2001.
142 Pavlovié, Stevan K.: Srbija (Istorija iza imena). Klio, Beograd, 2004.
143 Čalić, Mari-Žanin: Socijalna istorija Srbije. Klio, h. n., 2004. (Az eredeti címe: Calic, 

Marie-Janine: Sozialgeschichte Serbiens 1815—1941, Dér sufhaltsame Fortschritt wáhrend 
dér Industrialisierung, Südosteuropaische Arbeiten 92, R. Oldenbouig Verlag, München 
1994)

144 Herresch, Elisabeth: II. Miklós (Gyávaság, hazugság, árulás, az utolsó orosz cár élete 
és halála). Magyar Könyvklub, h. n., 1995.

145 Kissinger, Henry: Diplomácia. Panem-Grafo, Budapest, 1999.
146 Ormos Mária: Nácizmus-fasizmus. Magvető Kiadó, Budapest, 1987.
147 Losonc Alpár: Ljotié pravoszláv nacionalizmusa és a jobboldali radikalizmus = Vilá

gosság, XL. évfolyam, 1999/6 10— 29. o.
148 Coquin, Francois-Xavier: Lenin-ikonográfia = Világosság, 1990, 7. sz., 531— 541.
149 Krausz Tamás (szerk.): A sztálinizmus hétköznapjai (tanulmányok és dokumentumok a 

Sztál in-korszak történetéből). Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003.
150 Stojanovié, Bratislav, Kovačević, Dragiša: Jugoslovenski fudbalski klubovi. NGIP 

Borba, Beograd, 1977.
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munkájából kaptam megbízható adatokat. A jugoszláv—bolgár kapcsolatok 
ügyében A Balkán a II. világháború után c. tanulmánykötetre151 támaszkodhat
tam. Milward a II. világháború gazdasági kérdéseivel foglalkozott és a jugoszláv 
térség gazdasági jelentőségéről nyújtott támpontokat a II. világháború éveiben.152 
Oroszországgal kapcsolatban Font Márta és szerzőtársai igazítottak el153, a hideg
háború egyes délszláv vonatkozású kulisszatitkaiba Gaddis154 nyújtott betekin
tést, Churchill szerepébe pedig Surányi.155 A belgrádi március 27-éről156 Nešović 
írt kérdőjelekben bővelkedő munkát, azaz nem tudta megoldani annak a fontos 
napnak a rejtélyét, csupán a nap és előzményei krónikájának az összeállítására 
vállalkozott. Különösen érdekes volt számomra Eric Gordy műve157, amely az 
alternatívák szempontjából vetette fel számomra a titoizmus kérdését. Az 1945 a 
világtörténelemben158 c. kötet azért fontos, mert éppen a titoizmus kialakulását, 
ill. korai szakaszát világítja meg. Különösen érdekes a magyarság integrációs 
lehetőségeit vizsgálni kisebbségi szempontból, aminek értelemszerűen vannak 
délszláv vonatkozásai, újabban pedig irodalma is.159 Gyáni Gábor160 meglátásai 
a múlt értelmezéséről, valamint Ormos Mária A történelem és a történettudomá
nyok161 c. könyve pezsdítő hatással voltak rám, inspiráltak témám értelmezé
sében. Pritz Pál munkája a megismerés lehetőségének enyhe optimizmusával a 
legújabb ebben a sorban, ezt a szakmai közvélemény is nagyra értékeli.162

151 Kačavenda, Petar (szerk.): Balkan posle drugog svetskog rata (Zbomik radova sa 
naučnog skupa). Institut za savremenu istoriju, Beograd, 1996.

152 Milward, Alán S.: Háború, gazdaság, társadalom 1939—1945 (A II. világháború 
hátterében meghúzódó gazdasági események). Aquila Könyvkiadó, 2001.

153 Font Márta, Krausz Tamás, Niederhauser Emil, Szvák Gyula: Oroszország története. 
Maeceneas, Budapest, 1997.

154 Gaddis, John Lewis: Most már tudjuk (A hidegháború történéseinek újraértékelése) 
Európa Könyvkiadó, Budapest 2001.

155 Andor László— Surányi Róbert: Roosevelt- Churchill. Pannonica Kiadó, 1999.
156 Nešović, Slobodan: Hronika o 27. martu 1941 (Svedočenje jednog savremenika). 

Nova, Beograd, 2000.
157 Gordi, Erik: Kultura vlasti u Srbiji (Nacionalizam i razaranje alternatíva). Free B92, 

é. n.
158 1 945 a világtörténelemben (Milyen jövőt képzelt magának a világ), Napvilág Kiadó, 

Budapest, 2005. (Szerk: Feitl István—Földes György)
159 Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Fórum Kisebbségkutató 

Intézet, Somorja, 2006. (Szerk. Bárdi Nándor, Simon Attila)
160 Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Napvilág Kiadó, 

Budapest, 2000.
161 Ormos Mária: A történelem és a történettudományok Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest, 2005.
162 Pritz Pál: Az a „rövid" 20. század. Történetpolitika tanulmányok. Magyar Történelmi 

Társulat, Budapest, 2005.
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A titoizmus feldolgozását az irodalmárok163 és más művészek is megkezdték. 
A leghatásosabb eszköz ebben a film,164 amelynek alkotói egyre szabadabban, 
bírálóbban, sőt iróniával beszélnek róla.

A kiadott irodalom sokrétűsége és a titoizmus megítélésének változatossága 
is azt a feladatot állítja a történetírás elé, hogy részleteiben is megvizsgálja 
ezt a sokrétű jelenséget. A feladat igen nehéz, és nemcsak az a fontos, hogy 
pótoljuk a hiányzó részeket az összképből, hanem az is, hogy felülírjuk azokat 
a megállapításokat, amelyek még a titoizmusból szűrődtek át a jelenbe, és 
igazságként rögzültek, noha csak részigazságok, sőt sokszor még azok sem, 
hiszen nem támasztja alá őket semmi a forrásokban. Ennek csak egyik, de 
nem jelentéktelen szegmense a propaganda, amelynek vizsgálata remélhetően 
hozzájárul a jugoszláv politika- és eszmetörténet teljesebb feldolgozásához, és 
talán a jelen megismeréséhez, önreflexiójához és jobb értelmezéséhez is.

1.3. A titoizmus és a jugoszlávizmus, valamint a 
rendszer szakaszokra osztásának kísérlete

Titoizmusnak a Tito nevével fémjelzett politikai rendszert tekintjük, s 
kétségtelenül a délszláv gondolkodásmód, történelem és társadalomfejlődés 
egy kikristályosodott képződményét értjük rajta. De a sztálinizmus és titoizmus 
között nem egyértelmű az analógia.

A sztálinizmus egyrészt modernizációs paradigma, másrészt totalitárius 
rendszer, harmadrészt pedig -  az egyik legproduktívabb paradigma szerint165 -  egy 
civilizáció. A titoizmus nem tekinthető az utóbbinak. Homo jugoslavicus nem 
létezett, de meg akarták teremteni, és a sztálini rendszer célja és példaképe volt a 
korai titoizmusnak. A titoizmus valójában a hagyományos balkáni társadalmak, a 
nyugati eszmei áramlatok (nemcsak a nemzeti, hanem kulturális és államszervezői 
tapasztalatok), valamint a sztálinizmus kölcsönhatásából létrejövő rendszer, amely 
a korai szakaszában, amint látni fogjuk, a sztálinizmus felé közelített166, de nem 
ért el odáig (mert később más irányt vett). A korai titoizmus története egyszerre

163 Méltán dicsért és díjazott könyv Borisav Pekié: Göditle kője su pojeli skakavci, BIGZ 
(Beogradski izdavačko-grafički zavod) -  Jedinstvo, posebna izdanja, 1991. (A sáskák 
felfalta évek) A titoizmus nyomásgyakorlásáról és koncentrációs táboráról (Goli 
otokól) ír. Nem tudományos, hanem irodalmi igénnyel.

164 Markovié, Gorán: Tito i ja  c. filmje egy sajátos prizmán keresztül vizsgálja a történ
teket, kiemelve azok jellemzőit, az abszurdig fokozva őket. (Az 50-es években egy 
kisdiák azt írja iskolai versikéjében, hogy jobban szereti Titót, mint a szüleit.)

165 Krausz Tamás (szerk.): A sztálinizmus hétköznapjai. 36. o.
166 Lempi, Džon R.: Jugoslavija kao istorija. 207. o. A szerző szerint a második Jugosz

lávia megteremtésekor kezdetben egyszerűen a szovjet példa követését tervezték.
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szólt a rendszer megteremtéséről is, ilyen értelemben kihívásai a leniniekhez 
hasonították, egy háborútól szenvedő országban meg kellett szervezni a hatalmat. 
De a sztálinizmus mint cél sem volt teljesen pontosan definiálva. Az biztos, 
hogy Tito kommunista parancsuralomban, etatista államban (tehát nagyjából a 
sztálinizmusban) gondolkodott, az viszont nem világos, hogy milyen szerepet 
szánt magának a sztálini (világ)rendszerben.

Munkánk tanúsága szerint a titoizmus és a jugoszlávizmus nagyon hasonló 
tartalmú fogalmak. Ha a jugoszlávizmus fogalmát vizsgáljuk, akkor kitűnik, 
hogy annak a gyökere jóval mélyebb és a fogalomköre sokkal bővebb, mint a 
titoizmusé, a titoizmusban újraértelmezik és egyben konkretizálják is a jugosz
lávizmus jelentését, sőt a titoizmust a jugoszlávizmus fejlődése természetes 
végeredményeként értelmezik. A jugoszláviai rendszer maga kapcsolja össze 
Tito személyét és a jugoszlávizmust167, munkánkban alkalmazkodunk ehhez. 
Ezért még óvatosabbnak kell lennünk a sztálinizmus és a titoizmus párhuzamba 
helyezésekor, hiszen a két ország dimenziói, történelmi háttere, társadalmai nagy 
különbséget mutattak, és a titoizmus propagandája rendkívül erősen reflektál 
(mintegy antitézisként) a délszláv viszonyokra.

A titoizmus és propagandája kezdetét különböző időpontokhoz, esemé
nyekhez köthetjük, de egyikhez sem kizárólagosan. Elgondolkodhatunk azon, 
hogy mennyire jugoszláv és titoista, illetve titoista-e egyáltalán és mikortól 
sajátosan az. Felfoghatjuk ugyanis az általános szovjet propaganda részeként 
is, amire számos, a Pravdából átvett cikk ad alapot.168 Mégis megállapíthatjuk, 
hogy az általános háborús propagandából akkor kezd kinőni a karakteres jugosz
láv propaganda, amikor már küszöbön a győzelem. Ez nem köthető pontos 
időponthoz, kérdéses ugyanis, hogy vajon mennyivel a végső győzelem előtt 
lett teljesen biztos a dolgában a partizán vezetőség. Maguk a partizánok és 
Tito az állam megalakulását később 1943. november 29-ére tették, ami nem 
teljesen logikus, hiszen az egy évvel azelőtti bihaéi ülésen mondták ki, hogy 
az ország szuverenitását, ők jelenítik meg. A kulcskérdés véleményem szerint 
mégis az, hogy Tito és mozgalma mikortól gyakorolhatta a hatalmat, és mikortól 
kezdhette kiépíteni rendszerét. 1944/45 telén még nem lehetett pontosan látni, 
mikorra sikerül felszámolni a német ellenállást.169 Mindazonáltal a tendencia 
már világos volt. A felszabadított területek ekkortól már egyre számottevőbbek. 
Amikor már esély volt a győzelemre, elkezdhettek tervezni, ill. hozzáláthattak 
terveik megvalósításához. Számos önálló gondolat jelenik meg a Borbábán, így 
pl. a királyi Jugoszlávia kritikája. 1944 őszén jelentős „szakaszgyőzelem” történt

167 Lempi, Džon R.: Jugoslavija kao istorija. 210. o. E könyv szerint a kommunista párt- 
propaganda a jugoszlávizmust használta arra, hogy általa szerezzen támogatást. És 
ebben -  így utólag megállapítva -  teljes sikert aratott.

168 Tábornokoknak, generálisoknak, a kommunizmus klasszikusainak az írásai, továbbá 
kommunista ihletésű folytatásos háborús regény is megjelenik a Borbá bán.

169 Nagy területeket birtokolt ekkor még a megszálló náci Németország (Dél-Szerbia 
nagy része, a fo macedóniai, boszniai, horvátországi és szlovéniai útvonalak, folyó
völgyek).
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Belgrád és Szerbia felszabadításával.170 A Borba és a Politika is kb. ekkortól 
jelenik meg rendszeresen. Ezért úgy vélem, ez az a pillanat, amikortól már beszél
hetünk titoista propagandáról. Itt kell felvennünk a fonalat, hogy megfigyeljük a 
titoizmus kibontakozását.

Véleményünk szerint tehát a titoizmus 1944 végétől 1989-ig áll fenn. A 
sztálinista rendszer egyik variációjaként, ahhoz hasonulni akaró protokommunista 
rendszerként működött 1948-ig. A korai titoizmus az ország felszabadulásától 
és egyesítésétől az új rendszer alkotmányos kialakulásáig tartó rövid, de nagyon 
fontos időszak, (1944 őszétől 1946. jan. 31-éig tart.) Ekkor dőlt el minden olyan 
kérdés, amelynek eredményeként a kommunisták által újragondolt Jugoszlávia 
az egykori hatalmi struktúrák teljes kizárásával jön létre. Nem teljesen jogos érv, 
hogy Tito rendszere a Sztálinnal való szakításig voltaképpen sztálinista, mert 
ugyanennyire indokolt az is, hogy ezt az időszakot korai titoizmusként értelmez
zük, mégpedig több megfontolásból is. Egyrészt az akkor időszerű kommuni
sta ideológiát nem veszik át egy az egyben, operatív szempontból sem mindig 
cselekedtek Sztálin igénye szerint. Fontos érvnek tartjuk azt is, hogy Tito 1944 
őszétől tudta megragadni a hatalmat, ami haláláig sosem csúszott ki a kezéből. 
További érv: Tito életrajzát és rendszerét vizsgálva szintén megállapíthatjuk, hogy 
az 1944-es hadműveletek eredményeként kezd élni e rendszer, s ha változtatások
kal is, de mindvégig működik. A későbbi titoizmusban a saját gyökereit az AVNOJ 
II. ülésszakáig vezette vissza, ami még korábbi időpont lenne, mint amit mi 
ajánlunk, de akkoriban inkább csak óhajként, mint valóságosan funkcionált, noha 
Tito már akkor kiemelkedik: marsallá választják. Az egyik legerősebb érvünk az, 
hogy a korai titoizmusban jelenik meg a Tito-kép mint szimbólum, és válik a rend
szer védjegyévé, akárhogyan is változnak a jövőben az érdekek és az ideológi. 
Legfőképpen azonban azért kell a titoizmust, ennek ideológiáját és propagandáját 
önállóan is értelmezni még ebben a Sztálintól való függés időszakában is, mert a 
helyi viszonyokra reagált, saját térségének közelmúltját ostorozva. A korai titoiz
mus fejleményei a sajátosan helyi protokommunista rendszert a sztálinizmushoz 
közelítik, a szakítás következtében azonban némi visszarendeződés játszódik 
le, és a korai titoizmus ideológiája új elemekkel egészül ki. így némi túlzással 
a sztálinizmust akár egy kitérőként is értelmezhetjük. (Ahogy a jugoszláv törté
netírás egyébként teszi is, amennyiben nem hallgat róla.) A Sztálinnal való sza
kítás azt a háborúban kialakult mentalitást erősítette meg, hogy minden oldalról 
ostromolják az országot.171

Az aktív forradalmi diskurzus körülbelül 1949/50-ig volt érvényben, noha 
Sztálinnal már szakítottak. Ekkor a szovjet modell átültetése folyik, és lehet, 
hogy ekkor még inkább közel kerül a sztálinizmushoz a politikai elmélet és gya
korlat. A retorika szintjén 1948-ban történik meg a szakítás, a gyakorlat szintjén 
azonban soha nem teljesedik ki, mégis az idő múlásával egyre inkább különbözik 
a két rendszer. 1948 után eszmei, belpolitikai, gazdasági és külpolitikai krízis

170 „Pozdrav druga Tita.... ” Borba, 1944. nov. 17., 1. o. A lap közli Tito nagy beszédét, 
amelyben megköszöni a belgrádiaknak és Szerbiának a harcban való részvételt, és a 
további harcokra buzdít. (A képek egyikén nagyon montázsgyanús brit zászló is látszik.)

171 Lempi, Džon R.: Jugoslavija kao istorija. 207. o.
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rázta meg az országot, ami nagyjából 1950-ig tart. 1950-től kezdenek kirajzolódni 
a titoizmus egyedi, a sztálinizmustól karakteresen különböző vonásai. A szakítás 
után Titóék új utakat keresnek. Ez tette rugalmasabbá és fejlődőképesebbé a rend
szert, miközben nem lépett túl a marxista kereteken.

Az 1950 és 1955 közötti időszakot a gazdasági krízis lassú túlhaladása és 
az érett titoizmus kialakulásának időszakaként értékelhetjük. Ennek lényege az 
elnemkötelezettség a külpolitikában, belpolitikai téren pedig az önigazgatás172, 
valamint a kezdetektől meghirdetett testvériség-egység. Ekkor enyhítettek a 
lenini elveken és a sztálini módszereken, sőt később tolerálni kezdik a nyugati 
marxistákat is. A Tito fémjelezte kommunizmust a tömbön kívülisége, valamint a 
kommunizmus eléréséhez vezető alternatív út feltételezése egyre inkább megkü
lönböztette a többi kommunista rendszertől. Folyamatosan módosítgatták, új és új 
szakaszokat kezdtek, új és új reformokat meghirdetve.

Az 1955 és 1980 közötti időszakot többféleképpen tagolhatnánk, kétségtelen azon
ban, hogy ez az „aranykorszak”. Az 1960-as évek gazdasági szempontból jelentenek 
újat, nagyrészt a kölcsönök hatására viszonylagos jólét alakult ki. Az ország belső 
architektúrája a decentralizáció felé mozdult el, ezért jogi értelemben az alkotmánymó
dosításokat tekinthetjük fontosnak. Már 1963-tól elkezdődött a centrista alkotmány 
felpuhítása. Politikai értelemben 1966 a korszakhatár, amikor Tito megválik régi 
munka- és harcostársaitól, és egymaga kormányoz. Az 1974-es alkotmány, amely- 
lyel a központosított állam lazább föderációvá vált, az alkotmánymódosítások végső 
eredménye. Eszmei szempontból az 1968-as krízis csak epizód, a döntő jelentőségű az 
1970/71-es párhuzamos horvátországi és szerbiai krízis volt. A horvát tavasszal kap
csolatban a nemzeti szabadság kiterjesztésének kérdésére születik dogmatikus válasz, 
a belgrádi krízissel kapcsolatban pedig a politikai jogok kiteijesztésére. Ezek után a 
titoizmus elvesztette rugalmasságát és dogmatikussá merevedett.

A titoizmus utolsó szakaszának kétségtelenül a „Tito után is Tito” időszakot 
tekinthetjük. A diktátori kvalitásokat, manipulációs képességet, de államférfiúi 
erényeket is felvonultató vezér halálával egy új időszak kezdődött. Tito halála után 
a rendszer továbbra is titoista. Tito személye szimbólum, az egység és a tovább
ra is fennmaradó rendszer jelképe. 1987 és 1989 között azért indul bomlásnak e 
rendszer, mert nem tudott egyetlen kihívásra sem válaszolni, ezért a nyolcvanas 
évek végén egyre erősebb nacionalista diskurzus váltotta fel. Tito epigonjainak 
sem bátorsága, sem fantáziája, de úgy tűnik, tehetsége sem volt elég ahhoz, hogy 
változtassanak. így 1987-től a hataloméhség, a populizmus jut felszínre (más 
tényezőkkel együtt, amelyeket most nem vizsgálhatunk), s idővel tragédiához 
vezet: az ország 1989-től tartó felbomlásához. Ezzel a térségben a titoizmus előtti 
helyzethez tértek vissza, nemzetállamokat építve.

172 Az osztály nélküli társadalmat, a munka, az egyén felszabadítását, az egymástól, a 
munkától történő elidegenedés megszüntetését, az önigazgatással vélték megoldani, 
ami egyedi kísérlet volt.
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1.4 A feldolgozás módjáról

Munkánkban a korai titoizmussal foglalkozunk, amely további szakaszokra 
bontható. Ezért a megírásban és szerkesztésben fontos kérdés volt, hogy tema
tikus vagy időrendi módon fejtsük-e ki mondandónkat. Sajnos önmagában véve 
egyik módszer sem célravezető. Egyrészt a titoista propagandát ebben a korai 
szakaszban szinte teljes mértékben maghatározta a pillanat és a feladat, amellyel 
meg kellett birkózni. Másrészt a propaganda egészén áthúzódnak egyes témák, 
amelyek a pillanattól és a feladattól kevésbé függtek.

A korai titoizmusban jól elkülöníthető az első, háborús szakasz. Ez a partizá
nok térnyerésétől a végső győzelemig tart, vagyis 1944 őszétől 1945 májusáig. 
A győzelem kivívása után egy nyugodtabb szakasz következett. Ezt nagyjából 
1945. május 15-e és 1945. augusztus 23-a közé tehetjük. A partizánmozga
lom már győzelemre jutott, de már/még semmi sem rendezte a propagandát 
szoros egységbe, még az újjáépítés kezdete sem. Ekkor merülnek fel azok a 
célok, amelyek magvalósulása közép-, ill. hosszú távon volt lehetséges, nem 
kampányszerűen. A harmadik szakasz a választások meghirdetésétől, ill. azok 
előkészítésétől tartott. Kezdetét augusztus végére, illetve a választási kampány 
szeptember 11-ei kezdetére tehetjük. A lazább propagandát ekkor rendezte ismét 
szoros egységbe a választási harc. A választási küzdelem 1945. november 11-éig 
tart. A negyedik szakasz a választási győzelem meghirdetésével kezdődik, és az 
alkotmány kihirdetéséig tart. E szakaszban az alkotmányozás kérdése már nem 
rendezi szoros egységbe a propagandát.

A fent említett szakaszok jól elkülönülnek egymástól, ezért csábító lenne 
kizárólag kronológiai sorrendben tárgyalni őket. Ez a megoldás mégsem elég 
jó, hiszen egyrészt vannak olyan témák, amelyek, ha változó intenzitással is, de 
átszövik a propaganda egészét, a nyelvezet is viszonylag állandó jelleget mutat, 
másrészt vannak olyan témák, amelyekről keveset írnak és nem érdemes őket 
időrendi tárgyalással szétszabdalni.

Azokat a témákat, amelyek rendszeresen felmerülnek és amelyeket nagyjából 
azonos módon fejtenek ki, tematikus módon tárgyaljuk. Való igaz, hogy a pillanat
tól és a feladattól függően a kifejtett témák teijedelme változik, sőt egyes esetek
ben a témák tárgyalásának „evolúciója” is megfigyelhető, mégis a nyelvezet, a 
szovjethűség, a kül- és szomszédságpolitika, valamint a nő-, az ifjúságpolitika és a 
sporthoz való viszonyulás esetében indokolt, hogy a tematikus módszert alkalmaz
zuk. A gazdasági elképzeléseket is ide soroltuk, mert olyannyira kötődnek a szovjet 
irányvonalhoz, még akkor is, ha a gazdasági lépések megtétele nagyrészt a pillanat 
függvénye. Ellenben a Tito-szereplések és a róluk formálódó kép, a belpolitika, a 
normalizálódás és újjáépítés, a tömegrendezvények annyira függnek a pillanattól, 
hogy időrendi sorrendben érdemes tárgyalni őket.
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2. A TITOIZMUS KIALAKULÁSÁNAK 
ELŐFELTÉTELEI

A titoizmus a történelmi pillanat, valamint a helyzet (szituáció és struktúra) ter
méke. A háború folyamata és a nácizmus feletti győzelem kivívása, valamint a Szov
jetunióból fűtött kommunizmus teijedése határozta meg dinamikáját. Előzményei 
között rendkívül fontos a királyi Jugoszlávia173 és a megszálló rendszerek tagadása. 
Létrejöttében Tito személyének is pótolhatatlan szerepe volt.

2.1. A kommunizmus mint világfolyamat
(Egy idea, amely megváltoztatta a világot)

A kommunizmus 1848 és 1948 között óriási sikert ért el. 1848-ban a kapita
lizmus tagadásaként indult174, később ehhez az imperializmus heves tagadása is 
társult. A kommunista idea gyakorlati megvalósulása, Marx elképzeléseivel ellen
tétben, Oroszországban történt, és döntő mértékben a háború szenvedéseinek volt 
a következménye. A kommunizmusnak 1918 után Közép-Európában is voltak 
támogatói, sőt rövid életű kísérletek is történtek bevezetésére. A két világháború 
között a baloldaliság valamilyen formában jelen volt az egész térségben, a 
kommunizmus viszont, a hosszú szovjet belső küzdelmek után a Szovjetunióra 
korlátozódott, máshol illegalitásban vagy marginalizálva létezett. Közben a Szov
jetunióban, a leszámolások következtében, eljutottak a sztálinizmus rendszeréig. 
A lakosság szenvedései árán erős nehézipart építettek ki, a Szovjetunió visszatért 
a világpiacra, sőt a világpolitika -  kommunista szemmel -  „zavaros és elvtelen 
játékaiban” is részt vett. A Szovjetunió a II. világháború előtt a maga rend
szerét, hatalmát és területét ki akarta terjeszteni. Végül Sztálin odáig jutott, hogy 
megállapodott Hitlerrel hódítási terveik egyeztetésében. Ez a lehetőség a náci 
Németország támadása után átmenetileg megszűnt, de a II. világháború menete 
és a náci Németország megsemmisülése, valamint a Szovjetunió óriási katonai 
fölénye Európában újra aktuálissá tette befolyásának terjedését.

A befolyás kiterjesztésének legfontosabb elemei a katonai és gazdasági 
erőforrások valamint a Szovjetunió világpolitikai helyzete, de nem elhanyagol
ható az a tény sem, hogy a kommunizmusnak mint ideológiának volt mit felkínál
nia a munkás- és paraszttömegeknek, amelyeket nemcsak a háború, hanem a

173 Kuljié, Todor: Tito... c. müvében kizárólag ebből vezeti le.

174 Marx—Engels (A. J. P. Taylor előszavával): Kommunista kiáltvány.
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kapitalizmus működése is frusztrált. Ezenkívül a kommunizmusnak voltak fel
tétlen hívei világszerte, Nyugat-Európában is erős kommunista pártok léteztek. 
1945-ben tehát a kommunizmusban elég potenciál volt ahhoz, hogy változtatni 
tudjon az addig létező állam- és politikai struktúrákon, valamint ahhoz is, hogy 
ne térjenek vissza Európában a II. világháború előtti helyzethez.

A győzelem pillanatában a különböző kommunista pártok valamilyen koalíció
ban, sőt hegemón szerepben irányították az egyes országokat.175 A Szovjetunió
ban az a szemléletmód kerekedett felül, amelynek értelmében a szocializmus 
jövőjét a nagyhatalmi szembenállás határozza majd meg.176 Jugoszlávia és Tito, 
valamint partizánmozgalma jól beleilleszkedett a szovjet tervekbe. De éppen a 
világháborúban tapasztalható szembenállás miatt válik fontossá a kommunista 
pártok cselekvési szabadságának a mértéke. 1943 és 1945 között a Szovjetunió 
jóváhagyta, hogy a különböző kommunista pártok a helyi dolgokra reagáljanak. 
Munkánk kiindulópontja tehát ez a helyzet. A győzelem pillanatától azonban a 
szétszakadás útjára lép a világ (ami a korai titoizmus propagandájában is megmu
tatkozik). Az új helyzetben a Szovjetunióban majd célszerűnek látszik a szocialista 
tábor jobb összehangolása177, a jugoszláv fél nem akar majd a szovjet tanácsokra és 
tanácsadókra hallgatni, de ez a konfliktus már kívül esik a korai titoizmuson.

2.2. A királyi Jugoszlávia problémái

A délszláv állam az első világháborút lezáró alkufolyamat révén jött létre, 
és nyerte el akkori formáját. A nagyhatalmak érdeke egy közepes nagyságú dél
szláv államot kívánt meg.178 Ahhoz, hogy létezése stabil legyen szükség volt egy 
belső és külső konszenzusra.179A királyi Jugoszlávia rengeteg bajjal küszködött. 
A problémák java része már az új állam megalakulásakor felmerült. Ráadásul 
a békerendszer nem tudott tartósan fennmaradni, ez megnehezítette a délszláv 
állam nemzetközi helyzetét.180 Érdemes lenne a nemzeti, szociális, regionális és 
a politikusok személyiségéből fakadó feszültségekről külön-külön beszélni, de 
egy-egy probléma boncolgatása mindig egy újabbhoz vezet. Ezek részletesebb 
vizsgálata szétfeszítené munkánk kereteit, vázlatosan azonban foglalkoznunk kell 
velük, mert a korai titoizmus igen hevesen reagál rájuk.

175 Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet, I—III. Korona Kiadó, I. kötet, 85. o.
176 Uo.
177 Uo., 86. o.
178 Ormos Mária: Merénylet Marseille-ben. 48. o.: „az (imperialista) érdekek erős naciona

lista kisállamok alakítását kívánták...”
179 Juhász József: Háborúk a Nyugat-Balkánon = Múltunk. 309-310 o.
180 A békerendszer a kapkodás jeleit viselte magán és téves feltételezéseken alapult. Az 

USA nem támogatta. Később kiderült, Németországot nem lehetett általa megfékezni és 
tartósan másodrangú állammá degradálni.
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2.2.1. A külpolitika buktatói

Jugoszlávia sérülékeny volt. A szomszéd államok vitatták határait, a nagyhatal
mak viselkedésének eredője az idő múlásával egyre kevésbé volt előnyös. Stabilitását 
a békerendszerbe illeszkedő kisantant181 sem tudta a végtelenségig garantálni.

Jugoszláviát a Dalmácia körüli vita miatt kezdettől fogva bomlasztotta Olasz
ország, támogatva az ellenséges emigrációt.182 Ausztria és Magyarország sem 
tekintette véglegesnek a határokat.183 A Románia184 és Albánia felé létrejött határok 
is vitathatóak voltak. Bulgária hagyományosan Szerbia, majd a délszláv állam ellen
sége volt. Nem véletlen, hogy a náci Németország a szomszéd államokat használta 
fel Jugoszlávia ellen. A parlamentarizmus időszakában a délszláv államnak és 
Magyarországnak viszonylag jó volt a kapcsolata.185 Horthy 1926. aug. 29-én tartott 
beszéde békülékeny hangot ütött meg, ami Jugoszláviában kedvező visszhangra 
talált. A háttérben azonban már készülőben volt a magyar—olasz megállapodás, 
amely -  a kor logikája szerint -  kizárta a jó magyar—jugoszláv kapcsolatokat.186

A nagyhatalmak szerencsétlenül nyúltak a térség problémáihoz. Ez Misha Gleny 
végső következtetése (Gleni, Misa: Balkan 1804— 1999.), noha ő elsősorban az 
1990-es események kapcsán fejti ki ezt. Szerintem ez az értékelés kiterjeszthető az 
egész 20. századra. Való igaz, hogy szerb—jugoszláv részről gyakran hárítják el a 
felelősséget a nyugatiak szerencsétlenkedésére hivatkozva, ami csak részben jogos, 
hiszen nem a Nyugaton keletkeztek a problémák. Az azonban vitathatatlan, hogy sok 
bajt okozott a nyugatiak informálatlansága, elfogultsága, kitartásuk hiánya stb.

Jugoszlávia hosszú ideig a békerendszer legfőbb szerzőjével, Franciaország
gal volt szövetség-ben.187 Franciaországnak azonban idővel fontosabb lett 
Olaszország. Ráadásul a francia és brit külpolitika a gazdasági válság miatt is 
erőtlenebbé vált. Jugosz-lávia kénytelen volt felülvizsgálni külpolitikáját, és a 
kisantantot gyengítve, a Berlin—Róma tengelyhez kényszerült közeledni.188

A területi kérdésekben rejlő romboló energia azután csillapítatlanul juthatott kife
jezésre 1941-ben. Belső problémái, a szomszédságpolitikában rejlő feszültségek és a 
nemzetközi küzdőtér változó erőterei szétszaggatták a délszláv államot.

2.2.2. A belpolitika buktatói -  a radikalizálódás

A délszláv állam egész léte alatt strukturális189 problémákkal küzdött. Mega
lakulása nem az alkotóelemek szerves fejlődésének eredménye volt. Nagyjából

181 1921. június 7-én kötötte meg Románia és az SzHSz a védelmi egyezményt.
182 Pl. az usztasákat, lásd: Ormos Mária: Merénylet Marseille-ben. 70-71., 74. o.
183 A magyar—jugoszláv határ megvonása körüli bonyodalmakról lásd: Homyák Árpád: 

Magyar—jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918—1927. 54—63. o.
184 Bánát és Temesvár hovatartozását illetőleg voltak viták, de a közös ellenséggel -  Ma

gyarországgal -  kapcsolatos érdekek elsimították a nézeteltéréseket.
185 Pontosabban Magyarország kapcsolata a délszláv állammal a legkevésbé rossz, mert 

az igények a legkisebbek.
186 Erről a kérdésről bővebben: Hornyák Árpád: Magyar—jugoszláv diplomáciai kap

csolatok 1918—1927, 242—249. o.
187 1927. nov. 11-én barátsági szerződést köt a két ország.
188 Ormos Mária: Merénylet Marseille-ben. 37. o.
189 Polonyi Péter—A. Sajti Enikő: Mao -  Tito. 183. o.
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ugyanannyi érv sorakoztatható fel mellette, mint ellene.190 A természeti191, a 
kulturális és a társadalmi viszonyokból192 feszültség keletkezett, s a gazdasági 
fejlettség egyenetlensége is rontott a helyzeten. A patriarchális nagy család 
(zadruga) modellje sem alakulhatott át korszerű gazdasággá. Az infrastrukturá
lis elmaradottság193 is feszültséget okozott. A liberális hagyomány, a technokrata 
államszervező szemléletmód hiánya, valamint a keleti despotizmus praxisából is 
feszültségek adódtak.194 A viselkedési formák és a kulturális sémák jelentős különbsé
gei szintén rontottak a helyzeten. A politikai életben sem volt hagyománya az érvek és 
az ellenérvek kulturált ütköztetésének. A létrejövő rendszerben nem mehettek végbe 
azok az alkufolyamatok, amelyek modus vivendit eredményeztek volna a különböző 
opciók számára.195 Ehelyett a hatálom nyílt vagy rejtett erőszakhoz folyamodott.196 
így időnként elszabadultak az egymásnak feszülő indulatok.

Az új állam 1919-től sietősen hozzáfogott a közigazgatás, a pénzrendszer 
egységesítéséhez, de az adórendszer197 és az agrárreform is igazságtalan lett.

190 Ezzel az ambivalenciával B. Petar, Mandié: Jugoslavija: iluzija ili vizija és Zorán 
Veljanovié: Jugoslavija: potreba ili zabluda c. könyve is foglalkozik. Mindketten negatí
van értékelik az egyesítési terveket, illúziónak és tévedésnek minősítik őket.

191 Mazower, Mark: A Balkán. 41—80. o. A térség és lakói
192 Mazower, Mark: A Balkán. 81— 124. o. A nemzetté válás előzményei 125— 162. o. 

Keleti kérdések
193 A jugoszláv történetírás az ország gazdasági elmaradottságát mindig kiemeli pl. -  Božić, 

Cirkovié, Ekmečić, Dedijer: Istorija Jugoslavije. 412—426., Ekonomika kraljevine Jugo
slavije.

194 Mazower, Mark: A Balkán. 137. old. „Az új államok lakosságát békeidőben ugyanúgy 
viszályok osztották meg, mint háborúban is.”... „Ez a megosztottság kezdettől fogva 
mérgezte a politikát.”

195 Zorán Đinđić: Jugoslavija kao nedovršena država c. könyvében Jugoszláviát célza- 
tos túlzással feudális államnak nevezte, mert politikai rendszere úgy működött, hogy a 
szerep-lői nem elveknek, törvényeknek, hanem feletteseiknek engedelmeskedtek. Nenad 
Dimitrijevié,: Slučaj Jugoslavija c. könyvében pedig arról beszél joggal, hogy a politikai 
elit és a jogásztársadalom az elvek szintjén soha nem tisztázta az ország szerkezeti és 
eszmei alapjait.

196 A kisebbségek mozgalmairól lásd: A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség 
(Magyarok a Délvidéken 1918—1947). 20. o., majd a későbbiekben a Magyar Párt 
megalakulása körüli bonyodalmak. A kommunisták ellehetetlenítéséhez Spasoja Stejié 
1921. június 28-i merényletét használták fel, amikor bombát dobott a szent Vitus (Vid- 
nap, ill. Vidovdan) napi alkotmányt ünneplőkre. Nem sokkal ezután egy szélsőséges 
csoport, a Vörös Igazság, megölte a belügyminisztert, Milorad Draškovićot. Sem
milyen bizonyítható közük nem volt a merénylethez a kommunistáknak, mégis az 
államvédelmi törvény (Obznana) értelmében 1921. aug. 21-én betiltották működésüket. 
(A betiltás oka vélhetően nemcsak az államellenes ideológiájuk volt, hanem az is, hogy 
a szavazatoknak több mint 12%-át szerezték meg a választásokon, és ez 59 képviselői 
helyet jelentett.) A Horvát Köztársasági Parasztpárt (HKPP, horvátul: Hrvatska republikan- 
ska seljačka stranka) vezetőjét bebörtönözték. 1924. július 1-jén Radié bejelentette csatla
kozását a Parasztintemacionáléhoz (ezután külföldön bujkált), de végül mégis a börtönben 
„puhították meg”.

197 Vajdaságban, majd Szlovéniában és Horvátországban fizettek a legtöbbet. Mesaroš, 
Šandor: Položaj Madara u Vojvodini. 101. o.
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Az első világháború elszabadította rémségek közül Jugoszláviára a nacionalista 
elvakultság volt a legveszélyesebb; a rombolás energiájává vált. Ez tartósan 
mérgezte a szomszéd- és a külpolitikáját is. Már a kezdetektől szerb—horvát 
ellenségeskedés alakult ki. Az új államban a szerbek csak viszonylagos többség
ben voltak198, mégis -  a választási rendszer torzítása folytán -  minden lényeges 
kérdés a szerb pártok ízlése szerint dőlt el. A főváros Belgrád volt, s ez az ottani 
üzleti köröket juttatta döntő befolyáshoz, ami újabb konfliktusforrássá lett. A 
centralizálás vagy a decentralizálás kérdésében nem sikerült nyugvópontra jutni, 
és a szerbséggel összekapcsolódó centralizmus, valamint a királyság kérdése 
okozta a legnagyobb feszültséget.199 A Szent Vitus-napi (Vid-napi, vidovdáni) 
alkotmányt a „nem szerb” ellenzék nem tudta elfogadni. A horvát autonómia 
törekvéseket meghiúsították.200 Egy egész közösség, a horvát nép, ellenzéknek ére
zhette magát.201 A düh felhalmozódásának szerepe lehetett a horvátok Jugoszlávia 
ellen fordíthatóságában. A szerb nacionalizmus szellemében 1937-ben Čubrilović 
olyan tervet dolgozott ki, amelynek értelmében a muzulmánok, a törökök és az 
albánok kérdését azok Törökországba evakuálással kellett volna megoldani 202 A 
szerbeket viszont szervezetten próbálták Kosovóba telepíteni, de kevés sikerrel.

Horvátországban a paraszttömegek, a kispolgárság és az arisztokrácia nemzeti 
és szociális alapú türelmetlensége kapcsolódott össze. Radić és pártja a Horvát 
(Köztársasági) Parasztpárt (H(K)PP)203, ha úgy alakult, nem habozott szövetkezni

198 Az 1921-es népszámlálás szerint a 12 055 715 lelket számlált ország lakosságának 
39%-a volt szerb, 23,9%-a horvát és 8,5%-a szlovén.

199 A más kérdésekben meglehetősen eltérő elképzeléseket valló szerb pártok a centraliz
musban egyetértettek.

200 Itt tehát egy nemzeti és egy rendszerbeli kérdés kapcsolódik össze. Az egykori Osztrák—  
Magyar Monarchia politikusai a délszláv köztársaság hívei voltak. Nyugati nyomásra 
mentek bele a korfui nyilatkozatba, amely jellegzetesen befejezetlen, mégpedig -  úgy 
vélem -  célzatosan, mert az aláírást kikényszerítő tényezők nem akartak a vitás kér
désekben dönteni. Ennek értelmében a délszláv állam monarchia lett, élén a Karađorđević 
dinasztiával. (Sándor, „az egyesítő”, 1921-ben lesz király.) A Karađorđević család 
Karađorđe Petrovićnak, az első szerb felkelés (1804— 1813) vezérének a leszármazottja.. 
Az Obrenović család 1903-as bukása után az övéké lett a királyi trón. A Jugoszláv Bizott
ság és a zágrábi Nemzeti Tanács elvben egyenlő felekként szerződtek a szerb kormányyal, 
sőt a zágrábi Nemzeti Tanács igazgatási jogkört is kapott. Az állam megalakulása után 
azonban Pašić, a Radikális Párt és a szerb kormány, ill. a király túlsúlya érvényesült.

201 Radić horvát parasztpártja -  amely a szavazatok 22%-át szerezte meg, tehát a horvátság 
egésze rá szavazott -  egy ideig bojkottálta a parlamentet. Az ad hoc kialakult csoport, a 
Horvát Blokk 1921 .június 26-án kiadja a horvát szuverenitásról szóló memorandumát. Ezt 
tekinthetjük az első horvát szeparatista okmánynak. Bő három évvel előbb még a délszláv 
államba tartozásról adtak ki hasonló nyilatkozatot.

202 El is kezdődött a kitelepítés, lásd bővebben: Imami, Petrit: Srbi i Albanci kroz vekove. 
253—279. o. (Albanci u Kraljevini SHS/Jugoslvije) Egyes történészek szerint 1926 és 
1941 között a koszovói albánok fele emigrált Albániába és Törökországba.

203 Horvát (Köztársasági) Parasztpárt, horvátul Hrvatska (Republikanska) seljačka stranka
-  (H(R)SS). A köztársasági jelzőt később el kellett hagynia, működésének lényege 
azonban nem változott, a párt vezetése, tagsága, ideológiája ugyanolyan maradt, ezért 
van értelme ennek a sajátos rövidítésnek.
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Jugoszlávia ellen.204 Mások sokkal következetesebben voltak Jugoszlávia-ellenesek. 
Az Ante Starčević205 kezdeményezte arisztokratikus jogpártiság a szociális radika
lizmussal206, a dicső középkort éltető historizálással kapcsolódott össze, és végül kit
ermelte magából az usztasa (ustaša)207 mozgalmat, amely antiurbánus, antiinduszt- 
riális208, de mindenekfelett szerbellenes lett. Rögeszméjük az „idegen (értsd: szerb) 
iga”209 elleni népfelkelés, a „keresztes háború”210 megszervezése lett.211 Jugoszlávia 
bomlasztásában Olaszország, Magyarország, Ausztria, Németország segítette őket, 
de Argentínából, az USA-ból is eljutott a pénz a terrorakciókra 212

Jugoszlávia kapcsán nemcsak a nemzeti súrlódás fontos.213 A szociális kérdések 
(korrupcióval fűszerezve) is robbanással fenyegettek. A gazdaságban az elsődleges 
tőkefelhalmozás szabályai érvényesültek -  a dolgozó milliók nagy kárára. A sztrájk
mozgalmakat214 a nyers erő alkalmazásával gyűrték le. Egyes problémák tehát éppen 
a „problémakezelés” által mérgesedtek el. A délszláv állam képtelen volt az óriási 
szociális bajok orvoslására, erre eredményesen építhetett a kommunista agitáció. (A 
Borbában kifejtett propaganda a szegénységet a királyi Jugoszlávia rendszeréből 
vezeti le.) Az 1919 áprilisában létrehozott Kommunista Párt215 az első választásokon 
a harmadik helyen végzett. Léteztek alapjában véve politikai, ideológiai ellentétek is, 
amelyek súlyosbítottak a belső politikai helyzetet.

204 1 924-ben államellenes felkelésről is gondolkodtak, sőt a felkészülést is elkezdték rá. 
Szövetkezni próbáltak a Szovjetunióval, a kommunistaellenes Budapesttel, sőt még 
Olaszországgal is, amelynek pedig horvát lakta területekre volt igénye.

205 Ante Starčević horvát politikus és publicista.
206 Az számított igazi horvátnak, aki paraszti ősöket tudott felmutatni. Ormos Mária: Meré

nylet Marseille-ben. 54. o.
207 Az ustaša szó nyelvtanilag a ma használatos horvát és szerb köznyelvből is érthető, 

noha régies kifejezés. Egyszerűen felkelői jelent. Paveliéék nem véletlenül nyúltak 
ehhez a bizonyára igen régi szóhoz. (Magát a szót ez a jelentése kivonta a közhasználat
ból, és a mozgalom kizárólagos megjelölőjévé tette.)

208 Ormos Mária: Merénylet Marseille-ben. 54. o.
209 Uo. 62. old.
210 Uo. 63. o.
211 Uo. 69—78.
212 Uo. 70. old. „Csernyei adatai szerint 1929 és 1934 között hozzávetőleg 100 merényletet 

hajtottak végre”. Az usztasák újságszerkesztőket gyilkoltak meg és egyéb ellensége
ikkel is végeztek, ill. királyszobrokat robbantottak fel, ha módjuk volt rá.

213 A H(K)PP is közeledett a szocialista-kommunista irányzathoz. (A nyolcórás munkanap 
bevezetését el is érik.) A JKP választási szereplése is bizonyítja, hogy nem kizárólag a 
nacionalista ellentétek fontosak.

214 Pl. 1919 és 1920 tavaszán, aminek voltak magyar vonatkozásai is. A. Sajti Enikő: 
Impériumváltások, revízió, kisebbség (Magyarok a Délvidéken 1918— 1947). 20. o.

215 1920. június 20— 24-i, második ülésén felveszi a Kommunista Párt nevet.
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Mivel a délszláv állam problémakezelésében a hatalmi szó és az erő volt az 
elsődlegesen használt módszer, a rendszer csak addig működhetett, amíg ereje 
volt. A politikai elit nem is igyekezett más alapra helyezni működését. Ennek 
tulajdonítható a különböző nemzeti radikalizmusok, de a kommunista radikaliz
mus térnyerése is.

Mind a parlamenti demokrácia, mind a diktatúra zsákutcába vezette az 
országot. A parlamentarizmus nem hozta meg a stabilitást. (1921 és 1929 között
23 kisebb-nagyobb kormányváltoztatás történt.) A parlamentarizmus nyolc éve 
alatt felhalmozott indulatok — a kompromisszumok és a hatékony alkufolyama
tok híján — tragédiába vezettek. 1928. június 20-án Puniša Račić216 montenegrói 
radikális képviselő sértődöttségének pisztolyával adott hangot, lelőve a Radié 
fivéreket és még egy vezetőt a HPP-ből.217 A délszláv állam első nyolc éve 
lerombolta azt az illúziót, hogy a közös szláv gyökerek elsimíthatják az érdeküt
közéseket. A parlamenti acsarkodások arról győzhették meg a különböző erőket
-  többek között az ekkoriban illegalitásból figyelő kommunistákat218- , hogy 
nincs élet a közös államban.

1929. január 6-án Sándor király bevezette a diktatúrát, ami a korszak 
Európájában nem szokatlan.219 A diktátorok a rend őreiként léptek színre, ezt 
tette Sándor király is, aki mindvégig hinni akart a délszláv államban220, és úgy 
vélte, minden alattvalója javára cselekszik. A horvátországi politikai erők eluta
sították a király terveit, diktatúráját és az ország új nevét is, mivel mindebben 
nem a nacionalizmusok megszűnését, hanem a nagyszerb eszme megvalósulását 
látták. A szélsőséges körök terrorizmussal reagáltak. Az usztasák 1932-re láza
dást szerveztek.221 A szlovénok is egyre inkább ellenálltak a központi hatalom
nak, noha mindvégig szalonképes módszerekkel.222 Egyes szerb politikusok is 
felléptek a diktatúra ellen.223 A nyugati szövetségesek nyomására 1931. szept.
3-án a király „alkotmányit adományozott az országnak („oktrojált alkotmány”), 
amely senkit sem elégített ki, mert csak a diktatúrát palástolta. A világgazdasági

216 Jellemző, hogy a kommunisták később, amikor a kezükbe került, kivégezték, ezzel 
mutatva „példát” a nemzeti viszonyok általuk elképzelt felfogására.

217 Ketten rögtön meghalnak, S. Radié csak később, augusztus 8-án.
218 A háború utáni propagandában csak azért fordulnak 180 fokot, mert a szovjet csúcs- 

vezetés véleménye is megváltozott.
219 Portugáliától Lengyelországig diktatúrák működtek, a sztálini diktatúráról nem is 

beszélve, Németországban a köztársaság halódott, Franciaországban, Nagy-Britanni- 
ában, Belgiumban és Hollandiában autoriter, sőt fasisztoid szervezetek jelentek meg. 
Mussolini a Nyugat számára ekkoriban még szimpatikus is volt. Erről a jelenségről 
bővebben lásd: Ormos Mária: Nácizmus-fasizmus c. müvét

220 A király szimbolikusan csak legnagyobb fiának ad szerb hangzású nevet, a kisebbeknek 
horvát és szlovén hangzásút.

221 A Velebit hegység és Gospié megszerzése után el akarták szakítani Horvátországot, de 
még a kezdeti célt sem sikerült elérniük. Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia. 
78. o.

222 1932 decemberében a Szlovén Néppárt az autonómia mellett állt ki.
223 Pribiéevié a filippikák szellemében írja meg önéletrajzát, de egyes belgrádi politikusok 

(radikálisok és demokraták) is negatívan nyilatkoznak az új rendről.
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válság a gazdaság struktúrája miatt Jugoszláviát fáziseltolódással rázta meg. 
1931-re mélyült el, és kiút még sokáig nem mutatkozott. A 30-as évektől a kisan- 
tant és a francia kapcsolatok értéke egyre kétesebbé vált a belgrádi kormányzat 
számára. A körülmények alakulása és a harmincas évek légköre elbizonytalaní
totta Jugoszláviát és Németország felé taszította.224 1934. okt. 9-én a király és 
a francia külügyminiszter Marseille-ben merénylet áldozata lett. Még ma sem 
mondható ki erről a végső szó, de a királygyilkosság olyan csomópontja a dél
szláv állam történetének, amelyben tetten érhető minden konfliktusforrás.225 Az 
új király, II. Péter még gyerek volt, tizenegy éves. Az országot Pál herceg226 
vezetésével a régenstanács kormányozta. Dragiša Cvetković gazdasági megfonto
lásból is egyezséget keresett a horvátokkal, a külpolitikában pedig tovább közele
dett a tengelyhez. 1939. aug. 26-án a kormányfő és Maček egyezményt kötött 
a szerb—horvát kiegyezésről. Minderre három nappal a Molotov—Ribbentrop 
paktum után és hat nappal Lengyelország megtámadása előtt került sor. A Német
országhoz fűződő kapcsolatok csúcspontja az 1941. március 25-i csatlakozási 
szerződés aláírása volt. Pál régens ezzel túlfeszítette a húrt, s a katonatisztek egy 
része puccsot hajtott végre. A jugoszláv történetírás még ma is küzd a március 
27-i események értelmezésével.227 Annyi azonban bizonyos, hogy a diktatúra 12 
éve alatt sem sikerült választ adni a felmerülő kihívásokra. A háborúban pedig 
elszabadultak az indulatok.

224 A jugoszláv külpolitika szinte támpont nélkül maradt. Barthou keletipaktum-terve, 
valamint a Szovjetunióhoz való közeledés, sőt az Olaszországhoz való közeledés 
bizonytalanabbá tette. A francia külpolitika felelőtlensége is tükröződött ebben -  olyan 
államot ejtett, amelyet javarészt maga hozott létre. Ez csak egy eset abban a sorozat
ban, amikor a nagyhatalmak felelőtlenül nyúlnak a térséghez. A francia külpolitikában 
ugyan nem történt paradigmaváltás, de ugyanazt a célt másokkal (Olaszországgal 
és a Szovjetunióval) próbálta elérni. A status quót Olaszországgal együtt próbálta 
fenntartani Németország ellenében. A francia külpolitika olasz orientációja kizárta a 
Jugoszláviával fenntartott szoros szövetségi kapcsolatot. Bővebben lásd: Ormos Mária: 
Merénylet Marseille-ben. 24. o.

225 A belső feszültségből eredő szándék, az országot bomlasztani akaró szomszédok szándéka 
és a nagy európai Játszmák” is összekapcsolódtak a királygyilkosságban. A VMRO és az 
usztasamozgalom egészen biztosan benne volt, csak a beavatottság mértéke vitatható. A 
VMRO (Vnatresna makedonszka revolucionema organizacija; francia rövidítése ORIM) 
belső makedón felszabadítási szervezet, szabadságharcos-terrorista mozgalom. Néme
tország és Olaszország is segítette, emiatt nem akarták még melegében felgöngyölíteni. 
Lásd: Ormos Mária: Merénylet Marseille-ben. 165—200. o.

226 Pál herceg, régens: II. Péter nagybátyja, az ország irányítása az ő kezében összpontosul 
a királygyilkosság után.

227 Erről a kérdésről lásd: Nešović, Slobodan: Hronika o 27. martu 1941 (Svedočenje jed- 
nog savremenika). Dragnić, Aleks N.: Titova obeéana zemlja Jugoslavija c. müvében 
(35. o.) azt írja, hogy a kommunisták csak véletlenül keveredtek a történésekbe, és 
fogalmuk sem volt azok előkészületeiről.
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2.3. Tito útja az államrombolótól az államalapítóig

Tito szédületes karrierjét a körülmények, tehetsége, szónoki reakciókész
sége, helyzetfelismerése és talán szerencséje eredményezte. A rendszer központi 
alakjává a kommunista vezetés és a partizán ellenállás emelte.

Jugoszlávia antikommunista állam volt, élén a királlyal.228 Területén már 
megalakulása előtt kialakult némi szocialista hagyomány. Svetozar Markovié, 
majd követői: Vasa Pelagié és Dimitrije Tucovié229 révén honosodott meg Szer
biában. Az Osztrák—Magyar Monarchia Jugoszláviához kerülő részeiben is volt 
hagyományuk. Ezekből alakul ki, és kap új formát a „szociális gondolat” a dél
szláv államban.

Tito zagorjei szülőfalujából230, Kumrovecből talán csak az egyházellenes- 
séget hozta magával.231 Családja népes volt, de nem szegény.232 Jože -  ahogy 
otthon nevezték -  tökéletesen megtanult szlovénul233, mivel hároméves korától 
anyai nagyszüleinél élt a Sutla folyó Szlovénia felé eső oldalán. Az általános 
iskolában horvátul, majd sziszeki (horvátul: Sisak) és zágrábi tanulóévei fo
lyamán németül tanult meg. Orosz fogsága idején oroszul, lepoglavai („lepogla- 
vai egyetem”) és maribori fogsága idején angolul kezdett el tanulni.

Szülőfaluját elhagyva, az elegancia iránti vonzódása okán, pincér akart lenni, 
mégis lakatosnak tanult ki.234 Ekkoriban még nem fogékony a radikalizmusra, 
de szociális érzékenysége már kialakult. A szociáldemokrata pártba lépett be, 
mert ez egyben szakszervezeti tagságot is jelentett.235 A hadseregbe vonulása 
előtt Pilsenben és Bécsben is dolgozott.236 A balkáni háborúk nem hozták tűzbe, 
de nem volt elragadtatva a monarchiabeli lapok törökbarátságától sem. Bevonu
lásakor a tüzérséghez, majd a 25-ös domobrán gyalogezredbe helyezték saját 
kérésére, mert ott egy évvel rövidebb volt a szolgálat.

228 Csak 1940. jún. 25-én, utolsónak Európában ismerte el a Szovjetuniót, lerohanása előtt 
egy nappal (1941. április 5-én) kötött vele barátsági szereződést.

229 Érdemes megjegyeznünk, hogy Dimitrije Tucović élesen támadta a szerb burzsoáziát 
a Balkán-háborúkban végrehajtott „nemzeti politikája” miatt, kimondva, hogy gaz
tetteket követnek el Kosovóban.

230 Ridli, Džasper: Tito -  biografija. 38. o.
231 Francé Bevk sok kiadást megért, gyerekeknek íródott, Titóról szóló történetei között 

van egy olyan, amelyben a kis Jožćt kidobják a templomból, de ő odakinn sokkal job
ban érzi magát. Egy másik történet szerint ministrált is, de a pap egyszer pofon vágta, 
és ettől kezdve kerülte a templomot.

232 Egy másik Francé Bevk-mese arról szól, hogy testvéreinek egy disznófejet főzött meg, 
amikor éhesek voltak, nem találtak semmi mást otthon.

233 Élete végéig érződött beszédén, hogy a magánhangzókat kerekebben, a mássalhang
zókat pedig puhábban ejti.

234 Egy cseh, majd egy német mesternél (Nikola Karas, August Knaus). Polonyi Péter—A. 
Sajti Enikő: Mao -  Tito. 168. o.

235 Polonyi Péter— A. Sajti Enikő: Mao -  Tito. 169. o.
236 Érdekességként megemlíthetjük, hogy Budapesten is megfordult.
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Az első világháború Titót is radikálisabbá tette. Egyrészt bebörtönözték 
néhány napra egy kijelentése miatt.237 Amikor a galíciai frontra került, sebesü
lések érték.238 Bő egy évbe telt felépülése, de még ekkor sem érdekelte a dél
szláv ügy. Nem állt be önkéntesnek, mert nem akart a szerbek oldalán harcolni, 
így hadifogolyként különféle munkákat végzett (malomban és vasútépítésen 
dolgozott, írnok is volt). Bizonyára a vasúti építkezés alkalmával alakult ki radi
kalizmusa.239 A februári forradalom idején megszökött, és egészen Finnországig 
jutott, de ott elfogták, és visszaküldték Pétervárra, onnan Szibériába deportálták, 
ám a vonatról Omszknál szintén megszökött. Itt lépett be a Vörös Gárdába, majd 
1918 tavaszán a Kommunista Pártba is. Omszkot később a fehérek a cseh légióval 
visszafoglalták, és Josip Broz egysége szétszéledt. Egy kirgiz faluban húzta meg 
magát. Ott ismerkedett meg Pelagija Belouszovával.240 1920-ban vette feleségül, 
és hazatért vele a már létrejött délszláv államba. Anyja ekkor már elhunyt, ami 
súlyos veszteség volt számára. Kumrovecben sem maradhatott, családi és anyagi 
gondok miatt.241 „Hivatásos forradalmár” lett.242 Olvasmányai között szóra
koztató regények, orosz széppróza és kommunista „szakirodalom” szerepelt.243 
Tudott az ország bajairól, a szociális feszültségekről, a centralista-föderalista 
küzdelemről, a különböző nacionalizmusokról és a jugoszlávizmusról.244 A kom
munista párt ereje abból adódott, hogy nem a nacionalista diskurzust gyakorolta, 
minden nemzet egyenjogúságát szorgalmazta, és meglehetősen szervezett volt, 
ezért országszerte kapott szavazatokat.245 Mintegy ötvenezer tagja volt, és gyors 
egymásutánban tudott sztrájkokat szervezni. A szociáldemokrata csoportok vagy 
szétmorzsolódtak, vagy hozzájuk csatlakoztak. Tito a szakszervezeti munkában 
volt aktív. Az 1920-as vukovári kongresszust még legálisan tartották, a III. inter- 
nacionálé programját, ili. a szovjet ihletésű radikális programot fogadva el.246 A

237 Péterváradon azt mondta, hogy inkább megadná magát az oroszoknak, mintsem harcolna 
ellenük, ez háborús propagandának minősült. Polonyi Péter—A. Sajti Enikő: Mao -  Tito. 
174. o.

238 Az első sebe könnyű volt, a második azonban, amelyet 1915 tavaszán kapott, majdnem 
az életébe került, egy cserkesz katona ütött a hátán nagy vágott sebet.

239 A kunguri állomásfónök ellen panaszt tett, mert lopta a Vöröskereszt segélyeit. Az 
állomásfönök bosszút állt. Ismét börtönbe került, ahol a kozákok megalázták, megverték.

240 Polonyi Péter—A. Sajti Enikő: Mao -  Tito. 179. o.
241 1928-ig tartott első házassága, amely nem mondható boldognak, hiszen az idő alatt szül

etett négy gyermekük közül hárman meghaltak. Tito számára az is tragikus volt, hogy 
1928-ban, amikor letartóztatták, elhagyta a felesége.

242 Polonyi Péter—A. Sajti Enikő: Mao-Tito. 183. o., ill. Ridli, Džasper: Tito—biografija. 
76— 98. o.

243 Veliko Trojstvo faluban, a malomban dolgozva, sokat olvasott, a falusiak ezért tisztelték is.
244 A mi értelmezésünk szerint ez szintén nacionalizmus, de számára a nacionalizmus alter

natíváját jelentette.
245 A kommunisták hiába értek el kimagaslóan jó eredményt, nem lehetett nagyobb hatásuk 

a politika alakulására törvényen kívüliségük miatt. Hosszú illegalitás kezdődött 1920 
novemberétől. Ezután kizárták köreikből a centristákat.

246 Ezzel sokan nem értettek egyet, hiszen voltak, akik az ausztromarxistákhoz vagy a szo
ciáldemokratákhoz álltak közelebb, sokan a német szociáldemokraták 1891 -es erfurti 
programját tartották követendőnek.
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H(K)PP köztársaságpártiságát figyelembe véve már 1920-ban léteztek azok az 
elemek, amelyeknek sajátos kombinációja lesz a titoista Jugoszlávia.

Betiltása után a JKP tagsága 688 fóré zsugorodott.247 Josip Broz a pártban 
maradt és az 1923. évi választások idején tevékeny szerepet játszott. A kommu
nisták fedőpártjának, a Független Munkáspártnak a szereplése azonban kudarcba 
fulladt. A JKP 1923 májusában tartott második értekezletén zömmel a nemzeti 
kérdésről tárgyaltak.248 Tito radikális maradt, sőt segít fegyvereket gyűjteni a 
H(K)PP-nek egy 1924-re tervezett lázadáshoz. Ez összhangban állt a már nem 
élő Lenin véleményével is, miszerint Jugoszlávia nem egyéb, mint versailles-i 
tákolmány.249 Az 1924-ben megtartott 3. értekezlet idején Tito különféle kisebb 
tisztségeket töltött be. 1925-ben egy harcostárs temetésén mondott beszéde és 
egy vörös zászló kibontása miatt az ott jelen levő katolikus pap feljelentette. 
Bjelovaron bebörtönözték, de mindössze nyolc napra. Szabadulása után viszont 
házkutatásokkal zaklatták, úgyhogy elhagyta a falut. Megdöbbentette Rádió 
pálfordulása, hogy belépett a kormányba. Ezután a párt sugallatára a kraljevicai 
hajógyárban kezdett dolgozni. Igyekezett megszervezni a független (azaz a 
kommunistáktól függő) szakszervezetet, majd a sztrájkot. Ekkoriban kezdett 
el írni a szakszervezeti lapokba. A sikeres sztrájk után elbocsátották, de ez 
egyben ugródeszka is volt neki a magasabb pártfunkciókhoz. Világos stílusa és 
bevethetősége folytán a pártban tisztelték. A kommunisták között is baloldalinak 
számított, internacionalistának vallotta magát, és nem is foglalkozott a nemzeti 
kérdéssel. A Kommunista Pártban ekkor folyó elméleti vitákban sem vett részt. 
Azokra a későbbiekben csak úgy tekint mint eszközökre, amelyeket fel lehet 
használni a legfőbb cél, a kommunista forradalom megvalósítására.250

Tito 1927-től a párt megbízásából a horvátországi fémmunkás szakszervezet 
titkáraként dolgozott Zágrábban, ahol szembesült a pártban dúló vitákkal.251 A 
Szovjetunióból a jugoszlávokat a frakciókkal való leszámolásra, a viták felha
gyására utasították. Tito elfogadta ezt, és hatékony stílusával az értelmiségiek 
fölé kerekedett. Ekkoriban a kommunisták, Tito is, Jugoszláviát „darabokban” 
kezelték.252 1927-ben rövid ideig ismét börtönben volt, 1928-ban is kétszer

247 Polonyi Péter —A. Sajti Enikő: Mao -  Tito. 187. o.
248 1 925-ban Sztálin azzal tromfolja le Sima Markovićot, a jugoszláv kommunisták egyik 

legtekintélyesebbjét, hogy nincs egységes szerb, horvát és szlovén nép, hanem ezek 
különböző népek, és Jugoszlávia olyan képződmény, amely erőszak és igazságtalanság 
folytán jött létre, határait nem ismeri el. Jellemző Titóra, hogy a későbbiekben, amikor 
rendszerét kialakítja, a nemzeti kérdésről vitázó két álláspont közé helyezkedik. 
Egyrészt Sima Markoviénak, a párt akkori vezéregyéniségének álláspontját fogadja el 
az ország egységéről, másrészt Sztálinét a három, sőt több különböző népről. Mindez 
előjele Tito majdani realista pragmatizmusának.

249 Juhász József: Háborúk a Nyugat-Balkánon = Múltunk, 309—310. o.
250 A nemzeti kérdés és az ország fennmaradása kérdésének a szembeállítása valójában 

álkérdés. Az igazi kérdés a szabadság kérdése volt, ami sem a titoizmus előtt, sem a 
titoizmusban nem volt jelen.

251 Polonyi Péter —A. Sajti Enikő: Mao -  Tito. 198. o.
252 Később, amikor döntési helyzetbe kerül, ebben a kérdésben is intermedier álláspontra 

helyezkedik. Megtartja az ország tagoltságát, de annak egységét is a pártban és saját 
személyében, valamint az államot képviselő testületekben.
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bezárják, az államra veszélyes felforgatok között tartják számon. Vadásztak rá, 
szökni kényszerült, és fegyverrel a kezében fogták el. Feleségét, aki nem sokkal 
ezután elhagyta, szintén letartóztatták. Az általa bérelt lakásban, amely más párt
tagok működését is szolgálta, a házkutatáskor sok marxista propagandaanyagot 
találtak, sőt kézigránátokat is. A belgrádi Glavnjaőán őt is, de főleg társait kemé
nyen bántalmazták a vallatásokkor.253 A bírósági tárgyaláson radikális idealis
taként viselkedik, s ettől kezd kialakulni a nimbusza. Itt mondta ki -  amit később 
oly sokan idéztek hogy csak a kommunista bíróságot ismeri el. (Mondandójába 
a természetjogot is beleszőtte.) Elítélésekor a kommunista pártot éltette. Öt évet 
kapott, az államvédelmi törvényre hivatkozva. A pernek nagy volt a sajtóvissz
hangja, de a helyszínen is érdeklődést váltott ki.

Rabsága idején kijárta a „lepoglavai egyetem”-et. A börtönévek alatt sokat 
fejlődött, olvasott.254 Itt ismerte meg Moša Pijádét, aki Marx Tőke c. müvét 
fordította szerb nyelvre. Tito ezután részt vett az Anti-Dühring fordításában. 
Mivel a párt 1929-ben, a diktatúra bevezetésére hivatkozva kiadta az azonnali 
felkelésre való felhívását, az állam igyekezett fogságba vetni a kommunistákat. 
A vezetők és az értelmesebbek többsége börtönbe került. A körülmények nem 
voltak súlyosak, a hatalomnak nem volt célja a börtönévek megkeserítése. Tito 
jó magaviseletű, „hasznos fegyenc” volt, aki szerelési munkákat végzett. Később 
Lepoglavából Mariborba került, mert noha tudomása volt róla, nem jelentette 
társa szökési szándékát. 1934 márciusában kiszabadult, az illegalitásban vették 
hasznát, majd Bécsbe került.255 A JKP romokban hevert. A diktatúra a kommu
nistákat, így Titót figyelte, mivel az országellenes emigráns körökhöz tartozónak 
vélte. A királygyilkosság után a megfigyelés fokozódik. A Komintem ekkoriban 
utasításokkal, kinevezésekkel kormányozta a JKP-t, amelyben súlyos viták dúl
tak. Az egyik fő gond még mindig a „frakciózás” volt. Titót a vezetőség tagjává 
nevezték ki, majd 1935-ben Moszkvába rendelték. Ott a Komintem balkáni 
irodáján dolgozva nemzetközi kommunista kapcsolatokra tett szert, ekkoriban 
kezdte használni a Friedrich Walter álnevet.256 Jelentéseket írt Jugoszláviáról, a 
politikai és börtönviszonyokról. Tanított a külföldi vezetők számára létrehozott 
Nemzetközi Lenin Iskolában is. Ekkoriban a Szovjetunióban Sztálin minden 
korábbinál szélesebb körű tisztogatási akciót indított.257 1936 szeptemberében 
Moszkvában kritizálják, engedetlenséggel vádolják a JKP-t. A jugoszláviai párt
társak sorra eltűntek Tito környezetéből, letartóztatták, majd kivégezték őket. 
Mivel mást nem tehetett, beállt a Sztálint éltetők sorába, miközben halálfélelem 
gyötörte. A jugoszláv kommunisták között vita támadt arról, kit jelöljenek a 
Komintem Végrehajtó Bizottságába: Titót vagy Gorkiéot.258 Tito örült, hogy 
életben maradt, noha nem tudhatta, minek köszönheti szerencséjét. Ismét Bécsbe

253 Polonyi Péter —A. Sajti Enikő: Mao -  Tito. 200. o.
254 Még a The Economist c. lapot is olvashatta. Polonyi Péter—A. Sajti Enikő: Mao

-  Tito. 203. o.
255 Polonyi Péter—A. Sajti Enikő: Mao -  Tito. 208. o.
256 Uo. 210. o.
257 Uo. 212 o.
258 Uo. 211.0.
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távozhatott és ott 1937 augusztusában, a Politikai Iroda vezetője lett, vagyis 
átvette a JKP irányítását. A spanyol polgárháborúba (1936— 1939) induló önkén
tesek toborzását ő szervezte Adolf Műk259 lebukása után. Sokat utazott Zágráb, 
Párizs, Bécs és Prága között.

Tito visszatérése Jugoszláviába új szakasz kezdetét jelentette.260 Ekkor 
alakult ki az a csapat, amely majd a korai titoizmus elitjét alkotja. Tito mel
lett Milovan Đilas, Aleksandar Rankovié és Edvard Kardelj került ekkoriban 
vezető pozícióba. A jugoszláv kommunisták feje továbbra is Gorkié maradt, de ő 
Moszkvában maradt, sőt nemsokára letartóztatták.261 Tito nem tudta, mit tegyen 
Gorkié híveivel, és igyekezett Georgi Dimitrov köpenye alá bújni.262 Az időszak 
súlyos válságát az is terhelte, hogy Ante Čiliga ekkoriban megunja a kommunista 
pártban folyó dolgokat, „kiszáll és kipakol”. A fő eszmei konfliktus az volt, hogy 
mennyire lehet elmenni a népfrontpolitika felé, illetve mennyire kell puristának 
lenni. 1938-ban Titót ismét Moszkvába rendelték.263 Feladatul az SZK(b)P Sztá
lin ihlette és felügyelte történetének, a Kratkij kursznak264 a fordítását kapta. 
Ismét átélhette azt, hogy eltünedeztek mellőle a harcostársak. Ő ismét megúszta, 
sőt a Komintem főtitkára, Dimitrov kinevezte a Jugoszláv Kommunista Párt 
megbízott ideiglenes elnökévé. A Komintem csak 1939-ben erősítette ezt meg. 
Ekkoriban javult a JKP anyagi helyzete, már nem függött annyira Moszkvától, 
mert nagy mennyiségű aranyhoz jutott.265 1940-ben a Szovjetunió is nagyobb 
összeget küldött.266 Tito ismét házasságban élt, Herta Hasstól267 1941 tavaszán 
fia született. Tito a precíz munkában és a Szovjetunióból jövő parancsok végre
hajtásában jeleskedett. A pártot bolsevizálta, és megtisztította „a trockistáktól, 
a szektásoktól, az opportunistáktól”. A pártban a lenini „szabad népek szabad 
föderációja” felfogás dominált, így létrejöhetett a szlovén és a horvát KP is. Jugo
szláviában azonban közben gyökeresen megváltozott a légkör. 1939. augusztus
26-án létrejött a szerb és horvát politikai elit közötti, Cvetkovié—Maéek-féle 
egyezmény. Ezzel Jugoszlávia a föderalizmus útjára lépett, de túl későn. A 
háború kitörése előtt Tito még egyszer járt Moszkvában, ezúttal rövid időre, majd 
Vladimír Velebittel együtt Zágrábban felszereltek egy rádióállomást, amelynek 
segítségével a háború egész ideje alatt Kopinič, a Komintem összekötője révén 
tartják a kapcsolatot Sztálinnal. Tito ekkoriban horvát nyelvű lapot indít, és Sztá
lin életrajzát fordítja. Az 1940. szeptember 9-i zágrábi konspiratív értekezleten

259 Uo. 214. o.
260 Uo. 215. o. (Legalábbis a hivatalos történetírás szerint.)
261 Polonyi Péter—A. Sajti Enikő: Mao -  Tito. 216.
262 Uo. 217. o.
263 Uo. 220. o.
264 Röviden és népszerűén így nevezték Sztálinnak a Kommunista Párt rövid történetéről 

szóló művét.
265 A szakszervezetek aranyba fektették pénzüket a diktatúra miatt, 1937-ben Pavle 

Pavlovié átadta azt Titónak.
266 Polonyi Péter—A. Sajti Enikő: Mao -  Tito. 223. o.
267 Uo. 180. o.
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Tito vezetésével a párt egysége teljes lett, ezzel ki védték a feloszlatást (amit a 
lengyel KP-vel Moszkva meg is tett). Az értekezleten hangsúlyozták, hogy a párt 
nem érdekelt a háborúban, és az kizárólag az imperialisták ügye. Az 1941. március
27-i puccs kapóra jött Titóéknak, és noha Moszkvából arra utasították, tartózkodjon 
a tömegmozgalomtól -  mégsem ezt tette.

2.4 Jugoszlávia a háborúban

Az 1930-as évektől a náci Németország döntőbíróként fellépve Jugoszlávia 
szomszédait sorra bevonta szövetségi rendszerébe. A március 27-i irányváltás 
után, 1941. április 6-án268 a hitleri Németország és szövetségesei megtámadták 
Jugoszláviát, s már 1941. április 17-én aláíratták a feltétel nélküli kapitulációt.269 
A kormány és a király még 15-én elhagyta a fővárost, és útjuk -  némi kitérővel
-  Londonba vezetett.

Jugoszlávia területe a II. világháború éveiben különböző államalakulatok 
részévé vált. 1941-re már nem volt külső és belső erő sem, amely össze tudta 
volna tartani az országot, még akkor sem, ha Draža Mihailović a király és a kor
mány nevében kezdi meg a szervezkedést. A sok részre szabdalt országot nem 
sikerült maradéktalanul pacifikálni, de ekkor még sejteni sem lehetett, hogy újjá- 
éled-e, és milyen formában; azt sem, hogy Tito és mozgalma lesz-e a győztes.

Az első Jugoszlávia romjain létrejövő államalakulatok270 közül a legnagyobb 
az 1941. április 10-én Kvatemik által kikiáltott, ún. Független Horvát Állam 
(Nezavisna Država Hrvatska, NDH).271 A náci bábállamok közül talán ez volt a 
legkevésbé független272 és talán a legvérengzőbb volt.273 Az ország egy részén 
a németek, a másikon az olaszok szervezték meg a közigazgatást. Az usztasák 
eszeveszett etnikai tisztogatásba kezdtek.274 A horvátországi szerbek sok esetben

268 A jugoszláv történetírás Belgrád terrorbombázását emeli ki a támadás kapcsán. 484 
bombázó oldotta ki romboló terhét, 2217 ártatlan civil életét oltva ki.

269 Božić, Ćirković, EkmeČić, Dedijer: Istorija Jugoslavije. 460. o.
270 Jugoszlávia felosztásáról lásd: Köztes-Európa 1763—1993. Térképgyűjtemény, 460— 

461. o., 211. térkép, Jugoszlávia felosztása 1941.
271 Nezavisna Država Hrvatska, a Független Horvát Állam. Az ország megnevezésében és 

helyzetében jókora ellentmondás van, hiszen ez az államalakulat arra sem volt képes, 
hogy önmaga megszervezze a közigazgatást, valójában az egyik legkevésbé független 
állam volt abban a korszakban.

272 Bővebben lásd: Ormos Mária: Nácizmus -  fasizmus. 502. o.
273 Nagy gyorsasággal hoznak létre koncentrációs táborokat ebben az államalakulatban 

(a danicai és a Stara Gradiška-i az elsők; a legnagyobbat, lehírhedtebbet, Jasenovacot 
1941 szeptemberében alakítják ki).

274 A délszláv történetírások jelen állapotukban nem képesek viszonylag pontos adatok
kal szolgálni az etnikai tisztogatás méreteit illetően, csak becslések léteznek, ame
lyek gyakran ideológiai inspirációra születtek. Mégis kijelenthető, hogy több százezer 
embert pusztítottak el.
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csak úgy maradhattak élve, ha elbújtak az erdőkben.275 Az NDH nemcsak a szer- 
beket gyilkolta le, hanem a romákat és a zsidókat is.276 A Jugoszláv Kommunista 
Párt (JKP) Központi Bizottsága már május 15-én elítélte az NDH-t.

A németek 1941. ápr. 13-án vonultak be Belgrádba. Szerbiában is a néme
teket mindenben kiszolgáló bábállam jött létre. A megszállók 300 000 embert 
hurcoltak hadifogságba, és rendkívül kemény elnyomó rendszert alakítottak ki. 
Ismeretes volt, hogy egy megsebesült német katonáért 50, egy meggyilkoltért 
pedig 100 civilt veszejtenek el. Gyűlöletes volt, ahogy öregeket, asszonyokat és 
iskolás gyerekeket is kivégeztek.

Jugoszlávia többi részén felosztották a hatalmat, ill. protektorátusokat alkítot- 
tak. Bulgária és Olaszország megkapta a saját részét, Szlovénia legnagyobb részét 
Németországhoz csatolták. Kosovo és Montenegró olasz protektorátusként működött. 
Magyarország számára a támadás bére Bácska, Dél-Baranya és a Muravidék volt277

2.4.1. A felkelésektől a győzelemig

A német támadás és a szétszabdalás váratlanul érte az országot. Tito az egysé
ges párt vezetőjeként Zágrábból Belgrádba költözött.278 A harc elkezdésére csak a 
Szovjetunió elleni támadás után kaptak utasítást.279 Sztálin döntése értelmében280 
a JKP nem forradalmat, hanem népfelkelést vezetett281 Illegális sejteket és népfel
szabadító bizottságokat igyekeztek létrehozni országszerte. Többnyire, de nem min
denütt, a kommunisták vezették őket. A „harc” kezdetben jobbára szabotázs-akciókra 
korlátozódott, amelyek megtorlása igen kemény volt, így a JKP nagy veszteségeket 
szenvedett, ezért vetődött fel a fegyveres partizánharc kérdése. Ezt Dimitrov is java
solta, de Titoéknak sem hadseregük, sem fegyverük nem volt. Mégis az országban 
(Macedónia kivételével) még a nyár folyamán megkezdődik a felkelés.

275 Tito és a partizánok első egységeit a horvátországi szerbek alkották. Dragnić, Aleks N.: 
Titova obećana zemlja Jugoslavija. 40. o.

276 A kisszámú horvátországi zsidóságot már nagyon korán teljesen kiirtották, így „a szerbkérdés 
megoldása” volt és maradt a legfontosabb cél. Bevallott céljuk a szerbek katolizálása, illetve 
elűzése vagy likvidálása volt. Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia 82. o.

277 A támadásnak nem volt sok áldozata, de a bevonuláskor két alkalommal lőttek civilek közé, 
később a rögtön ítélő bíróságok kemény ítéleteket hoztak fegyverek rejtegetéséért, gyújto
gatásért. Magyarország 1941. dec. 27-én annektálta a megszerzett részeket.

278 Akkor még nem tudta, de gyakorlatilag végleg elhagyta feleségét és tőle született kisfiát
279 A Népfelszabadító Bizottság főparancsnoksága 1941. jún. 27-én jött létre. 1941. júl.

4-én döntöttek a fegyveres felkelésről. 7-én a Drina menti (és nem a dél-bánáti) Béla 
Crkván történt az első incidens, amely bekerült a kommunista legendáriumba.

280 Csak egy példa a sok közül: 1941 decemberében a jugoszláv követ arra kéri a szovjet 
vezetést Kujbisevben, hogy hagyja jóvá a partizánok és csetnikek békekötését. Akkor 
ezt a kérést elfogadták (Ridli, Džasper: Tito -  biografija. 169. o.) A jugoszláv kommu
nisták csak később kezdenek egy-egy esetben önállóan cselekedni.

281 Paradox módon Tito folyamatosan proletárforradalmat akart, Sztálin viszont folyama
tosan beszélte le erről. A harcnak -  a Dimitrov által meghatározott -  elsődleges célja a 
Szovjetunió segítése volt, és nem a forradalom. Titoék óhaját a Moszkva iránti lojalitás 
késleltette, de nem akadályozta meg.
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1941 és 1945 között Jugoszlávia 20—35 megszálló hadosztályt kötött le. Már
1941 májusában lázadozás, majd teljes anarchia alakult ki az NDH területén. 
A partizánmozgalom majdani felduzzadása nem kis részben az usztasa rezsim 
kegyetlenkedéseinek következménye volt. A likai, a banijai, egyszóval a horvát
országi szerbek alkotják majd leghűségesebb és legkeményebb egységeit.

Szerbiában két mozgalom és gerillahadsereg alakult ki, a csetnik282 és a 
partizán.283 Mihailovié 1941. május 13-án a maradék királyi hadsereggel harcot 
hirdetett a megszállók ellen (Ravna Gora-i mozgalom). Belgrádhoz a legkö
zelebbi góc a nyugat-szerbiai Užice volt. Tito kapcsolatba lépett a Jugoszláv 
Honi Hadsereggel (Jugoslovenska vojska u otadžbini).284 Az általános felkelés 
és a két mozgalom, amelyeket szerbek tömegei285 támogattak, az Užicei Köz
társaság létrejöttét eredményezte. Titoéknak az Užicei Köztársaságban sikerült 
fegyvert szerezniük. 1941 végén azonban Tito és Mihailovié kapcsolata megsza
kad,286 majd monarchista—kommunista, azaz csetnik—partizán polgárháború 
kezdődik.287 1 941 novemberében a Wehrmacht támadása szétverte az Užicei Köz
társaságot. Tito főhadiszállásával és partizánjaival a Szandzsákba, majd Kelet- 
Boszniába menekült. A csetnikmozgalom kivárásra játszott. Az áldozatok mini
malizálása érdekében csökkenti a harc intenzitását, ami később a kollaborációba
-  a partizánok később előszeretettel használják e szót -  vezeti őket. Titóék, nem 
sajnálva az árat, nem vállalva kompromisszumot, harcoltak a megszállók ellen. A 
csetnikekkel való összeütközés miatt a partizánok 1941 decemberében meghirdet
ték a felkelés 2. szakaszát, amelyben a JKP vette át az irányítást. A partizánsere
get átszervezték, proletárbrigádokat létrehozva.288 Hosszú „fogócska” kezdődött 
Boszniában. A megszállók állandóan Tito és a partizánok nyomában voltak, de nem

282 A csetnikmozgalommal (četnici) kapcsolatban igen nagy a fogalomzavar. Draža 
Mihailovié a hivatalos okiratokban az általa vezetett csapatokat a Honi Jugoszláv Had
sereg (Jugoslovenska vojska u otadžbini) néven nevezte. A félhivatalos meghatározás 
és a köznyelv szerint egyszerűen csetnikek. Más egységeket is, amelyek nem tartoztak 
Mihailovié parancsnoksága alá, csetniknek neveztek a köznyelvben és a titoista pro
pagandában is. (Egyébként maga a szó csapatban harcolót jelent, de ma már éppen 
a mozgalom által elkövetett gaztattek miatt nem, ill. csak ebben a szűk értelemben 
használatos. Az elmúlt évtizedben szélsőséges, militáns csoportok használták a csetnik 
megnevzést, alkalmazva szimbólumaikat is.) Mivel munkánk célja nem az, hogy ezt 
a kérdést vizsgáljuk, ezért a köznyelvhez alkalmazkodva, a csetnik kifejezést Draža 
Mihailovié csapataira használjuk.

283A Tito vezette csapatokat nevezik partizánoknak.
284 Ekkoriban a britek Mihailoviéot támogatták, és Moszkva sem állt ki Tito mellett.
285 Jurisié, Evgenije: Sudski proces Tito—Mihailovié. 38. o.
286 Az 1941. október 26-án tartott sikertelen egyeztetés volt az utolsó.
287 Az ideológiai harc első jele, hogy Kraj inában 1941/1942 telén csetnik egységek alakul

nak, és egyes partizánegységek is átállnak a csetnikekhez (puccsok).
288 Kelet-Boszniában, Rudóban 1941. dec. 21-én alakult meg az első proletárbrigád (Sztá

lin születésnapján). A második proletárbrigád Boszniában Cajnicén 1942. március 1-jén 
jött létre. A szandzsáki proletárbrigádokat (a 3., 4. és 5.) 1942 közepétől hozták létre. 
(Lásd még: Polonyi Péter—A. Sajti Enikő: Mao -  Tito. 247. o.)

45



tudták őket megsemmisíteni. Montenegróban, ahol a természet adta lehetőségeket 
jól ki lehetett használni, gyorsan teijedt a felkelés. Szlovéniában is még 1942 előtt 
létrejöttek az antifasiszta mozgalmak, a Titót követő is. A harcosok száma 1941 
őszére országszerte 20 000 főre nőtt.

1942-ben és 1943-ban a partizánmozgalmat folyamatosan a megsemmisítés 
fenyegette.289 1942-ben Tito egészsége290 is leromlott. A hadsereg vezérkari 
főnökségére azonban alkalmas embert talált Arso Jovanović291 személyében. 
(Tito ugyanis nem értett a hadvezetéshez.) A Szovjetunióval akadoztak a kap
csolatok, nem utolsósorban azért, mert Tito érzékelte, hogy Sztálin bármelyik pil
lanatban feláldozná őt, ha éppen arra lenne szükség. (Moszkvai tapasztalatai után 
egészen biztosan voltak fenntartásai Sztálinnal szemben.)292 Mivel a partizánok 
és a csetnikek ekkor már javában harcoltak egymással, Tito legfőbb feladata az 
volt, hogy megmagyarázza a szovjeteknek -  azaz a „nagyapa” Sztálinnak - , hogy 
valóban csak a partizánok harcolnak a megszállók ellen.293

1942 elején határozta meg a partizánmozgalom önmagát294, kihirdetve 
igényét és kiterjesztve tevékenységét az egész országra. Boszniában szörnyű 
muzulmán—csetnik—usztasa háború dúlt, s közben a népfelszabadító bizott
ságok megerősödtek. 1942 őszén került sor a partizánmozgalom további 
(ön)meghatározására. Ennek a csúcspontja az AVNOJ295 (Antifašističko veće 
narodnog oslobodenja Jugoslavije, Jugoszlávia Népfelszabadító Antifasiszta 
Tanácsa) 1942. nov. 26-a és 27-e között lezajlott értekezlete. Az AVNOJ 
önmagát a legfelsőbb hatalmi szervnek nyilvánította. Ezzel jogi értelemben

289 Olyan bravúrokat kellett végrehajtani, mint az igmani menetelés, 1942. január 27-én 
és 28-án vagy a kozarai kitörés 1942 júniusában. 1943 februárjában a neretvai csatá
ban (Weiss I., Il.-tervek), majd május-júniusában (Schwartz-terv) a sutjeskai csatában 
hajszál híja volt a megsemmisülésnek. A partizánok a túléléssel döntő szerephez jutot
tak. (Lásd még: Polonyi Péter—A. Sajti Enikő: Mao -  Tito. 247. o.)

290 Polonyi Péter—A. Sajti Enikő: Mao -  Tito. 248. o.
291 Arso Jovanović a világháború idején a legfontosabb generális, vezérkari főnök, később 

a szovjet—jugoszláv összeütközéskor a szovjetek exponense lett, ezért „törölték" 
emlékét a későbbi jugoszláv kiadványokból.

292 Swain, G. R.: Tito: The Formation Of A Disloyal Bolshevik in = International Rew- 
iew Of Social History... cikkében is fontosnak tartja ezt. Szerinte Tito Sztálinnál 
hűségesebb volt a lenini hagyatékhoz. Gaddis, John Lewis (Most már tudjuk. 99. o.) is 
arról ír, hogy Tito a Sztálinnal kapcsolatos negatív élményei miatt lett szakadár.

293 Dragnić a partizánok győzelmét abból eredezteti, hogy nekik érkeztek a fegyverszál
lítmányok, és így Mihailović, akinek elég népes volt a mozgalma, nem lehetett eredmé
nyes. Dragnić, Aleks N.: Titova obeéana zemlja Jugoslavija. 50—51. o.

294A február 2-án meghozott fočai dokumentumok a partizánhatalom működését szabályoz
ták az illegalitásban és a felszabadított területeken.

295 AVNOJ (Antifašističko veće narodnog oslobodenja Jugoslavije) magyar rövidítése 
JNFAT (Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Tanács) lenne. A magyar rövidítés nem 
általánosan használt, és többnyire csak a jugoszláviai magyar kiadványokra jellemző. A 
magyarországi szakirodalomban többnyire Jugoszláv Népi Fölszabadító Tanács néven 
emlegetik. Az alábbiakban az AVNOJ rövidítés mellett maradunk. Az abbreviatúrák 
használata még nem terjedt el, de az AVNOJ használata előhírnöke annak, ami majd 
később történik.
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megkérdőjelezte a londoni kormány legitimitását, amely Mihailovié mellett tette 
le a garast. A csetnikekkel való konfliktus 1942-ben tovább súlyosbodott, Mon
tenegró elveszik partizán szempontból296, viszont megnő az NDH területén (Her
cegovina és Bosznia) a partizánok száma nagy, és az év végéig már több mint 30 
proletárbrigád jön létre. Lényegében véve ez a struktúra jellemzi a partizánerőket 
a szovjetek megjelenéséig. Az usztasa hatalom folytatódó terrorja a maga módján 
tovább segítette a partizáncsapatok feltöltését.297

A partizánmozgalom sajátos helyet foglalt el abban a háromszögben, amit a 
csetnikekkel és az usztasákkal alkotott. Ugyanis mindhárom fegyveres formáció 
ellenséges viszonyban volt egymással. Mihailovié csak a szerbekre alapozott, de a 
partizánok nyitottak a szerb és a horvát lakosság felé is, így szélesebb népréteget 
szólítottak meg. Ezért a csetnikegységek gyakran ingadoztak és váltak partizánná, 
s a horvátok jelentős része sem az usztasákat támogatta. Az ideológia mellőzésével 
szintén nyertek, így a propagandában mindkét mozgalmat felülmúlhatták.

1943-ban döntő változások történtek a világpolitikában.298 A partizánmozga
lom nemzetközi helyzete javult, a csetniké romlott.299 A szövetségesek Jugosz- 
lávia-politikája átalakulóban volt. Mihailoviétyal ellentétben, aki nem volt a 
szavak embere, Tito jól kommunikált, mindenkit meggyőzve arról, hogy ő az, 
aki ténylegesen harcol az ellenség ellen. Titónak a jövőre vonatkozó ígéretei is 
meggyőzőbbek voltak. A csetnikek a régi Jugoszlávia megújítását ígérték, amiből 
sokan nem kértek, Titóék viszont új reménnyel kecsegtettek. Titót az országban 
legendák kezdték övezni, s erre rá is játszott. A Komintem feloszlásakor nem a 
tanácstalansága növekedett, hanem a mozgástere.

A döntő esemény mégis Olaszország kapitulációja volt (1943 szeptem
berében). A partizánmozgalom teret nyert, jobban érvényesíthette sajátosságait, 
valamint a szövetségesek segítségének két iránya -  a brit és a szovjet -  közül 
a neki kedvezőbbet választhatta.300 A csetnikek is döntő vereséget szenvedtek,

296 Đilas kommunista radikalizmusa (megkezdte a leszámolást a majdani osztályellenség
gel) a visszájára fordult. Kezdetben a Vasojevićek (az egyik legjelentősebb nemzetség) 
között, de később egész Montenegróban terjedt a csetnikmozgalom. Harcok kezdődtek 
a csetnikek és a partizánok között. Ennek következtében a partizánok az év közepére 
kiszorultak Montenegróból, átmenetileg le is mondtak róla. A Montenegróért folyó 
harcokat csak a szovjetek megjelenése után újítják fel.

297 Pl. a kozarai lakosságot a csata után nagyrészt kiirtották. Talán nem véletlen, hogy a 
kozarai csata utánra tehető a partizánmozgalom megerősödése.

298 A nyugati szövetségesek úgy döntöttek, hogy az ő szempontjukból hatékonyabb ellenál
lási mozgalmakat intenzívebben támogatják.

299 1 943. nov. 28.-a és dec. 1-je között a szövetségesek Teheránban arról határoznak, hogy 
a jövőben a csetnikek helyett a partizánokat fogják támogatni, elismerve ezzel Tito 
hatalmát. A későbbi titoista propagandában ehhez azt a magyarázatot fűzték, hogy a par
tizánok közé ledobott katonai misszió meggyőződött arról, hogy ők azok, akik igazán 
harcolnak a németek ellen. Churchill is a partizánokat támogatta. „A britek végleg párt
fogókat váltottak.” Keegan, John: A második világháború. 616. o.

300 A brit kormány irányváltása, a segélyek érkezése 1943 augusztusától, majd az olaszok 
részleges lefegyverzése tovább erősíti a partizánmozgalmat. Vis szigetén a britek nyúj
totta biztonságos környezetet élvezhette Tito, hogy egy, a neki megfelelő pillanatban 
Moszkvába utazzon.
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a neretvai csata utolsó szakaszában a partizánok szétverték a Murđe hadtestet. 
Ezután a Wehmacht már csak a drvari rajtaütéssel akaija megsemmisíteni a 
partizánmozgalom vezetőségét 1944 májusában301 (csak a vezetőségét és nem 
az egész mozgalmat!). A Vörös Hadsereg megjelenése a Balkánon is mindent 
eldöntött. 1944 őszétől a megszállók veresége egyre inkább csak idő kérdése lett. 
A szovjetek szerepe döntő volt Szerbia és Belgrád visszafoglalásában/felszabadí
tásában (1944. október 20-án, hatnapos ostrom után vették be) és Kosovo paci
fikálásában.302 Ezután nagyjából a Duna vonaláig hatoltak előre.303 Kialakult a 
szerémségi hadszíntér, ahol a partizánok szovjet nyomásra a frontális harcmodort 
erőltették, óriási veszteségek árán. Az áttörés után, 1945 márciusától májusig 
minden ellenséget legyőztek.

Tito tehát túlélte a csisztkákat, első számú vezetője lett a JKP-nek, majd az 
országnak. A háborús győzelem megcsillantotta előtte álmai beteljesülésének 
lehetőségét: államának felépítését.

301 Mégis maga a rajtaütés megszervezése -  légi desszant -  mutatja, hogy a Wehmacht a 
változások következtében nem tervezi azt, hogy az erőt az erővel zúzza szét, ahogyan 
azelőtt. (A sutjeskai csatában több mint ötszörös túlerőt vonultatott fel, a kozarai csatá
ban pedig több mint tízszereset.)

302 Kosovóban novemberre, Metohijában november végére megtörik az albánok ellenál
lását. Decemberben mégis partizánellenes lázadás tör ki, amit szintén letörnek, és hadi 
kényszerigazgatást vezetnek be 1945 februárjáig. Arról csak sejtéseink lehetnek, mi 
történt az alatt az idő alatt, amíg érvényben maradt.

303 Bácskában ez nem volt nagy ügy, hiszen a magyar csapatok kiürítették a területet.
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3. A GYŐZTES SZÖVETSÉG FELBOMLÁSA 
ÉS A SZÉTDÚLT ORSZÁG HELYZETE A 

VÁLTOZÓ NAGYHATALMI 
KONSTELLÁCIÓBAN

A II. világháború vége széles körű változásokat hozott. A legyőzött náciz- 
musnak-fasizmusnak egyre inkább „csak” a döbbenetes következményei voltak 
érzékelhetők. A győztes szövetségesek viszonyrendszere átalakult. Európa és 
benne Jugoszlávia romokban hevert. Ez a bizonytalan helyzet azonban sok 
lehetőséget rejtett magában. Jugoszláviában Tito és a kommunisták felismerték 
őket, és erejüket kihasználva rohamos tempóban kiépítették rendszerüket.

3.1. A nemzetközi erőviszonyok

A háború befejezésével „Új stratégiai kép”304 és hatalmi erőterek alakultak ki. 
Európa, amely főleg az első, de a második világháború előtt is a nagyhatalmak 
tolakodásától volt hangos, most politikailag jelentéktelenné vált, és kellemetlen 
hatalmi vákuumba került, amibe a két szuperhatalom nyomult be. Washington 
és Moszkva, a nemzetközi erőközpontok hatótereként Európa már kevésnek is 
bizonyult, azok immár a globális Játszótéren” érvényesültek.305

A két erőközpont „antagonisztikus kooperációjának”306 nem lehettek további 
tartalékai, értelme sem volt már. A torgaui kézfogás a csúcsa, de egyben az egyik 
utolsó aktusa volt az általános náciellenes összefogásnak. Egyensúly helyett 
aszimmetrikus egyenlőtlenségek születtek, amelyeket a létrejövő „világcsendőr” 
(ami a tervek szerint az ENSZ BT-ben öltött volna testet) volt hivatott kezelni. 
A roosevelti elképzelés végül nem valósult meg, mert az USA és a Szovjetunió 
között a minimális bizalom sem maradt fenn. A nagy szövetség felbomlása 1945 
és 1948 között ment végbe.307 Az emberiség „nyakig beleugrott” egy új konfron
tációba.308 A Truman-féle doktrína meghirdetése véget vetett a „már nem szövet

304 Kennedy, Paul: Nagyhatalmak tündöklése és bukása. 336. old.
305 Európa mellett a Csendes-óceán térségei, Afrika, Kelet-, Közép- és Délkelet-Ázsia is 

folyamatosan szerepelt a szuperhatalmak számításaiban.
306 Fischer Ferenc: A megosztott világ. 19. o.
307 Davies, Norman: Európa története. 997. o.
308 Hobsbawm, Eric: A szélsőségességek kora. 217. o.
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ségesek, még nem ellenségek”309 állapotnak, hogy a hidegháború amplitúdója 
már 1949-50-ben a maximumig lengjen ki. Ez a felbomló szövetség és a konfron- 
tálódásba csúszó világ a titoizmus kialakulásának, ill. korai szakaszának háttere.

Európa államainak társadalmi rendszere -  Sztálin jóslata szerint -  a megszálló 
hadseregek függvényében alakult. A kontinens két részre szakadt, távoli hatalmak 
„osztozkodási alapja” lett.310 Az USA nem akarta visszaállítani a brit elképzelés 
szerinti erőegyensúlyon alapuló európai békerendszert.311 Churchill győztesként 
lett nagy vesztese a háborúnak, és csak a „zöld asztal Wellingtonjának” szerepe 
juthatott neki.312 Vágyaiban Nagy-Britannia 3. hatalomként jelent meg, mégsem 
tripoláris, hanem bipoláris világ alakult ki. A britek elvesztették a nagyhatalmi 
státust. Szétaprózódott hadseregük viszonylag kisszámú volt és eltörpült a szov
jet mellett. Az USA-hoz viszonyítva pedig véglegesen elvesztették a tengeri 
egyensúly lehetőségét is. Pénzügyileg sem voltak egy súlycsoportban. Az 
USA-val kötött szerződések átalakították313, A birodalom, a Commonwealth 
gazdasági működését így megbomlott a brit gazdaság addig működő rendszere 
is. Nagy-Britannia hagyományos partnereivel sem tudott a megszokott módon 
együttműködni. Az USA nem méltányolta azt sem, hogy a britek egyedül visel
ték a háború terhét 1940-ben, az üzleti alapon nyújtott kölcsönöket behajtották. 
Nagy-Britannia mégis inkább az USA felé orientálódott. Franciaország még nem 
jelent meg újra nagyhatalmi igénnyel, mivel nagyhatalmi státusát már Hitler szét
verte, s hogy mégis a béketárgyalások egyik fontos szereplője lesz, az a valódi 
győztesek európai érdekeinek köszönhető.314 Németország nagyhatalmi státusa 
értelemszerűen megszűnt már a nácik feltétel nélküli kapitulációja előtt. A német 
vereség annyira egyértelmű volt, hogy a nagyhatalmak azt tehettek vele, amit 
akartak. Olaszország sorsa szintén a győztesek, elsősorban a nyugati szövetsége
sek kezében volt.

Az USA, az első világháború nagy győztese izolacionista politikája követ
keztében fogta csak vissza magát, a maga módján azonban így is tovább növelte 
erejét. Logikus volt, hogy a II. világháború nagy győztese is az USA legyen. 
Egyedüli konkurense, a Szovjetunió csak a nyers katonai erő bevethetőségében 
múlta felül. A katonai erőgyarapodás hátterében egyrészt a II. világháború hát
terében zajló „kovácsok csatájáénak a megnyerése állt.315 Nagy-Britannia és a 
többi hatalom pénzeszközeinek nagy része átvándorolt az amerikai páncéltermek
be.316 Gazdasága maximális hatékonysággal pergett, miközben lehetséges volt 
az erőforrások további bővülése. Ráadásul az USA mindezt úgy érte el, hogy

309 Fischer Ferenc: A megosztott világ. 113. o.
310 U.o., 9. o.
311 Kissinger, Henry: Diplomácia. 378-379 o.
312 Fischer Ferenc: A megosztott világ. 39. o.
313 U.o., 50. o.
314 U.o., 52. o.
315 1943-ban a Szovjetunió 13.9 milliárd dollárt költött fegyveigyártásra, Nagy-Britannia 11,1- 

et, az USA 37,5-öt. Paul Kennedy: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. 335. old.
316 Fischer Ferenc: A megosztott világ. 24. o.
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önmagához képest nem vállalt túl sokat, azaz meg sem közelítette teherbíró 
képességének határát. Másrészt az USA a világ tudományos potenciáljának nagy 
részét is magáénak tudhatta. (Egyedüli államként rendelkezett atombombával.) 
Az atombombán kívül az USA-nak volt a legtöbb hadihajója, anyahajója, stra
tégiai bombázója.317 Hadseregének létszáma meglehetősen nagyra nőtt. így 
egymaga át tudta venni azt a nagyhatalmi szerepet, amelyet a britek, a franciák, a 
németek és a japánok nem tudtak fenntartani. AII. világháború után az USA úgy 
folytathatta dél-amerikai politikáját, hogy közben globális szinten is megpróbálta 
érvényesíteni az érdekeit. Miközben a brit „splendid isolation” már felszámoló
dott, az USA-t egy rövid ideig még abszolút biztonságossá tette katonai szem
pontból az óceánpajzs. A világgazdaság egészének, viszonyrendszere markánsan 
az USA javára tolódott el.318 A dollár világmonétává vált. Az USA-nak döntő 
szava lett a világ sorsának további alakításában, a világgazdaság és a világbéke 
fenntartásának hatalmas kihívásaira is választ adhatott. A szabad kereskedelem 
kialakítása, a Bretton Woods-i tárgyalások egyértelműen az USA érdekeit szol
gálták. Elkezdődött a világ amerikanizálása. Az USA -  sokak számítását megza
varva -  nem tért vissza hagyományos izolacionista politikájához, ami súrlódáso
kat okozott a két szuperhatalom érdekövezete között. Jugoszláviát geopolitikai 
helyzete a szovjetizálandó övezetnek a Nyugattal súrlódó területévé tette.319

Oroszországnak a 20. század elején nagy gazdasági fejlődést jósoltak320, de 
nem számoltak a bekövetkező forradalommal. Az újonnan létrejövő Szovjetunió 
kommunista ideológiája a Komintem miatt elszigetelődött. Akaratát a második 
világháborúig sikeresen kivédték Európában. Mégis a húszas évek végén a Szov
jetuniót visszafogadták a világkereskedelembe. 1934-ben, általános megelége
désre, belépett a Népszövetségbe.321 A szovjethatalom a némethez, illetve Sztálin 
Hitlerhez hasonlóan agresszív volt322. A Szovjetuniót a náci agresszió lökte 
az antifasiszta koalícióba. Másrészt pedig a briteknek volt szükségük az erős 
szövetségesre. így a Szovjetunió jól vizsgázott a nagy honvédő háború idején.323 
Noha a második világháború fő terhét a Szovjetunió viselte, példátlan pusztítást 
és népirtást átélve324, Európában mégis nyomasztó katonai-technikai (hagyomá
nyos fegyverek) fölénnyel került ki belőle. Területileg a legtöbbet gyarapodott, 
hódításait senki sem vitathatta el. Sztálin alkupozíciója folyamatosan erős volt. 
A legnagyobb szárazföldi hadseregre való tekintettel a nagyhatalmak a későbbi

317 Pl. 1945-ben majdnem két és félszeresét gyártotta a szovjet, és több mint négyszeresét 
a brit repülőgyártásnak. Kennedy, 333. o.

318 Ez számos példával illusztrálható: a háború végére a termelés megkétszereződött; a 
világ teljes kivitelének 1/3-át az USA kivitele tette; a világ hajóinak fele amerikai 
zászlók alatt közlekedett. Fischer Ferenc: A megosztott világ. 21. o.

319 Masaryk ezt a következőképpen fogalmazta meg: „Az angolszászok messze vannak, 
fáradtak”. Uo. 42. o.

320 Herresch, Elisabeth: II. Miklós.
321 Font, Krausz, Niederhauser, Szvák: Oroszország története. 537. o
322 Ezt igazolja a Molotov—Ribbentropp-féle paktum.
323 Font, Krausz, Niederhauser, Szvák: Oroszország története. 537. o.
324 Font, Krausz, Niederhauser, Szvák: Oroszország története. 542—543. o.
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vasfüggöny vonaláig messzemenően méltányolták óhaját. Abszolút biztonságra 
törekvésében szilárd „gyepű-rendszer”-t hozott létre325 Kelet-Európában, de 
Kelet-Ázsiában is (azaz szövetséges, illetve csatlós államokkal vette körül 
magát), és úgy tűnt, hogy Kelet-, Délkelet-Ázsiában is sikeres lesz. A Pax Ameri- 
cana mellett létrejött a Pax Sovietica is. A katonai erő jelentőségét azonban csök
kentette, hogy a Szovjetunió gazdaságilag törpe326 volt. Globális szempontból 
ezért az USA pozíciói voltak sokkal jobbak, és a szovjet tervek nem valósulhattak 
meg maradéktalanul. Később szövetségeseivel a Marshall-terv felvetésekor327 
felerősödött a dogmatikus antikapitalizmusa. Ismét befelé fordult, és a már meg
szerzett befolyását igyekezett megőrizni. Amíg az USA gazdasági fölényével 
operált, a Szovjetunió katonai fölényével tette ugyanezt.328 Erejét az ideológiai 
kötődés is növelte Jugoszlávia esetében329, más kelet-európai országokban a kato
nai erő felmutatása és az ideológiai kényszerek sajátos kombinációja érvényesült. 
A Szovjetuniót, pontosabban Sztálint félelmek gyötörték. A háború megnyerése 
után nem akarta a békét elveszíteni.330 A lengyel, a bolgár, a görög, a román, 
de legfőképpen a német kérdésben akarta érdekeit érvényesíteni. 1945-ben már 
akkorára nőttek a nézetkülönbségek a britek és a szovjetek között, hogy Churchill
1945 májusában megírta „vasfuggöny-távirat”-át Trumannak.

Jugoszláviának a politikai központok erőtereinek gyors polarizálódásához kel
lett alkalmazkodnia, illetve a Szovjetunió felé és a nyugatiak ellenében kimutat
nia hűségét. A fegyveres harc folytán tekintélyre tett szert, és 1945-ben úgy tűnt, 
hogy ez talán többre is elég lesz, mint Isztria megszerzése.

3.2. A sokkolt jugoszláv társadalom/társadalmak és 
a belpolitikai helyzet

Jugoszláviáról beszélve gondban lehetünk, hogy társadalomról vagy társadal
makról beszéljünk-e. A két világháború között az ország csak jogi-politikai 
értelemben egyesült, gazdasági értelemben csak elkezdett integrálódni, eszmei 
szinten és a mentalitásban alig történt valami. A különböző népek nem adták fel 
„önmagukért valóságukat”, az egymásért valóság, a magasabb szinten való össze
fonódás pedig a jövőben sem sikerül.331

325 Fischer Ferenc: A megosztott világ. 40. és 36. o.
326 Uo. 42. o.
327 Font, Krausz, Niederhauser, Szvák: Oroszország története. 554. o.
328 Fischer Ferenc: A megosztott világ. 44. o.
329 Uo. 39. o. és lásd még Đilasnak a credóra való utalását, valamint a 41. oldalon az 

idézeteket.
330 Uo. 44—45. o.
331 Lempi, Džon R.: Jugoslavija kao istorija. 2 10. o. A pártpropaganda a háborús győzelmet 

a nemzeti/etnikai kérdés megoldásával magyarázza.
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Ha a II. világháborút általános európai polgárháborúnak tekintjük332, akkor 
ez Jugoszláviára még inkább érvényes. A háború a belső viszonyok miatt a 
legrosszabbat hozta ki a szembeforduló társadalmakból. A hivatalos jugoszláv 
történetírás évtizedekig 1,7 millió áldozatról beszélt333, arról azonban nem, 
hogy jelentős részük az egymás ellen elkövetett gaztettekben pusztult el. Több 
mint 400 000 jugoszláv állampolgárt hurcoltak külföldre, akik közül 335 000-et 
sikerült rövid időn belül, nemzetközi együttműködéssel hazatelepíteni.334 Az 
országban 236 000 árvát is el kellett látni. A háborús pusztítás nem egyformán 
érte az országot. A legtöbbet talán a horvátországi szerbek szenvedtek, de a 
szerbiai és a horvátországi zsidóságnak még esélye sem volt a megmaradásra. 
Még a háború elején deportálták és elpusztították a zsidókat. Több helyen vallási 
alapon folyt a háború. Máshol ideológiai megosztottság jellemezte az országot 
(pl. Montenegróban 1942-ben). Röviden: egy minden vonatkozásukban kaotikus 
állapotokat kellett a titoizmusnak pacifikálni. Ezt -  szörnyű ezt kimondani -  a 
helyzet „egyszerűsítésével” oldották meg. A németeket szinte teljes egészében 
eltávolították az országból. A főleg Bácskában megmaradt zsidóságot segítették 
az Izraelbe való áttelepülésben, miközben a gazdagokat megfosztották vagyo
nuktól. Nemzeti értelemben az ország homogénebb lett a II. világháború után. 
A háborúban egész generációk vesztek el egyes térségekben, amit enyhített az a 
tény, hogy az akkori Jugoszlávia „fiatal ország” volt. A délszláv állam nemcsak 
demográfiai, hanem gazdasági értelemben is óriási veszteséget szenvedett.335 A 
németeket az élelem, a nyersanyag, a bauxit és a krómérc különösen érdekelte.336 
Sok település romokban hevert, az egészségügy leépült. Az UNRRA337 1948-ig 
érkező segélyei sokat jelentettek a jugoszláv társadalomnak/társadalmaknak.

A „szocialista állam” egy sor olyan intézkedést vezetett be, amelyek a 
munkásság érdekeit szolgálták. Megtiltották a gyerekek dolgoztatását, a fiatalok 
és a nők éjszakai munkáját is megszüntették, az inasok jogait védték. A szak- 
szervezetek életszínvonal-javító tevékenységgel foglalkoztak. Az új hatalom 
markánsan kiemelte agitációjában, hogy más elképzelések szerint viszonyul 
majd a »jugoszláv társadalomhoz”. Ez azonban képmutatásnak bizonyult, hiszen 
nem sokkal a béke „beköszöntése” után ez a rezsim is munkába hajszolja a 
társadalom jelentős részét.

332 Loker, Voltén Istorija Evrope. 7. o.
333 Foglalkozunk majd Tito 1944. május 22-i zágrábi beszédével, amikor ezt először említi. 

Ez a szám egyébként el van túlozva, de több százezerre, sőt akár egymillióra tehető az 
áldozatok száma.

334 Petranović, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988, III., 82. old.
335 Uo. 79. o. A szerző szerint csak a Szovjetunióban volt nagyobb a pusztítás. A vissza

vonuló megszállók módszeresen robbantottak fel bányákat, semmisítettek meg üze
meket, a vasutakat szinte kivétel nélkül járhatatlanná tették, megsemmisítve a vasúti 
csomópontokat. A Szovjetunió után Jugoszláviának ítélték meg a legnagyobb háborús 
kárpótlást. Davies, Norman: Európa története. 997. o.

336 Milward, Alán S.: Háború, gazdaság, társadalom 1939—1945. 53. o., 189. o. és 361. o.
337 United Nations Relief and Rehabilitation Administration -  Az Egyesült Nemzetek 

segély- és újjáépítési szervezete (1943-ban alakult és 1947-ben szűnt meg).
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3.3. A győzelem a titoizmus erőforrása
(Jugoszlávia titói újragondolása)

A titoizmus létrejöttének az alapja a háborús győzelem volt -  mindvégig 
erre támaszkodott/hivatkozott. 1944 végétől, de különösen 1945-re a győzelem 
a soktényezős belső háború nemzeti-etnikai, ideológiai, vallási, szociális aspek
tusait gordiuszi csomóként vágta át. A siker legfontosabb tényezője a felsza
badító háború végére kialakuló, friss, jól bevethető és ideológiai értelemben 
„előkészített”, mintegy 800 000-es sereg. Az operatív feladatok elvégzéséhez ren
delkezésére állt az ÓZNA338, amelynek autoritása és hatalma határtalanná vált.339 
Maga Tito, a hadserege és népvédelmi osztálya a sokféle módon, sok irányba 
változtatható helyzetben elég erős volt az ideológiai célok megvalósításához.

Jugoszlávia a győzelem folytán egészen különleges helyzetbe került a kom
munista táboron belül is, ami abban nyilvánult meg, hogy rövidesen úgy tudta 
megszervezni a választásokat, hogy azokon máshol elképzelhetetlen, elsöprő 
győzelmet aratott. A politikai helyzetet a végletekig leegyszerűsítették. A nemzeti, 
majd a polgári pártokat is megfojtották.340 Mindezt nyomásgyakorlással és 
erőszakkal érték el, amihez a királyi Jugoszlávia, valamint a megszállók által 
elkövetett hibákat és gaztetteket használták ki. Ráadásul a Népfrontnak, ill. a 
kommunistáknak nem kellett forradalommal lerombolniuk a Jugoszláv Király
ságot, mert az már de facto le volt rombolva. (Újjáéledésére sokáig remény sem 
volt.) így ebből könnyebben lehetett valami mást és újat létrehozni.

A győzelem az egység kérdését is eldöntötte341, sőt Jugoszlávia a maga 
korlátok közé simuló módján regionális hatalmi tényező lesz. A győzelem 
magabiztossága mögött természetesen a II. világháború egészét meghatározó 
nagyhatalmak erőviszonyai és szándékai álltak. Az ország belső viszonyrend- 
szere és történései, noha egy-egy Jugoszlávián belüli térség lakói számára döntő
-  életet, halált eldöntő -  tényezők voltak, nem sokban hatottak ki a nagyhatal
makra, ellenkezőleg a tengelyhatalmak elleni harc állása befolyásolta Jugoszlávia 
helyzetét, amit addig szomszédjainak területi igényei veszélyeztettek. A győzelem 
folytán viszont már Jugoszlávia léphetett fel ilyenekkel. Nagyot fordult tehát a 
nemzetközi helyzet Jugoszlávia tekintetében.

A német támadás 1941-ben számíthatott a centrifugális erőkre, a győzelem 
azonban letörte őket. A fo belső ellenségük, a Jugoszláv Honi Hadsereg ellehe
tetlenült, a britek támogatásának megszűnése után a szovjet csapatok megjelenése 
és erőfölénye tetőzte be vesztüket. A többi ellenség, elsősorban az usztasamozga- 
lom és az általa vezetett ún. Független Horvát Állam (Nezavisna Država Hrvatska)

338 OZN-a, (Odeljenje zaštite naroda armije), (Népvédelmi Osztály)
339 Lempi, Džon R.: Jugoslavija kao istorija. 202. o.
340 Munkámban szó lesz a Horvát Parasztpárt és Demokratapárt ellehetetlenítéséről, az 

1946-ban lezajlott Mihailovic-per ennek a folyamatnak az egyik utolsó aktusa.
341 Az ország újraalakulását Sztálin eleinte nem támogatta. Ezzel szemben a győzelem követ

keztében Jugoszlávia a Szovjetunió egyik legfontosabb támogatója lett a térségben.
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napjai meg voltak számlálva. A felszabadított területek ütemes növekedése, a 
záró hadműveletek, az ország nyugati részének visszahódítása egyben a kom
munizmus, a titoizmus térnyerését is jelentette.342

Jogi szempontból Jugoszláviát néhány, a II. világháború folyamán kidolgo
zott dokumentum határozta meg (fočai dokumentumok343, az AVNOJ határoza
tai). Jajcében az AVNOJ II. ülésszakán (1943. nov. 29-30.) a partizánmozgalom 
radikális döntéseket hozott. A nemzeti bizottság tagjainak a megválasztása gya
korlatilag a kormány létrehozását jelentette, ami logikusan következett abból, 
hogy az. AVNOJ I. bihaći ülésén legfőbb hatalmi szervnek nyilvánította 
önmagát.344 A királytól és a menekültkormánytól megvonták képviseleti jogát, és 
nem ismerték el egyik korábbi szerződését sem. Az országot föderatív alapokra 
helyezték. Tito marsall lett. (Ez formaságnak tűnhet, de a későbbieket figyelembe 
véve fontos, a személyi kultusz csírájának tekinthető.) A döntéseket a szövet
ségesek nem tartották időszerűnek, Churchill mégis 1943 végétől levelezni, 
majd tárgyalni kezdett Titóval. A maximalista elképzelések brit nyomásra345 
átmenetileg tompultak. Churchill személyes közbeavatkozása nyomán jött létre 
a Tito— Šubašić egyezmény (1944. jún. 15-16-án, amit 1944. november 1-jén346 
módosítanak), azaz a kompromisszum az AVNOJ-i határozatok és a britek szán
dékai között. Ezzel az ország fontos dolgairól szóló döntést a jövőbe tolták ki. 
így Jugoszlávia minden szövetséges nagyhatalom számára teljesen elfogadható 
államjogi képződménnyé vált. Március 7-én elkezdte működését az új ideiglenes 
kormány, amelynek Tito lett az elnöke, a király környezetéből az egykori hor
vát bán, Šubašić pedig az alelnöke. Ez a kormány vezette de iure az országot a 
háborúból a győzelmen át a háború utáni időszakba. Mivel 1944 végétől már Tito 
és környezete szuverén módon kezelhette az ország nagy részét, a Tito— Šubašić 
egyezmény egyre kevésbé kötelezte őt bármire is.

342 Tito a Vörös Hadsereg és a partizánok szeptemberi kladovói találkozója után a biz
tonságos Vis szigetéről (ahol 1944 májusa óta tartózkodott) ismét a harcok közelébe, 
Versecre ment. Vélhetően, hogy közelebbről alakítsa országa sorsát.

343 Ezek a népfelszabadító bizottságok hatáskörét, valamint a hátország feladatait és 
kötelezettségeit szabályozták, a front szükségleteinek kielégítése céljából.

344 A jugoszláv történetírásban elsősorban a második, 1943. november 28-29-i ülést emelik 
ki, mégis az 1942 november 26-27-i első üléssel együtt teljes a kép. A harmadik ülés 
viszont egy más kontextusban, a győzelem utáni helyzetben értelmezendő.

345 Churchill Titóhoz intézett leveleiből az látszik, hogy előnyök kilátásba helyezésével 
operált, amihez megvolt a szovjet jóváhagyás is (Molotov levele Titóhoz 1944. június 15- 
én). Ne feledjük, hogy Tito még 1944 májusában is életveszélyben volt, azután viszont Vis 
szigetén, a britek tengeri fölényének köszönhetően teljes biztonságban. így á brit nyomás, 
a londoni emigráns kormány jelentőségének megítélése nehéz feladat, időről időre válto
zott. Lásd még: Andor László—Surányi Róbert: Roosevelt -  Churchill. 300. o.

346 A sajtóban, sőt könyvekben is gyakran szerepel november 2-a a szerződés dátumaként. 
Magán az okmányon 1-je szerepel. Petranović, Branko—Zečević, Momčilo: Jugosla
vija 1918—1988. 691—692 o.
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A történelem furcsa fintora -  vagy talán nem is az hogy a titoizmust, amely
-  utólag immár elmondhatjuk -  a délszláv állam leghosszabb időszakának számít, népir
tással kezdték.347 A partizán hatalom első dolga a népirtások megszervezése volt.348

Mindebből úgy próbáltak elfogadottá váló diktatúrát teremteni, hogy a nyers 
erő mellett ügyes agitációt fejtettek ki, mégpedig a manipuláló intelligenciájának 
segítségével, oly módon, hogy a helyzet ismeretében a győzelmet ügyes reto
rikával romantikussá formálták, ismerték az aktuális politikai helyzetet, tudták 
azt is, hogy a lakosság szükségleteiből eredő kényszereket is manipulálhatják.

347 A titoizmus kezdetének népirtásait számos könyv, publikáció feldolgozta. Néhányat min
denképpen ki kell emelnünk. Az első mü, amely ezzel foglalkozott, Matuska Márton: A 
megtorlás napjai (Ahogy az emlékezet megőrizte). A Fórum Könyvkiadó és a Magyar 
Szó közös kiadása, Újvidék 1991. Teleki Júlia: Keresem az apám sírját. Logos Grafikai 
Műhely, Tóthfalu 1999. c könyve a személyes érintettség és úttörő jellege alapján is fon
tos. Mészáros Sándor volt az első történész, aki a témával foglalkozott (Művei: Holttá 
nyilvánítva (Délvidéki fátum 1944— 1945) I. Hatodik Síp Alapítvány 1995 és Holttá 
nyilvánítva II. (Délvidéki fátum 1944— 1945) II. Bánság, Szerémség, Baranya, Muravi
dék, Hatodik Síp Alapítvány 2000.) A legjobban feldolgozott település Temerin (Ádám 
István, Csorba Béla, Matuska Márton, Temovácz István: A temerini razzia. A VMDP 
történelmi bizottsága, Temerin 2001.) A Vajdasági Magyar Tudományos Társasága: 
Rémuralom a Délvidéken. Atlantisz, Újvidék, 2004. (szerk. Csorba Béla, Matuska 
Márton, dr. Ribár Béla) c. könyvben összegzi az eddig megismert tényeket. Mind
ezek a művek a magyarságra koncentrálnak, de a németeket ért népirtásról is alapos 
munka jelent meg (Polke, Herbert és szerzőtársai: Genocid nad nemačkom manjinom u 
Jugoslaviji 1944— 1948. Društvo za srpsko-nemačku saradnju, Beograd, 2004) Szerb 
szempontból Karapandžić, Bor. M.: Jugoslovensko krvavo proleée 1945 (Titovi katini i 
gulazi) — Mladost, Beograd, 2002. c. könyve foglakozik a történtekkel. Noel Marcolm 
szerint csak Boszniában 250 000 embert gyilkoltak le ebben a rövid időszakban. Noel 
Marcolm: Bosnia (A Short History). Pan Books, 2002., 193. o.

348 Egyre több jel utal arra (mert a szerb újságírás végre elkezdett ezzel foglalkozni), hogy 
a partizánok Szerbia-szerte is tömeges gyilkosságokat követtek el a városokban. Ezek 
nagyságrendjéről azonban még becslések sincsenek. Ehhez hasonló a helyzet Kosovo 
kapcsán is. Sőt Tito az augusztus 9-én közölt expozéjában mintha elszólta volna magát, 
arról beszélve, hogy Szlovéniában az ellenséget körbezárták és megsemmisítették. 
Máshol azt mondta, hogy senki sem léphet fel a bosszúállás igényével. („Osvetili smo 
se mi i tője dovoljno” -  Bosszút álltunk mi, és ez elegendő.)
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4. A BORBA349 -  A KORAI TITOIZMUS 
PROPAGANDÁJÁNAK FŐ ESZKÖZE

„A modern társadalomban (...) óriási szerepet 
tölt be a sajtó, a rádió és a film. Mint az agitáció és 
a propaganda eszközei je len tős hatást gyakorolnak a 
tömegek véleményének kialakítására. Ezért kívánunk 
olyan sokat azoktól, akiknek ez a hivatásuk. ”

(sic!) Kalinin350

4.1. A Borba önmeghatározása

A Borba (Harc)351 c. lap megjelenése a partizánmozgalom céljait szolgálta. 
Az 1945. évi első szám fejlécének tanúsága szerint a csecsemőtől az aggastyánig 
mindenkit meg akart szólítani. Odafigyelt a nőkre és az iijúságra is. Mondanivalója 
lényegét a „Halál a fasizmusra, szabadság a népnek!”352 szlogenben fejezte ki, ami 
a hangnemet, a szerkesztéspolitikát és a korszak hangulatát is jól jellemzi. A jelszó 
egyben a kommunista mozgalom önmeghatározásának is sarkalatos pontja, sőt a 
korabeli brit és az amerikai elképzelésektől sem teljesen idegen.

349 Borba, Organ Komunističke partije Jugoslavije (Borba, a Jugoszláv Kommunista Párt 
szerve). A Borbának több azonos nevű elődje volt. A szociáldemokraták kéthetenként 
megjelenő lapja a két világháború között, a szerb szocialisták lapja 1882-től, a zágrábi 
független lap 1922-től s a marxista folyóirat a két világháború között is viselte ezt a 
nevet. Ezek között volt cirill és latin betűs, és viszonylag rendszeresen jelent meg. A 
szemügyre vett Borba első száma 1941. október 19-én látott napvilágot. (A fejlécén, ha 
figyelmesen megnézzük, azt olvashatjuk, hogy már a 4. évfolyamánál tart. Furcsa módon 
az Enciklopedija Jugoslavije a zágrábi független lap folytatásaként tárgyalja, noha nyil
vánvaló, hogy a marxista lap örökségét vállalta fel. Mindennek ellenére ezt a számot tekin
tették és tekintik ma is az elsőnek.) Forrás: Enciklopedija Jugoslavije, Izdanje i naklada 
Leksikografskog zavoda FNRJ, MCMLV 1. kötet, 688. o. és a folytatása.
Fontos még, hogy a titoista Jugoszláviában a Borba mindvégig az állam teljes kontrollja 
alatt állott, belőle lehetett kiolvasni a mindenkori hivatalos politika aktuális állapotát, 
szándékait. Forrás: Kurspahié, Kemal: Zločin u devetnaest i trideset (balkanski mediji 
u ratu i miru). Media centar, Sarajevo, 2003, XIV. old.)

350 A sajtószolgálat új feladatai Vajdaságban. Szabad Vajdaság, 1945. jún. 2., 3. o.
351 A Borba ekkoriban kizárólag cirill betűket használ, az alábbiakban minden esetben a 

cirill írás hivatalosnak számító latin betűs átírását alkalmazom. A cirill írás latin betűs 
átírása nem veszi figyelembe az egyes nevek eredeti helyesírását. Ez azt is jelenti, hogy 
amikor szlovén, albán, horvát nevekről van szó, más forrásból kell ellenőrizni vagy 
megtudni az írásmódot.

352 Az eredeti nyelven sokkal erőteljesebb ez a jelszó — „Smrt fašizmu, sloboda narodu!” 
Ebbe a nácik és a megszállók mindegyike, valamint a nácik és fasiszták összes szövet
ségese beleértendő (nem tesznek különbséget a nácik és a fasiszták között). Kényelm
esebb volt minden ellenséget „fasisztának” nevezni. A Szabad Vajdaság fejlécén is ez 
a jelszó szerepelt: „Halál a fasizmusra! -  Szabadság a népnek!”.
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Đilas353 erőteljes hangvételű cikkében tömören és lényegre törően, de a 
részletekre és a hangvételre is figyelve fejti ki a Borba  sajátos, de az általáno
sabb célok közé simuló céljait. Az „objektív tájékoztatás” mellé az események 
magyarázata, a tömegek oktatása és az ehhez kapcsolódó útmutatás társul. Le 
kellett leplezni a nép ellenségeit, harcolni az „ ötödik hadoszlop” ellen, védeni a 
munkások jogait és kritizálni egyes jelenségeket. Ezenkívül a Borba „ irányadó 
sze rv” („direktivni organ”) 9 becsületes, okos szervező és nevelő, legfőképpen 
pedig egy „harci/harcoló szerv/szervezet” („ borbeni organ ”), a harcosoké (akik, 
ha kell, életüket is feláldozzák). Szilárd a meggyőződés, hogy az igazság és az erő 
az ő oldalukon áll, amiből a győzelem -  és nemcsak az -  következik. A hangnem 
a történéseket transzcendentális szintre emeli. A titoizmus során teljes erővel 
és meggyőződéssel idézik tehát Lenint354: „Győzünk, mert velünk az igazság”, 
a gonoszság erői pedig döntő vereséget szenvednek. A szédítő mélység helyett, 
ahova ezek az erők „rántották ” volna a népet, a másik oldal vezeti majd az igazság 
magaslataira az emberiséget. Đilas nem palástolja, hogy a Borba a propaganda 
eszköze. Mindehhez a haladás, a világosság, a lendületesség, az egyszerűség és 
nagyszerűség hangulata társul, noha azért jelen van a komolyság és az elmélyültség 
is. Megjegyzendő, hogy voltak enyhe különbségek a szerzők között. Đilas általában 
nem a legélesebb stílusban ír, de ha azt teszi is, átsüt rajta a tehetsége, ugyancsak 
megmutatkozik Boris Ziherl -  aki feltűnően sokat ír -  alapossága, Pijade tájéko
zottsága és radikalizmusa. De a Borbát a gátlástalan lejáratás is jellemzi355, ami 
akkor szinte magától adódott. Mindabban, amit magáról állított a lap és általa a párt, 
ebben a realitástól elrugaszkodó világban reálisnak, sőt őszintének tűnik.

A Dilas által megfogalmazott funkciók egybeestek a katonaságban működő 
politikai tisztek „felvilágosító munkájával”. Ilija Maretié, aki politikai biztos 
(politički komesar) volt, a katonák megfelelő eszmei irányításáról írt.356 Rend
kívül fontosnak tartja a politikai kérdések tisztázását. Szerinte a felkészült 
előadónak megfelelő tudati, eszmei színvonalra kell emelnie a katonákat. Mind
ezt a napi sajtó olvasásához köti, ami közvetlen összekapcsolása a harctéri és a 
harctéren kívüli propagandának. A Borbá  bán a legteljesebb módon érvényesült 
a Maretié tábornok által vázolt többi szempont is: a témaválasztás gondos vizs
gálata, a szomszédokhoz (szomszédos államokhoz és népekhez) való viszonyulás 
a „fasiszták”357 győzelem képtelenségének ismertetése. Az agitációban a szélesebb

353 Dužnosti Borbe i dužnost njenih čitalaca. Borba, 1945. febr. 12., 1. o.
354 Boris Ziherl: Tvorac sovjetske države. Borba, 1945. jan. 21., 1. o.
355 Sajnos rengeteg cikk nincs aláírva, sokszor iniciálék sincsenek, így a lap szerkesz

téspolitikájának háttere, a szerzők java része homályban marad. A Politikában valamivel 
jobb a helyzet.

356 Ilija Maretić: Politički čas u našim jedinicama i dnevna štampa. Borba. 1945. márc. 12.,
2. o. (A politikai órák és a napi sajtó egységeinkben)

357 Mint ismeretes, a szovjet propaganda nem tett különbséget a nácizmus és a fasizmus 
között, sőt a jugoszláv propagandában szinte gyakrabban illetik ezzel a kifejezéssel a 
nácikat, mint az olasz fasizmust, mely esetében általában kiemelik, hogy olasz, tehát 
másmilyen fasizmusról van szó.
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politikai összefüggéseket, a tudományos érveket és szépirodalmi tartalmakat358 
is felhasználták, ahol lehetséges volt. Mindezt a tizedesek és a harcosok számára 
megfelelően fogalmazták meg.359 A Borba cikkei és szempontjai a háborús propa
gandát, de a hátország mozgósítását is szolgálták.

4.1.1 A Borba a jugoszláv sajtótérben

AII. világháború előtt a kommunisták néhány kisebb sajtóorgánumot tartottak 
fenn,360 rövid idő alatt eljutnak a sajtó feletti szinte teljes kontroliig.361 A Borba 
az užicei megújítása (1941. okt. 15.) után a partizánmozgalommal vándorolt 
tovább. Megjelenése a harcok állásától függött. (Az Užicei Köztársaságban 12 
száma, Dmié faluban 21 száma jelent meg.) Belgrádban annak felszabadulása/ 
bevétele után 1945. november 15-én362 kezdik nyomtatni, s utána rendszeresen 
megjelenik. Példányszáma 2000—3000 volt a háború idején, de a hadseregben 
megszervezték, hogy minden példányt többen olvassanak. Az 1945-től 1949-ig 
szinte robbanásszerűen nő a példányszám: 1945-ben 163 ezerre, 1946-ban 195 
ezerre, s fénykorában, 1949-ben 664 ezerre.

Az illegalitásból nőtt ki a Glas c. lap, amelyet Belgrádban nyomtattak. Ennek 
1946-ra csökken a példányszáma, de 1945 elején jelentősége még összemérhető 
a Borbáéval. Ideológiai alternatívát azonban nem képviselt. (Az illegalitásban 
Blagoje Nešković szerkesztette.)

Szerbia egész történetének legjelentősebb és legrégibb lapja a Politika. 1944- 
ben már 40 éves múlt és szakmai tekintély állt mögötte. Szerkesztéspolitikája 
időnként változásokon esett át. A háború előtt inkább polgári és nacionalista 
volt. A háborúban szünetelt a megjelenése, de már 1944. október 28-án ismét 
napvilágot látott a lap a Népfront sajtószerveként. Példányszáma a Borbáév al 
vetekedett, sokan olvasták Szerbián kívül is, de ideológiai szempontból nem 
különbözött tőle.

Ilyen értelemben még nem lehetett alternatíva a szociáldemokrácia sem, mivel a 
diktatúra már egy táborba hajszolta képviselőit a kommunistákkal. A háború végére

358 Erre a gyakorlatban is látunk példát a május elsejei számban Ivó Andric (a Nobel-díjas 
jugoszláviai író), Branko Copić és Majakovszkij müvét is közük, sőt ezek a folyta
tásban közölt A. Furmanov: Csapajev c. kisregénytől eltérően nem is közvetlenül 
kötődnek a háborús helyzethez.

359 Peko Dapčević: Desetari i vodnici. Borba. márc. 24., 2. o. Annak fontosságáról szól a 
cikk, hogy a tizedeseket és a szakaszvezetőket mennyire elő kell készíteni, hiszen ők 
azok, akik a harcba viszik a katonatársaikat. Mindez jellemző a kortárs szovjet propa
gandára is. (Lásd pl. Zsukov emlékiratait a katonák eszmei politikai előkészítéséről.)

360 Vesović, Milán: Revoluciona štampa u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1918— 
7929, Institut za savremenu istoriju, Narodna knjiga, Beograd, é. n.

361 Lempi, Džon R.: Jugoslavija kao istorija. 204. o.
362 Stković, Živorad K.: Štampa naroda i narodnosti u SFRJ, 1945—1973 (Grada za 

istoriju štampe), Beograd, 1975, 71. o.
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elvegyültek a Kommunista Pártban, ill. a Népfrontban. Mindazonáltal a Politika 
több témával foglalkozik, több benne a tudósítás, szélesebb térséget ölelnek fel az 
információk (több a tudósítás a nyugati frontról, a Távol-Keletről, mint a Borbábán, 
később pedig több a külpolitikai hír), mégsem tekinthetjük másnak, mint a Kommu
nista Párt szerbekre és Belgrádra gyakorolt propagandájának. A majdani köztársasá
gi fővárosokban, ill. régiókban (mint Dalmácia) is létrejönnek a Kommunista Párt, 
ill. a Népfront irányítása alatti sajtótermékek. (Zágrábban a Vjesnik, Titogradban (a 
mai Podgorica) a Pobjeda, Szarajevóban az Oslobodjenje, Ljubljanában a Delo  stb.) 
Mivel az ország idegen megszállás alatt volt, a „kompromittálódott sajtó” eltűnt. A 
Milán Grol, és a Demokrata Párt körének holdudvarába tartozó Demokratija c. lap 
elhallgattatásáról pedig még szó lesz. A Borba utolsó oldala a legkevésbé harcias, 
többnyire színes kishírek és a Belgrádról szóló hírek kapnak ott helyet. (így van ez a 
Politikában és a Magyar Szóban is.) Tudósításaival a lap nem Belgrád-centrikus.363

A nemzetiségek sajtóját teljes kontroll alatt tartották. (A Szabad Vajdaság c. 
magyar nyelvű lapban gyakran a Borba  cikkeinek fordítását közlik). A Szabad  
Vajdaság, a későbbi M agyar Szó, nem más mint a Borbánok a Vajdaságra és a 
magyarságra alkalmazott propagandája. Munkánkban ez a sajtótermék különösen 
fontos, a hosszabb idézeteket ugyanis belőle vesszük, hiszen egyrészt benne 
nyilvánult meg autentikusan és magyarul a titoista propaganda, másrészt meg 
javarészt ugyanazokról az eseményekről tudósít. Egy valamiben még felül is 
múlja a szerb nyelvű lapokat. Gál László ugyanis ügyes nmekbe foglalta időről 
időre az aktuális politikai kérdéseket.

A Borba  első főszerkesztője Edvard Kardelj volt364. A vizsgált időszak 
egészében Marijan Stilinovié (1945-ben a legrégibb tag) a főszerkesztő.365 A 
szerkesztőség magja még 1945 előtt összeállt, az ország különböző tájairól érkez
tek az emberek, a többség azonban 1945-46-ban csatlakozott.366

A kommunisták véleményét a két világháború közötti sajtóról a következőkben 
összegezhetjük „ Cinikus újságíró „ szakemberek ” agyalták ki a szürke mindennapok 
nagy szenzációját (...), amivel el akarták terelni a dolgozó nép figyelmét az igazi, 
a nagy problémáiról, a fasizmus háborús céljairól, az éhbérekről, a földnélküli p a 
rasztság vergődéséről és a kevesek felelőtlen életéről ”367

Megállapíthatjuk tehát, hogy a jugoszláviai sajtótér „origo pontja” a Borba lett. 
(A többi lap vagy ellehetetlenült, vagy hasonult hozzá.)368 1945-ben sorra tiltottak 
be az USA-ból és Nagy-Britanniából származó sajtótermékeket. Elítélték és bírósági 
ítéletekkel tiltották be a könnyű, ill. ponyvairodaimat (Flash Gordon, Dexter és

363Az utolsó oldalon alig olvasható apró betűs rovatban, szabály szerint az apróhirdetések 
mellett írnak róla.

364 Enciklopedija Jugoslavije, Zágráb, 1982.11. kötet, 81. o.
365 1945. szeptember 11 -étöl közli a Borba a főszerkesztő nevét
366 A vizsgált időszakban 28-ra nőtt az állandó szerkesztőségi tagok száma. Adatokat a 

szerkesztőségről a Szerbiai Újságíró-szövetségtől kaptam.
367 A sajtószolgálat új feladatai Vajdaságban. Szabad Vajdaság, 1945. jún. 2., 3. o.
368 Lempi, Džon R.: Jugoslavija kao istorija. 204. o. szerinte a kommunisták egyszerűen 

képtelenek voltak tolerálni a törvényes ellenzéket és a kritikai igénnyel fellépő sajtót. 
Az sem számított, ha valóban antifasiszták voltak.
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hasonlók).369 1946-ben törvénnyel szabályozták, ki adhat ki sajtóterméket370, a 
kiadóvállalatok élén a párt által kijelölt személyek álltak. Csak a Tanjug (jugoszláv 
hírügynökség) és a TASZSZ híreit közölhették. A Jugoszláv másság” létrejöttében 
a sajtóban előállt másságot nem tűrő helyzetnek is szerepe volt.

4.2. A Borba manipulációs technikái, eszközei és 
hangvétele a háború idején

A Borbá bán kifejtett kommunista propaganda lényege, hogy el tudja hitetni: 
gyökeresen újat tud és fog megvalósítani. Az első (Vid-napi) Jugoszlávia371 szinte 
követelte az alternatíva felkínálását.372 A megszállók rendszerei egyre elviselhe
tetlenebbek lettek.373 Az ezek elleni propaganda lehetősége többszörösen benne 
volt a levegőben, a hatás érdekében erőteljes, sőt olykor vaskos eszközöket 
alkalmaztak. A stílust, a szóhasználatot, a szövegek tartalmát, a lap vizuális374 
megjelenését egyszóval mindent a cél, a végső győzelemre törekvés, szervezi 
egységgé. 1945 májusáig ez így marad.

A megszállókkal kapcsolatban az alaphelyzet kristálytiszta volt. Egyrészt 
létezett a győztes a saját jellegzetes ideológiájával. Másrészt létezett egy vesztes 
ideológiahalmaz, s ebben több olyan elem, amely semmivel sem igazolható. A 
belőlük következő gaztettek méltán és szükségszerűen váltottak ki gyűlöletet, 
így a partizánpropaganda ezt meglovagolhatta, elítélésükkel biztosan szerzett 
támogatókat, fokozva a gyűlöletet.375 Már a gaztettekre való hivatkozás is meg

369 A Borbá bán is támadták őket. J. P.: Crnoberzijanska Erzac-roba na književnom tržištu. 
Borba, 1946. jan. 5., 2. o.

370 Kurspahić, Kemal: Zločin u devetnaest i trideset (balkanski mediji u ratu i miru). 7.
o. (Gertrude Joch Robinsonra hivatkozik a szerző.)

371 A különböző Jugoszláviák „számozásában” nincs teljes összhang, egyesek kettő, mások 
három, megint mások négy Jugoszláviáról beszélnek, de ha túl precízek szeretnénk 
lenni, akkor akár többről is beszélhetünk. Mégis az első Jugoszlávia megnevezésen 
általában a királyi Jugoszláviát szokták érteni.

372 A korrupció, a konzervatív nacionalizmus, a nők helyzete, a macedón és a horvát 
kérdés, a szociális igazságtalanságok, a čaršija legendás, de kétes eredetű gazdagsága
— megoldható kihívásként jelenik meg a partizán agitációban..

373 Gondoljunk csak arra, hogy pl. Magyarország is fejadagokat vezetett be, majd csök
kentette őket, és ez volt a legkevésbé drasztikus hatása a háborúnak és az országváltás
nak. Maga a magyar megszálló rendszer is véghez vitt drasztikusabb cselekményeket 
(kivégzések, megtorló akciók, az 1942-es vérengzések). Mégis az ún. NDH sokkal 
drasztikusabb eszközöket alkalmazott. Ugyanez vonatkozik a Nedié-féle Szerbiára is. 
(Lényegében mindkét rendszer a nácik meghosszabbított keze volt.)

374 A Politika sokkal több fényképet közöl, mint a Borba, a karikatúrák száma viszont 
nagyjából azonos. A Szabad Vajdaságban elvétve jelennek meg karikatúrák. Fényépek, 
pedig alig vannak a vizsgált időszakban.

375 John R. Lampe: {Jugoslavija kao istorija. 201. o.) szerint csak az usztasák és Ljotić 
követői érdemelnek kizárólag elítélő értékelést.
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teremtette a kontroll nélküli beszéd és cselekvés lehetőségét. A bűnösök megbün
tetésére, az ellenség legyőzésére tett utalás már a tényállás ismerete előtt teljes 
támogatást élvezhetett. Semmilyen kérdés, sem ellenvetés nem volt lehetséges. A 
gaztettekre hivatkozás által nyert energiák egy vasúti szerelvény mozdonyához 
lettek hasonlatosak, amely akadály nélkül vontathatott be olyan „vagonok”-at a 
közéletbe, közbeszédbe, amelyeket a partizán hatalom tetszőlegesen töltött meg 
tartalmakkal. Az első Jugoszlávia kérdése már nem volt ilyen egyszerű, hiszen 
részben megtagadták376, részben viszont meg akarták őrizni a kontinuitást.

A propaganda fontos részeként, képek közlésével sajátságos hagiográfiát 
alakítottak ki, „ikonok”-at alakítottak ki és létrehozták a „szentek hierarchiáját” 
(elsősorban a Sztálin-képek ilyenek). A propaganda egészének jellegére utal a 
Borba május 9-i számának címlapja. Öles betűkkel ez áll rajta: „Kapitulacija 
hiíletrovske Nemačke” (A hitleri Németország kapitulációja).377 A címoldalon 
egy vonalban három nagy kép Churchillről, Sztálinról és (már) Trumanról, mint
hogy mindhármuknak egyaránt üdvözlő táviratot küldött Tito, akinek képe alat
tuk ugyanekkora.378 A cikkek, szóljanak bármiről, ezt a képet erősítik. Szövegük 
nem is mindig érdekes, mert a képek mindent elmondtak: „A népek vezetői, és 
senki más, a mindennél fontosabb célok felé vezérlik az emberiség jobbik részét”. 
A Sztálin-képek „hős pozitúrája”, a modem kor héroszát határozott, de békés arc
cal a messzeségbe nézve mutatja be. Churchill lazasága a nyomába sem ér. Tito 
képeinek jelentős része hasonlít Sztálinéihoz, noha létezett egy másik, „emberkö
zeli” arca is. Az erő felmutatásának csúcspontja a torgaui, április 25-i kézfogás. 
A hitelesség fokozásáért még az időpontot: a 13 óra 30 percet is közlik. Aligha 
képzelhető el kedvezőbb pillanat egy propagandának. Ilyenkor a propaganda 
hitele a pozitív végtelenig fokozódik, és amíg a csoda tart, bármit közölhet, azt 
hitelesként észleli a közönség. Általa a fékezhetetlenség, a megváltoztathatatlan- 
ság és az erő sugárzik.379

Minden propaganda szeret játszani a számokkal, így a titoista is. Különösen 
nagy benyomást kelt az a vázlatos térkép, ami a Vörös Hadsereg által a Sztálingrád 
és Berlin között megtett 2000 kilométert ábrázolja.380 „A történelem nem ismer”

376 A régi rendszer és a nagyszerb burzsoázia kritikája szintén a megkérdőjelezhetetlen 
propagandisztikus tartalmak közé tatozott.

377 A Politika még egyszerűbben fogalmaz: Hitler Németországának vége (Kraj Hitlerove 
Nemačke. Politika, 1945. máj. 9., 1. o. A második oldalon, az egyik cikk címe a 
következő: Németország térdre kényszerítve (Nemačka na kolenima).

378 A potsdami kongresszus lezárása idején ismét látható a „Szentháromság” ikonográfia 
(Sztálin képe a lap közepén felül, balról Truman, jobbról Attlee).

379 Szinte még az égiek is velük vannak. Nem jellemző a kommunistákra a nyílt pán
szlávizmus, de még ebből is kevertek egy csipetnyit az erőpropagandába, amikor az 
orosz pátriárka áldásáról közölnek cikket a Borba április 28-i számának első oldalán. 
Az egész dolog jelentőségére utal, hogy a jobb alsó sarokban. A Politikában egy kissé 
különbözik a helyzet, náluk gyakrabban szerepelnek papok, sőt egy a parlamentbe 
bejutott papról is írnak.

380 Staljin: Čast i slava Crvenoj armiji (Dicsőség és hírnév a Vörös Hadseregnek) Borba, 
1945. máj. 3., 1. o. A cikkben nagy képek vannak, középen felül Sztálin, a két szélen 
lejjebb Konyev és Zsukov.
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olyan „nagy és gyors” offenzívát”, mint ez. A szovjetek naponta több mint 100 
várost „szabadítanak f e l”. Berlin belvárosában viszont több mint száz háztömböt 
foglalnak el (és nem egy-két kerületet). A nagy számok nagy erőt sejtetnek.381 A 
nagygyűlések (mitingek) részvevőinek számát nagy kerek számokkal jelölik.

A kommunista szándék, a jóhiszeműség elhitetéséért a jó és a gonosz ősi, 
örök dichotómiáját használták fel. A gonoszság képeivel az emberek leikébe 
markolnak. Az ehhez társuló tudósítások már február közepére olyan hangulatot 
teremtenek, amelyben a bűnösök számára már csak egyféle ítélet lehetséges. Két
séget sem hagytak affelől, noha nem mondták ki, hogy ez a megsemmisítés.382 
Amikor a Borba képet közöl, azzal nyomatékosít valamit. Ritkák a terepről 
közölt fotók, a műtermiek gyakoribbak, az utóbbiak kevésbé rossz minőségűek. 
Érdemes egy-két konkrét esetnél elidőznünk.383 A legvadabb propagandisztikus 
fogás egy levágott gyerekfej képe.384 A képhez tartozó cikkben azt írták, hogy 
a német katonák a meggyilkoltak képeit hordják maguknál, sőt mosolyogva 
fényképezkedtek velük. A szerző a „valószínű” történetet is leírja. A képet készítő 
német katona két golyóval lelőtte, majd feldarabolta a halott gyereket. Lemosta 
a vért a fejről, hogy jól mutasson a képen. Ebből a szerző arra a végkövetkez
tetésre jutott, hogy a képet minden jugoszláv katonának meg kell őriznie, és 
bevetés előtt „nemcsak egyszer, hanem százszor” kell megnéznie, hogy tudja, 
milyen az ellenség, akivel harcolni indul. A cikk és a kép fokozta az általános 
németellenes uszítást.385 Másrészt extrém esetből általánosítottak, talán a harci 
morál fokozása végett, ami egyébként is tetten érhető a Borbábán. Ezt a hangu
latkeltést azonban később is folytatják (talán a gyűlölet fenntartásáért, hogy így

381 A Vörös Hadsereg ünneplésére is 100 000-es tömeg gyűlt össze Belgrádban, ugyan
csak frenetikus a győzelem napi mitingről szóló tudósítás. Ennek ikerpárjaként 
Zágrábban is hasonló a helyzet, mindenhol a nagy számok dominálnak.

382 Egy ekkori karikatúrán egy hatalmas brit, szovjet, amerikai ököl készül lecsapni egy 
négykézláb menekülő német katonára. Borba, 1945. febr. 14., 3. o.

383 A Borbá bán és a Politikában is voltak egyéb sokkoló képek (pl. a Ko ih poznaje — ki 
ismeri őket?). Politika, 1944. nov. 30., 4. o.: két elvágott nyakú áldozat képét közlik, 
keresve személyazonosságukat, ugyanezt a képet a Borbá bán dec. 10-én is közlik 
más képekkel együtt, azonosítva az áldozatokat)

384 Jedna slika iz albuma nemačkog vojnika. (Egy kép a német katona albumából) 1945. 
márc. 15., a szerző neve csak D. V. iniciáléval van jelölve. A Politika még gyakrabban 
közöl szörnyű képeket, pl. nov. 3-án, a 4. oldalán.

385 A németek démonizálása és kitelepítése között egyenes az összefüggés. Ekkoriban már 
általános az egyetértés abban a kérdésben, hogy távozzanak Kelet-Európából (Népek 
együttélése Dél-Pannóniában... Gerhard Sewann: A németek Kelet-Európából való 
elűzésének tipológiai sajátosságai, 343—354. o. Gál László: Köztársaság c. cikkében 
{Magyar Szó, 1945. nov. 29., 3. o.) ez így nyilvánult meg: „Bennünket az aradi hóhér 
gyűlöletében és Petőfi szeretetében neveltek. Még nem tudtuk, mit jelent a köztár
saság, de már gyűlöltük a királyságot. Gyűlöltük előbb csak azért, mert osztrák volt, 
német...”. Lampe: (Jugoslavija kao istorija. 210. o.) véleménye szerint Đilas, mint az 
agitprop vezetője, a későbbiekben óriási hibát követett el, amikor a nemzetek össze
fogása helyett a németek elleni harcot emeli ki. Ez nem meglepő, hiszen a háborús 
propaganda folytatásából ez következik, ráadásul egyszerűbb is arról beszélni, hogy 
az ellenséget kell legyőzni, mint arról, hogy magunkat kell meghaladni.
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jobban manipulálhassák a tömeget). Másik példánkban386 az „usztasák szörnyű, 
állatias” bűntetteiről számolnak be amelyeket a Stara Gradiška-i haláltáborban 
követtek el. Egy olyan cella képét közlik, amelynek közepén egy a képen alig 
látszó csatorna van, amelyben a lemészároltak („zaklani”) vére folyt el. A 
háborús bűnöket feltáró bizottság387 jelentései igen terjedelmesek, a Borba a leg
frappánsabb részleteket közli. Az ilyen cikkek nem napi rendszerességgel, hanem 
hetente többször jelennek meg 1945 márciusától. A Belgrádhoz közeli banjicai 
haláltáborról részletes vezércikket közöltek.388 Leírnak egy-egy szörnyű történe
tet. Pl. a csetnikek gyerekeket akartak legéppuskázni; az usztasák egy templomba 
terelték be áldozataikat, azokat pedig, akik felmásztak a toronyba, napokig 
várták, hogy lejöjjenek és végezzenek velük stb. A hazatért foglyok iszonyú 
történeteit is közlik.389 A végletes propagandákban megfigyelhető a halottakkal 
való manipulálás is. Újratemetést rendeznek a banjicai haláltáborban.390 Kom- 
memorációs ülést szerveznek az elesett fiatal harcosok emlékére.391 Mindez 
reakciókeltő hatású, vagyis közvetlen tapasztalat nélkül is masszív gyűlöletet 
szül. Való igaz, hogy egy háborús propaganda nem szokott a finom részletekkel 
számolni, és valóban történtek szörnyűségek. Mindenesetre a propaganda által 
kiszabadított szellemeket könnyebb visszaparancsolni a palackba, ha idejében 
véget vetnek a lejáratásnak, ha nem az extrém eseteket emelik ki, hanem esetleg 
az ellenség emberségére is keresnek példákat. Mivel ilyen közlések nincsenek, 
így ezt a leszámolások háttereként foghatjuk fel.392

A partizánpropaganda azonban másként is maximalizálni akaija az emberek 
irányíthatóságát. Egyrészt hős „mártírokat” állít példaképül, másrészt a gyere
keket, fiatalokat393 és a nőket dicséri. Ezzel implicite az olvasót, a frontharcost 
ösztönzi, hogy igyekezzen, ha már a gyenge nők és a gyerekek is felnőttek fela
datukhoz. A patrióta cselekvés irányelvébe csomagolják a kemény kommunista/ 
szovjet kényszert.394 A legterjedelmesebb példája ennek Kardelj rádióbeszéde.395

386 Strašna zverstva ustaša u logoru Stara Gradiška. (Az usztasák állati vérengzése a 
Stara Gradiska-i táborban) 1945. máj. 6., 2. o. A cikkben két kép is helyet kapott. Egy 
meggyilkolt muzulmán nő (Leš 28-o godišnje Muslimanke Time Recan koji je naden u 
logoru) és a cella képe (Ćelija u logoru sa kanalom za krv zaklanih).

387 Anketna vagy másutt: Državna komisija za utvrđivanje ratnih zločina.
388 Državna komisija za utvrdivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača: 

,^Nemci i njihovipomagači u logoru na Banjici...” Borbay ápr. 4., 1—3. o.
389 O. B.: íz zarobljeničkog logora u slobodu. Borba. márc. 24., 3. o.
390 Svečano polaganje žrtava Banijskog logora u zajedničku grobnicu. Borba, ápr. 30., 4. o., n. n.
391 Komemoracija omladinskim borcima koji su pali u borbi za slobodu. Borba, 1945. 

március 25., 2. o., n. n.
392 Ezzel kapcsolatban semmi kétségünk sem lehet, ha megnézzük az április 2-i Borbá- 

bán közölt (a szovjetektől átvett) karikatúrát. Ebben a briteket jelképező kegyelmes 
lady (Milosrdna ledi) békülésre szólítja fel a harcoló feleket, de a halott gyermekét 
tartó anya és a békülékeny, de elégedett náci katona között (akinek a puskacsöve még 
füstölög) ez nem lehetséges.

393 Pl. LJdarnički rád omladine okruga valjevačkog. Borba, 1945. febr. 14., 2. o., sz. n.
394 Pl. Borba, 1945. febr. 19., 1. o. E. F., A sebesültek megsegítése a hazafiság mértéke 

(Pomoć ranjenicima merilo patriotizma).
395 Edvard Kardelj: O današnjem glavnom Zadatkupozadine. Borba, 1945. febr. 14., 1. o.
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„Kinyilatkoztatja” ugyan, hogy a „ termelés” („produ/ccija”)  és a kereskedés 
a hátország legfőbb feladata, de a példaképek példaképeként természetesen a 
Vörös Hadsereget állítja piedesztálra. így tesz több más szerzőhöz hasonlóan 
Milovan Đilas is,396, aki szervilisen és elméletieskedve beszél a Vörös Hadsereg 
mesteri vezetéséről, morális erejéről. A Borba több napra húzza szét a Vörös 
Hadsereg évfordulójáról közölt cikkeket Sztálin nagy beszédével együtt.

A partizánpropagandisták és Tito gyakran „reklámozták4* a gyerekekkel magu
kat.397 Harcoló pioníregységről is tudósítanak (ennek „miheztartási vonzata” 
van az idősebb harcosok számára). A 14 éves Luka Mijatovié helytállása szinte 
népmeseszerü.398 Milutin Babovié a 16 éves gimnazista mindenáron harcolni akart, 
életét is feláldozva.399 Az ifjúság erőteljes harcának kiemelése is a fenti implicit 
üzenet közvetítése, de egyben az emberi sorsokkal való manipuláció is.

A kommunisták valószerűtlenül hosszú cikkekben minősítik önmagukat 
nagyon felkészültnek és igazságosnak. Igazságukat a Borba minden vitán 
felüliként rendkívül gyakran ismétli. A háború végétől elkezdik megteremteni 
mítoszaikat, egyes harcosok, egy-egy hősi halott sorsát irodalmi példaképpé 
szublimálva, hogy ebből kibontakozzon a néphős (narodni heroj) kultusz is. Az 
irónia viszonylag ritka. Inkább a nyugati demokráciát figurázzák ki.

A fenti manipulációs módszerek összessége egyszersmind szürreális valóság
képteremtés is. Egy rendkívül hatékony módszer, a mechanizmus és az imagi- 
nárius tér, a „kvázi valóság” egysége valósul meg. A banjicai tábor lakói a halál 
torkában hozzák létre művészi alkotásaikat.400 A halálba menők utolsó szavai 
külön „műfaj”401, amit mindvégig fel-, illetve kihasználnak a titoizmusban. 
Ebből jönnek létre a krokiszerű portrék: „Légy bátor, mint Ekrem!”402 A muzul

396 Milovan Đilas: Majstorstvo Crvene armije uzorza našu vojsku. Borba, 1945. jan. 23., 1. o.
397 A reklámszakma szerint úgy lehet a legvonzóbbá tenni valamit, ha nők, gyer

ekek és kutyák segítségével reklámozzák. A partizánpropagandisták ezt ösztönösen 
alkalmazzák. Tito előszeretettel mutatkozik pionírokkal, a Kommunista Párt gyermek
tagozata hasonlít az úttörő- és a bulgáriaia „szeptembrics” mozgalomhoz. Tucatnyi 
esetben szól tudósítás -  többnyire a Borba utolsó oldalán, de időnként a másodikon is
-  Titóról és a gyerekekről. Beszédes az a cikk, amit a Borba ápr. 24-én közölt: ,Maršal 
Tito primio je  juče beogradske pioníré i predao im darove moskovskih pionira” (Tito 
marsall fogadta a belgrádi pionírokat, és átadta nekik a moszkvai pionírok ajándékait). 
Itt a gyerekek szájába adnak gyerekes szavakat, a párbeszédek beállítottak.

398 A. J.: Luka Mijatović dečak od 14. godina nosilac ordena za hrabrost: (A 14 éves 
Luka Mijatovié bátorságáért kapott kitüntetést). Borba. 1995. jan. 18., 3. o.

399 S. L.: (Dragi tata, odoh ja  u šume, u partizane) Milutina Babovića 16-godišnjeg 
gimnazijalca zaklali su četnici tamnavske brigádé. (Édesapám, elmentem az erdőbe 
a partizánokhoz) Milutin Babovićot a 16 éves gimnáziumi tanulót a tamnavai brigád 
csetnikjei gyilkolták meg. Borba. 1945. febr. 24., 5. o.

400 Gledajući smrti u oči drugovi u banjiskom logoru stvarali su umetnička dela. Borba,
1945. ápr. 24., 4. o., n. n.

401 Ennek a gesztusnak talán a leghíresebb vizuális ábrázolása, amikor Stevan Filipovié 
valamikor 1942-ben, kötéllel a nyakán, kivégzése előtt, a valjevói főtéren ökölbe szorí
tott kezeit magasba emelve szól a jelenlévőkhöz.

402 ,J$udi hrabar kao Ekrem” c. cikk. Borba, 1945. ápr. 30., n. n. Ugyanitt még egy kis 
hírben közlik két szakaszvezető hőstettét (Dva vodnika, n. n .)
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mán harcos már kétszer sebesült meg, és az utóbbi sebesülése után azért elégede
tlen, mert kórházban kell feküdnie, és nem harcolhat tovább. Máshol hét íelkes 
önkéntes jelentkezik egy nagyon veszélyes feladatra, és mind odavesznek. így 
írnak kézigránátosaink hőstetteiről.403 Az egész paradigmát a Nyikolaj Tyihonov 
szovjet íróval készült riport példázza legjobban. Ebben a sorok között azt üzeni, 
hogy akik nem nélkülöznek, tegyenek meg mindent a győzelemért, mint ahogy a 
körülzárt leningrádiak is példát mutattak erre.

A kishíreket és az olvasói leveleket is szelektálták. A levelekben elvben „a nép 
maga szólalt meg”, mégis átlátszó az ideológiai motiváltságuk.404 A frontkatonák 
leveleiből az: „Édesanyám, ne aggódj értem egy cseppet sem, jól vagyok...” 
közlést emelik ki, pedig éppen ekkor folytak azok a harcok, amelyek rengeteg 
áldozattal jártak, tehát volt miért aggódni. Persze egy katona nem nagyon kezd
hette másként a levelét, így ezt felhasználhatták manipulációs eszközként.

A lap vizuális megformálása, mai szemmel nézve nagyon szegényes, mégis 
hatásos. A megszállók és a fasiszták beazonosíthatók és beilleszthetők az abszolút 
gonosz és abszolút jó harcának a szimbólumrendszerébe. A képek mellett jelentős 
a karikatúrák szerepe (időnként a Pravdából veszik át őket). Ezeken emberi 
formájukban hiányos német katonák405 jelennek meg, Goebbels már csak egy 
koponya, Hitler és Pavelié szinte már csak meghalni képes. A karikatúrákon az 
ellenség már képtelen ellenállni, az egykor erőt sugárzó, de gyűlölt szimbólumok: 
a horogkereszt, ill. az usztasák „sakktáblája”406 jól felismerhető. így egy 1944- 
ből származó karikatúrán ronda póknak ábrázolják az ellenséget.407 A humort, a 
meghökkentő találékonyságot is sikerül néha jól felhasználni.

Első pillantásra talán túlzás kvázi-valóságról beszélnünk, hiszen nem a semmiből, 
hanem a valóság elemeiből „keverik ki” a propaganda valóságát. Mégis ez csupán 
a valóság sajátságos kivonata, mert szelektálták a felhasználandó eseményeket, 
személyeket. Nem a történtek hitele a kétséges, de kiemelve őket a kontextusból 
egy részleteiben létező, egészében viszont nem létező képet implikálnak. Továbbá 
a hasonló narratív igazságokat kapcsolják össze, s a nekik megfelelő mázzal vonják 
be 408 így csak abban adnak biztos támpontot, amiben az olvasónak egyébként is 
lehet, de máskor, amikor biztos kapaszkodóra lenne szüksége, akkor becsapják. A 
valóság így egy kreált propaganda-valósággá torzul, amely a befogadókban szűr- 
reális valósággá válik. Ezek alapján olyan mérce állítható fel, amelynek lehetetlen 
megfelelni, éppen ezért hatásosan lehetett manipulálni vele.

403 Slike sa fronta, Herojska dela naših bombaša (Tanjug): Borba, 1945. máj. 7., 3. o., sz. n.
404 Pl. a takovói (közép-szerbiai város) nők arról lelkendeznek, hogy milyen jó nekik a nemrég 

felszabadított városban. Pismo žerta takovskog sreza maršalu Titu (A takovói járás nőinek 
levele Tito marsallhoz). Borba, jan. 5., 2. o., sz. n. Közvetlenül a cikk mellett: Pozdrav 
žena Hrvalske ženama Srbije (A horvátországi nők üdvözlete a Szerbia nőknek).

405 Karjuk, szemük, fogaik hiányoznak, fél arcuk lemállott stb.
406 A horvát címer legjellegzetesebb vonása: vörös és fehér négyzetek mezője, ezt szerb 

részről gyakran egyszerűen „sakktábla”-ként aposztrofálják.
407 Borba, 1944. nov. 26., 1. o.
408 Ezt a hősi valóságot pl. a Petőfi-brigád visszaemlékezői a titoizmus megszűnése után 

leleplezik azokban a ritka visszaemlékezéseikben, amelyeket több évtizednyi hallgatás 
után előadtak az 1944-es eseményeket kutató kérdezősködőknek.

66



A partizánpropaganda -  mint a fenti példákból is látható -  egyfajta „szent 
őrület”-et próbált ráerőltetni a követőire, eszközökben nem válogatva. Mindent, 
az anyák tragédiáját és fájdalmát, a halottak emlékét, a névtelen vagy megnevezett 
hősökét, a gyerekeket, a nőket, a sorsokat mind hatáskeltésre használták fel. A 
harcok elmúltával a technikák nem változnak, csak a cél sokrétűbb.

4.2.1. A partizánanyák

„ H add csókoljalak meg, M arsall elvtárs, a fiam  helyett ”m

A titoizmus a nőmozgalmat hatékonyan vonja be az agitációba.410 A nők di
cséretének egyik hasznáról már beszéltünk, kialakították a szívbe markoló par
tizánanyák kultuszát is, döbbenetes egyéni tragédiákat megírva. A partizánanya 
minőségileg más anya, aki uralkodni tud fájdalmán, így buzdít a harcra. Az 
anyákkal411 mondatták ki az ideológiájukat („ így beszél egy partizánanya.”) 
Nem maradhatott ki a partizánanya portréja a május 1-jei számból sem.412 
Milkana Stojiljkovié két fiát és két nevelt fiát vesztette el, amit a banjicai tábor
ban tudott meg, ahol bármelyik napon kivégezhették volna. Egy másik anya, 
Ljubica Sekulié413 azt írta meg, hogy mindhárom fia harcol, s ezt háromszor 
beleszerkesztik a rövid szövegbe. A legnagyobb fiú megsebesült, az özvegynek 
pedig nem volt segítsége. Ezért arra kérte az illetékeseket, hogy felépülése után 
küldjék haza, hogy segíthessen a ház körüli munkában. Minderre maga Tito 
válaszol (erre utal a szöveg). Megdicséri az anyát, és kérelme meghallgatásáról 
biztosítja. A cikkben leírják, hogy meg tudják különböztetni az önös érdekeket az 
igazolt kérelmektől. A helyzetet azok megrovására használták ki, akik kivonták 
gyerekeiket a háborúból. Jelena Avdalovié esete még bizarrabb.414 Neki három 
fia veszett oda, mégis a következőket mondja: „Egyszer élünk és egyszer halunk 
meg, hát akkor inkább egy nagy dologért éljünk és haljunk, a hazánkért. ” Ez 
Plutarkhosznak a spártai anyáról szóló manipuláló alaptörténetére emlékeztet.415

409 Jovanka Azanjac mondatát emelték ki közcímmé a Politika 1945. jan. 29-i számának 2. 
oldalán: Ljubim te, druže Marsaié, umesto svoga sina. Azanjac asszony szavainak az adott 
súlyt, hogy egyetlen fiát vesztette el a háborúban. (Két lánya is a harcosok között van.) 
Ebben a számban közli a Politika Tito beszédét az antifasiszta nők kongresszusán.

410 A Politika, március 9-i számában a 2. oldalon képet közöl Ludmilla Pavlicsenkóról, aki 
309 németet lőtt le távcsöves puskájával.

411 A szerbek között sajátos kultusza van az anyáknak, amely a mindennapokban is él. 
Abban jut kifejezésre, hogy mindenhol, minden helyzetben, mindenki, aki tisztelet
tudó, „majko”-nak szólítja az idős asszonyokat, ez a magyar „anyám”, „édesanyám” 
megszólításnak felel meg.

412 S. L.: Jednapartizanska majka. Borba, 1945. máj. 1., 6. o.
413 Jedan opravdani zahtev, A. K. Borba, 1945. febr. 18., 3. o., sz. n.
414 S. L.: Naše junačke majke, Jednom se... Borba, 1945. febr. 22., 4. o.
415 Ez a történet egyébként évtizedek hosszú során át meghúzódik az ókorról szóló

általános iskolai tananyagban.
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Dörgedelmes cikkben is írhattak volna erről, egy anya szájából azonban sokkal 
hatásosabban hangzik a szöveg. A példaképül állított anyák élethelyzetét aligha 
ítélhetik meg a szerencsésebb korszakokat megélt nemzedékek. Mindazonáltal 
ezeket a csapásokat vélhetően nem lehetett sérülések nélkül elviselni.416 így nem 
véletlen, hogy pl. Stojiljkovié asszony az ellenséget rendkívül „ erélyesen/élesen ” 
(„ oštro ”) ítéli el. Mindebből arra fontos felfigyelni, hogy a partizánmozgalom 
felhasználja az ilyen tragédiákat. Amit az erőszakszervezetekkel bíró politikai 
hatalom és egy anya is kimond, az hatványozottan érvényes. A meggyőzés, az 
erőszak(szervezetek) mellett az érzelmi ráhatások különböző módszerei növe
lik a propaganda hatását, mert az állampolgárok, a katonák így sokkal inkább 
magukévá tehetik a politikai hatalom céljait.

4.3. A propaganda nyelvi eszközei

„A politikai hatalom a nyelvben is leképeződik,” Jeleket ad, jelenlétét hang
súlyozza, nem elvontan, hanem mindig a gyakorlatban, működésben létezik.”417 
A manipulációs technikákat a korai titoizmusban foként nyelvi formában 
alkalmazzák. Mégis a nyelv több mint a manipulációs technikák hordozója, mert 
maga is a manipuláció -  talán legfontosabb -  eszköze. Ezért indokolt külön 
foglalkoznunk vele. Megfigyelhető, hogy a nyelv eszközeit (akár a Szovjetunió
ban) lefoglalják a párt számára.418

A Borba írásmódja és nyelve rendhagyó keveréke mindannak, ami az 
akkori Jugoszláviában létezett. Számos más keveréket is előállíthattak volna 
a sokszínű jugoszláviai nyelvjárások, kulturális hátterek felhasználásával. 
Tito nyelvhasználata jellegzetes.419 A cirill írásmód használata talán a Borba 
megjelenésének első užicei szakaszából maradt meg. Ez azért volt szerencsés,

416 A Sellye János-féle stresszokozó tényezők között a gyermek elvesztése áll az első 
helyen, a példaképül állított anyákkal ez többször megtörtént.

417 Tóth Szergej (szerk.): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Balázs Géza: A 
nyelv a politika, a hatalom, az érdekek szolgálatában, 129— 151., 130. o.

418 Uo. 12. o.
419 A szerbek azt mondták róla, hogy nem is tudott szerbül, és való igaz, hogy a hang

lejtése, szóhasználata eltért a szerbtől, mégis tökéletesen érthető volt, amit mondott. 
Sokcsevits Dénes, a horvát történelem és nyelv jeles ismerője szerint is így van. „Mind
végig horvátul beszélt, csak időnként szerb szavakat kevert beszédébe (...). Valamennyi 
iskoláját Horvátországban végezte, fiatalkorát is ott töltötte (hosszabb-rövidebb meg
szakításokkal 1941-ig horvát földön élt), s bizony, az internacionalista eszmék döntő 
befolyása ellenére ismételten tetten érhetők nála a horvát nemzeti ideológia hatásai s 
a horvát nemzeti törekvések iránti affinitása. Tito azonban elsősorban jugoszláv volt, 
s csak másodsorban horvát, s teljes mértékben elutasította a Horvátország jövőjét 
Jugoszlávián kívül elképzelő elgondolásokat.” Részlet az opponensi véleményből.
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mert a szerbek számára ez szimpatikus.420 így növekedett a legnagyobb etnikum 
megszólításának lehetősége. Másrészt felismerhetők a regionális nyelvjárások is. 
Sőt a május 1-jei számban, a lap egy Triglavski nevű szlovén költőtől szlovén 
verseket közöl421 latin betűkkel, ami nemcsak a nyelvhasználat szempontjából 
érdekes. Ezzel azt is jelezték, hogy az egész ország lapja a Borba, de a királyi 
Jugoszláviához viszonyítva másként gondolkodnak. Jugoszlávia említésekor a 
legritkább esetben hagyják el a föderatív (federativna) jelzőt, s ez nem csupán 
egy állapotjelző, hanem új minőség jelzője 422 Ez a szószerkezet ambivalenciát 
takar, de egyben kísérletet is a feloldásra, mert a partizánmozgalom egyszerre 
akart új lapot kezdeni és érvényesíteni az ország kontinuitását.423

Egyáltalán nem törekedtek a hír és a kommentár szétválasztására.424 A hírek 
többnyire a kommentárokból és közleményekből hámozhatok ki. Jellemzők az 
agyonmagyarázó, terjengős, unalmas és fárasztó, számtalan ismétléssel terhelt 
cikkek. Gyakoriak a jól olvasható, fordulatos, szellemes cikkek is. Vannak 
tényszerűen, szabatosan és igényesen magfogalmazott cikkek, de olyanok is, 
amelyekben tobzódnak a durva, érzelmeket felborzoló kifejezések.

A Borba nyelvezetéből is az a fajta erőt kidomborító, masszív energia su
gárzott, mint a korszak Sztálin-képeiről vagy a szovjet katona hatalmasra rajzolt 
alkarjáról, izmairól, elszánt tekintetéből. A szövegekben a háború, a háborús 
érdemek megkérdőjelezhetetlen kényszerítőerőként szolgálnak hivatkozási ala
pul. Sztálin a Vörös Hadsereg 27. évfordulóján ezt mondta: a Szovjetunió 
„erősebb, mint valaha” 425 A Borba és a Tito-beszédek is ugyanezt üzenik.

4.3.1. A mondatszerkesztés

A nyelvtani, mondatszerkesztési kérdéseket vizsgálva feltűnik, hogy sok a 
következtető összetett mondat: egy magyarázó mellékmondatos szerkezetben 
közlik a történteket, és az ebből következő elvárásokat. Pl. a háborúban „ez 
és ez volt”, ezért a békében ennek „így és így” kell lennie. Ez a történések 
megállíthatatlanságára utal (pl. „az igazság a háborús .bűnösök megbüntetését

420 Létezik egy szerb mondás, miszerint ha valamit egyszerűen, világosan mondanak/ 
írnak, akkor az olyan, „mintha cirill betűvel lenne írva”. A cirill betűk nemzeti önazo- 
nosság-tudatot is magukban hordoznak. Egyszóval ha valami cirill betűvel van írva, 
azt a szerbek sokkal szívesebben olvassák.

421 7. és 9. o. Minden bizonnyal írói álnévről van szó.
422 Noha a csetnikmozgalom a Ba faluban (Selo Ba) tartott értekezletén a föderalizmust 

választotta, az három- és nem hatrészes lett volna.
423 A korszak diplomáciai irataiból a jogfolytonosság prioritása derül ki (pl. Churchill és 

Tito levelezéséből). Petranović, Zečević: Jugoslavija 1918/1988 (tematska zbirka doku
menata) 78. o. és tovább. Ugyanekkor a Borbából az világlik ki, hogy gyökeresen új 
fejezetet kezdenek.

424 Újságírói szempontból ez feltűnő szakmai hiba.
425 Zapovest mar sala Staljina povodom 27-e godišnjice Crvene armije. Borba, 1945. 

febr. 23., 1. o. „U četvrtoj godini Crvena armijaje postala...”
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vonja maga után, követeli m eg”)* 26 A megfogalmazásban a vox populi, vox dei 
alkalmazásával is ehhez hasonló hatást érnek el (pl. „A nép megmozdult a háború
ban m eggazdagodottak és a háborús spekulánsok e llen ”)* 21 Gyakran alkalmaz
ták a kijelentéseket nyomatékosító fellengzős és szószaporító szerkezeteket. 
Például nem úgy fogalmaznak, hogy „a felszabadulást ünnepli Hercegovi
na”, hanem így: „A végleges felszabadulást ünnepli H ercegovina”.428 Ezt a 
megkérdőjelezhetetlenség és az elvitathatatlanság érzékeltetésére is alkalmazzák. 
Nem vitatható megállapításokat, hanem megkérdőjelezhetetlen kinyilatkozta
tásokat közölnek. „Az elsődleges feladat: jobban  harcolni”*29 — íija pl. Koča 
Popovié. Ügyesen váltogatják a befejezett múlt idő tömörebb, illetve hosszabb 
változatát a közelmúlt eseményeire, pl. az „X város, terület felszabadult” típusút, 
és a „csapataink felszabadították X. várost, területet” típusút. Nyelvtanilag 
mindkettő teljesen korrekt, de az előbbi sokkal tömörebb. Használatával a 
kijelentés erőteljesebb, stabilabb, lendületesebb. A másik, hosszabb forma vi
szont lehetőséget ad a mondandó mindenféle jelzőkkel való cifrázására. Lényeges 
fogás az „egyrészt...másrészt” mellérendelő mondatszerkezet alkalmazása. Olyan 
ez, mint amikor az egyik karikatúrán a partizán egy hatalmas bunkóval megütni 
készül a horogkeresztes német katonákat, de a belendítésnél mellesleg leüt egy 
burzsoát is. A szövegekben egyrészt a nácik, másrészt a nagyszerb burzsoázia 
tagjai, egyrészt a csetnikek, másrészt az usztasák kapják meg a magukét.

A mondatszerkesztésből és nyelvtani eszközökből is egyértelmű az üzenet: 
nincs helye semmilyen finomkodásnak, senki és semmi nem akadályozhatja meg 
az új Jugoszlávia létrehozását. (Ebből már sejthető, milyen is lesz az.)

4.3.2. A szóhasználat és a szószerkezetek

A szóhasználat jóval erősebb hatást keltett, mint a mondatszerkesztés. A 
jugoszláv csapatok a támadásokra nemcsak válaszolnak, hanem „erélyesen ” 
(„odlučno”)  válaszolnak... Ha tiltakoznak, vagy ha visszautasítanak valamit, 
azt „erélyesen ” teszik. Ha harcolnak, akkor „ádáz harcokat” („ostre b orbe”)  
folytatnak. Ha egy tömeggyülés zajlik le, csak akkor maradhat el a fenséges  
(veličanstveni) jelző, ha a létszám közlésével már nem érték el a megfelelő effek
tust. A fenséges jelzőt a Vörös Hadsereg és Sztálin is megkapja. (Tito viszont csak 
később.) Az ellenség nemcsak vereséget szenved, hanem „ letörik”, „összezúzó
d ik ”430, „sorsa m egpecsételődik”.431 A bolgár nép jogai „megkérdőjelezhetet-

426 ,J?ravda povlači da ratne zločince treba kazniti”. Borba, márc. 7., 3. o., n. n.
427 MoŠa Pijade: Narodsepokrenuo u borbuprotiv ratnih bogataša i špekulanata. Borba, 

április 22., 1. o.
428 Hercegovina slavi svoje konačno oslobođenje. Borba, március 12., 1. o., n. n.
429 Koča A. Popovié: Prva dužnost -  bolje ratovati. Borba, április 2., 2. o. (Ezt a cikket a 

hadsereg Naš front c. lapjának márc. 31-i számából vették át.)
430 A ,^/ow” szónak a pontos jelentése: törés, de a fenti nem teljesen pontos fordítások 

jobban kifejezik a lényegét.
431 Zapečaćena sudbina -  Megpecsételt sors. Borba, 1945. február 20., 1. o. Egy kari

katúra szövege, amelyen Hitler, Goebbels és Göring zsákba kötve, nyakukon hurokkal 
vannak ábrázolva.
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lenek”432, a győzelem pedig „ teljesen bizonyos”. A háború vége ,,kíméletlen 
és igazságos ” (nemilosrdna i pravedna) megoldást valószínűsített. A bűnösök 
„ szükségszerűen” fognak bűnhődni, „ teljes erőve l” („punom m erőm ”)  sújtanak 
le majd rájuk. Elképzelhető, milyen hatása lehetett ennek a kárvallottakra, de az 
is, milyen páni félelem uralkodhatott el a gaztettek elkövetőin, ill. az ellensé
gen.433 Ezt az erőbeszédet színezi itt-ott egy kis fennköltség. Pl. így fogalmaznak: 
a Vörös Hadsereg „ kibontotta a győzelem zászlaját Berlin fe le tt ”.434 A győzelem 
után rendszeresített partizánünnepek a róluk szóló tudósításokban sablonosán 
méltóságteljesek, nagyok és fenségesek.435 A győztesek morális fölényének 
felmutatása időnként plebejusi-szitkozódásba436 vált át.

A szóhasználatban a dicsőítés és az ellenség minél negatívabb színben való 
feltüntetése is megjelent. Mindkét célt néhány szó kombinációjával érik el. A 
dicsőítő szavakból kevesebb van. A „mi hőseink” „önfeláldozók”, „elszántak”, 
„határozottak” és „igazságosak”. A Vörös Hadsereg „az emberiség felszabadítá
sának fő ereje”, amelyben „a mesterségbeli tudás” és a „katonai kultúra” testesül 
meg. A szövegekben gyakori az írásban furcsán ható éljenzés. A szövegek, ill. 
fejezetek végén szinte hallható, amint a szovjeteket, Titót és a partizánokat éltetik.

A lejáratás retorikája a tipikus szószerkezetek mellett tipikus szavakat is létre
hozott, ami hosszú távra determinálja a propagandát. Egyes szavak teljesen funkció 
nélküliekké válnak, szitokszavaknak használják őket. Az eddig felsorolt nyelvi 
jelenségek erejét az ellenség démonizálása messze felülmúlta. Szinte nincs olyan 
említése az ellenségnek, hogy ne „gyilkosának  (ubice), „árulódnak  neveznék. Az 
ellenségtől megvonták az emberi mivoltát. Úgy tűnik, ez volt a fő cél. Előszeretettel 
beszélnek a „német fasisztákéról, a „kegyelem lehetetlenségé”-ről, az „ötödik hado- 
szlop”-ról, az „ellenség terroijá”-ról, akik „tehetetlen dühükben” (u svom nemoénom 
besu) szertelenül gyilkolnak. Hovatovább a „német” és a „fasiszta” önmagában is 
szitokszóvá vált. Félelmetes és hátborzongató, ahogy a „gaz”, „undorító”, „kiirtás”, 
„irtás”, „fasiszta”, „usztasa”, „csetnik”, „reakciós”, „gyilkos” és még néhány ilyen szó 
kombinációjával viszonylag hosszú, nem pontos jelentésű, de érzelmektől túlfűtött 
szófuzéreket állítanak össze. Az ellenség nem egyszerűen gaztetteket követ el, hanem 
„undorító g a z te tte k e t  (gnusni zločin). A németekről és más ellenségről beszélve 
hosszan cifrázzák mondandójukat: „a fasiszta gonosztevők éjjel gyilkolták le áldoza
taikat”431, „az usztasa gonosztevők undorító gaztettei”-ről beszélnek. Az utóbbi

432 Neumita pravda bugarskog naroda. Borba, 1945. febr. 4., 1. o., n. n.
433 Sőt nemcsak az ellenség félt, hanem „az egyszerű nép is”, amely azt hitte, mindent elvesznek 

tőle, amije van, mint ahogy az egyes esetekben meg is történt. Simić, Pero: Svetac i magle 
(Tito i njegovo vreme u novim dokumentima Moskve i Beograda). 109— 110. o.

434 Crvena armija razvila je  zastavu pobede nad Berlinom. Borba, 1945. máj. 3., 1. o., 
szalagcím Sztálin, Zsukov és Konyev képeivel. (A szalagcím egy cikkcsokorra vonat
kozik, amely különböző szerzők írásaiból állt össze, többek között Sztálin is írt.)

435 Širom Srbije narod je  veličanstveno proslavio 7. jul. -  dán narodnog ustanka (Többek 
beszédét idézik, a vezérszónok Blagoje Nešković). Borba, 1945. júl. 8., 1. o.

436 Zašto se narodni partizani boré (Povodom proslave dana ustanka u Srbiji). Borba,
1945. júl. 5., 2. o., sz. n.

437 Fašistički zločinci ubijali su svoje žrtve noću. Borba, 1945. ápr. 28., 4. o., n. n.
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szószerkezet minden eleme minősítést tartalmaz, hiszen 1945-re az usztasa önmagában 
is minősít. Mindez szóhalmozás nélkül is leírható lett volna, de nem ez volt a cél.438

Az eddig ismertetett kifejezések azonban enyhének tekinthetők, még a háborús 
hóhérok (ratni dželati) kifejezés sem a legerősebb. A tömeggyilkosságokat rend
szeresen a „pokolj” kifejezéssel illetik, amire félelmetes erejű szóhasználatot 
építettek fel.439 A jelentésbokor alapszava ugyanis a „kolje” szó, amely azt jelenti, 
hogy valakinek, ill. valaminek elvágják a torkát. (Pl. a disznóvágás kapcsán is 
ezt a szót használják). A délszláv térségben gyakoriak voltak a hideg fegyverrel 
elkövetett gyilkosságok, amit nagyon sokszor emlegetnek. De azokban az esetben 
is, amikor a nem hideg fegyverrel elkövetett tömeggyilkosságokról beszélnek, 
szintén a „pokolj” szót használják, hogy az olvasó ebből a „kolje” szóra asszo
ciáljon. Úgy vélem, szándékosan mellőzik az azonos jelentésű, semlegesebb, 
kevesebb asszociációt kiváltó „ubijati” (ölni) szót. Ráadásul egy-egy eset 
megemlítésekor nem fogalmaznak pontosan, csak jeleznek, és az így teremtett 
homály mögé a „pokolj” szóval gerjesztenek irtózatos sejtéseket, elindíthatták 
az emberek képzelőerejét, amihez az előző fejezetben tárgyalt képek nyújtottak 
némi vizuális alapot. (Persze, ez nem is olyan fontos, hiszen a fantázia birodalma 
végtelen, a valóságé viszont, még a legszömyűbbé is, lezárt.) Ezzel szemben 
eufemizmusokat, Jótékony” homályt használtak, amikor a partizánok haláláról 
kényszerültek beszélni. (Ők „csupán” feladatuk teljesítése során440 „esnek el”.)441 
A következő sokat sejtető szó a „ vámpírrá vált” (povampireni) ellenség. A 
köznyelvet értő ember minden további nélkül érzékeli a kifejezés erőltetettségét, 
de éppen az hordoz némi járulékos jelentést. A vámpír szó a vérre emlékezteti az 
olvasót, és így arra ösztökéli, hogy a gyilkosságot minél szörnyűbbnek képzelje 
el: az ellenség olyasmiket művelt, amit lehetetlen elmondani szokványos szavakkal. 
A „fasiszták” nemcsak egyszerűen gaztetteket követnek el, hanem emberi ésszel 
alig felfoghatóakat, elképzelhetőket („čudovišni zločin”).442 A nem szokványos 
gyűlöletkeltő szavakon kívül az ellenséget azzal teszik bizarrabbá és egyben plasz- 
tikusabban elképzelhetővé, hogy minduntalan az állatvilághoz kapcsolódó szavakat

438 Tóth Szeigej a szovjet birodalmi nyelvről ezt írta: a szemantikailag egyre homályosabb
értelmezhetetlenség óriási, politikailag kiaknázható előnyöket rejt magában” (Tóth Szeigej: A 
szovjet birodalmi nyelv, avagy a totalitarizmus grammatikája = Aetas, 3. évf. 1991/1. 13. o.)

439 A szó magyar megfelelője (a gyilkosság) nem jelzi azt a jelentésbokrot, amelyben a 
szó található.

440 Major Đuro Bošković poginuo je  vršeći svoju dužnost. Borba, máj. 3., 3. o., n. n. és 
Major Đuro Bošković, borac od 1941 pao je p r i vršenju svoje dužnosti. Politika, máj.
3., 5. o. A cikkekből szinte semmi sem derül ki.

441 Az eufemizmusokat saját tetteik elrejtésére is használják. (Pl. ahogy Tito az elhagyott
házakról beszél majd, a németek táborokba hurcolása közepette.) Ez a módszer is 
ismert a szovjet birodalmi nyelvből: a pszichikum tudat alatti rétegeiben működnek,
és ilyen módon a gondolkodás mindennapi szintjén elfogadhatóvá teszik az elfogad- 
hatatlant.” (Tóth Szergej: A szovjet birodalmi nyelv, avagy a totalitarizmus gramma
tikája = Aetas, 3. évf., 1991/1., 15. o.)

442 A „čudovišni zločin” szószerkezetet a „rémtett” szóval fordíthatnánk magyarra, a 
Čudovište szörnyet, a čudesan csodálatost jelent, a čudovišan pedig negatív értelemben 
jelenti ugyanezt.
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használnak rá. Odúkban (,jazbina”) bujkál, és vadállati tetteket (zverstva vagy 
zvijerstva) követ el. Az imént felidézett kifejezésekből azok a hangsúlyok is kihal
latszanak, amelyeket hosszú cikkekben rajzoltak fel az ellenségről.

A régi rendszereket régi szavakkal nevezik meg, pl. a nagybirtokokat spahiluknak 
(szpáhi-birtoknak) nevezik, ezzel a legendássá tett török elnyomáshoz kötik.

4.3.3. A kulcsszavak (elfoglalás, felszabadulás, usztasa, 
csetnik, szerb, horvát, német, fasiszta)

Érdemes elidőznünk az elfoglalás, felszabadulás, usztasa és horvát, német 
és fasiszta szavaknál, mert ezeket célzatosan használják. A német és a fasiszta, 
a horvát és az usztasa, a szerb és a csetnik szavak hasonló logikai viszonyban 
vannak egymással, mégis a német és a fasiszta szavakat szinte felcserélhető 
módon, ill. egy szószerkezetbe illesztve használják, meg sem kísérelnek különb
séget tenni közöttük, pedig ezek a szavak elvben nem kiegyenlíthetőek. (Nem 
tesznek különbséget a nácik és a fasiszták között sem, ez alól ritka a kivétel.) 
Sőt ha nagyon le akarják járatni a németeket, akkor a švabe (svábok) kifejezést 
használják. A horvát és az usztasa fogalmakat viszont ettől teljesen eltérő módon 
kezelik. Érdekes, hogy a „horvát” szó védettséget élvez. A „szerb” szóval ez 
nincs így, noha a klasszikus politikai közhellyel élve igyekeznek szétválasztani a 
szerb népet és a csetnikeket. Gyakran kritizálták a „nagyszerb burzsoáziát”, így a 
„szerb” szó szövegkörnyezete negatívabb, mint a horváté. A csetnikek és az usz- 
tasák összemosása is folyik. Gyakran használják őket ugyanabban a mondatban 
vagy fejezetben.443 A horvát szó használata azokra a helyzetekre van fenntartva, 
amikor semleges vagy pozitív a szövegkörnyezet, az usztasa pedig valamilyen 
gaztett kapcsán használatos.444 Jellegzetes, hogy egy a valóságban nem létező 
kategóriát találtak ki, az „usztasa-csetnik bűntett”-et. A horvátokról rajzolt képet 
árnyalja az ebben a szakaszban még enyhe antiklerikalizmus, ami a ferencesek 
miatt, akiknek a horvátokhoz való kötődése közismert, bekerült a propagandába. 
A Mostar körül folytatott harcokkal kapcsolatban erőteljesen vádolták őket.445 A 
következmények ismeretében világos, hogy a kommunisták számítottak a hor-

443 Ilyen pl. az a cikk, amely a Borba 1945. febr. 5-i számában, a 3. oldalon jelent meg: 
Suđenje ubicama i izdajnicima u Makarskoj (Makarskában egyszerre bíráskodnak 
a csetnikek és az usztasák felett), ugyanezt teszik Kninben is (Suđenje ustašama i 
četnicima u Kninu), amiről febr. 13-án tudósít a Borba.

444 Értelemszerűen nem jelenhetett meg az usztasa más szövegkörnyezetben, de a horvát 
szó ezekben az esetekben mellőzve van, noha az usztasák magától értődőén horvátok, 
ritkább esetben muzulmánok voltak.

445 Dokument o zločinačkom radu fratra iz Širokog Brijega. Borba, 1945. márc. 6., 2. o. 
(široki Brijeg, az egykor a régi hídja folytán világhírnévnek örvendő város egy Mostar 
környéki település, a szövegből és a cikkben közölt képből egyértelmű a ferencesek 
és a fasiszták összekapcsolása, a cikk egyébként az 1944 végéről való lejárató cikkek 
egy kései változata.)
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vátokra az új államban, és nem állt érdekükben indulatokat szítani ellenük. Tito 
néhány nappal a zágrábi harcok befejezése után, beszédében békülékeny hangot 
üt meg. A híradások a horvát polgárság és parasztság tömeges részvételét dombo
rítják ki. Ezzel szemben az első Jugoszlávia szerb nacionalista dominanciájával 
élesen szemben álltak. A németek kollektív bűnösségét mindig kiemelik. Sorsuk 
már eldőlt: a még Jugoszláviában levőket táborokba internálták.446

Az elfoglalás és a felszabadulás szavak egyértelműen rámutatnak a barát -  ellen
ség viszonyra. Akiket a partizánmozgalom ellenségnek tart, azoknál elfoglalás 
történt, a barátoknál viszont felszabadulás. A felszabadulás szó különös jelentésű 
jugoszláv viszonylatban, hiszen a partizánok sokszor csak a szabadság illúzióját 
hozhatták el vagy még azt sem. Gyakran egy másfajta rabságot állítottak fel, nemegy
szer tömeges kivégzésekkel, amelyek itt-ott a népirtás határát súrolták.

4.3.4. A szlogenek

A hangnemet tovább élesítette a szinte hetente felbukkanó, rendkívüli átütő erőt 
gerjesztő szlogenek (jelszavak, jelmondatok) használata.447 Bizonyára nem téved
nénk, ha a korai titoizmus kultúráját, szlogenkultúrának neveznénk, mert a rendszer 
minden célja valamilyen szlogen formájában is megjelenik.448 Sokszor a cikkek 
semmi érdemlegeset nem tartalmaznak, mert mindent elmondanak a szlogenszerü 
címek. A szerb nyelv egyébként is szereti a kántáló, gajdoló, énekes, verses for
mákat.449 Ezért az olyasfajta szlogeneknek, mint pl. a „Dole koljači, dole četnici!” 
(Le a gyilkosokkal, le a csetnikekJcel),450 vagy a „Kralj se ženio, Tito se borio ” (A 
király nősült, Tito harcolt) vagy a „Néma slobode za neprijatelje slobode” (Nincs 
szabadság a szabadság ellenségeinek), telitalálatok. A Szabad Vajdaságban és Ma
gyar  Szóban a cikkek között idegen testként közöltek jelszavakat. Egyáltalán nem 
az értelem, hanem a hangulat számított. Nagyszerű példa erre Tito egyik jelszava: 
„ Tuđe nećemo, a svoje nedamo. ” (Másét nem akarjuk, a magunkét nem adjuk):451 
Ezt -  micsoda paradoxon! -  Isztria és Trieszt megszerzésének kapcsán mondta ki. A

446 Lásd részletesebben: Polke, Herbert és szerzőtársai Genocid nad nemačkom manjinom 
u Jugoslaviji 1944—1948. Društvo za srpsko—nemačku saradnju, Beograd, 2004.

447 A Borba 1945. május 3-i számának 3. oldalán rátaláltam egy csemegére is, a „A// smo 
Tito tvoji, Ti si Tito nal” jelmondatra, amely egy a nyolcvanas években használt: „Mi 
smo Titovi, Tito je naš” szlogen prototípusa. Mindkettő azt jelenti, hogy „Mi Titóé 
vagyunk, Tito a miénk”, csak a nyolcvanas évekbeli frappánsabb.

448 Ez így van a szovjet „újbeszédben” is: „A mondanivaló homályban maradt, és egysze-rü 
közérthető jelszavakká degradálódott.” (Tóth Szergej: A szovjet birodalmi nyelv, avagy 
a totalitarizmus grammatikája = Aetas, 3. évf. 1991/1. 10. o.)

449 Bárdi Nándor, Filep Tamás (szerk.): Viszolygás a várostól... Iván Čolović: A foci, a huli
gánok és a háború, 154— 177. o. Ez a tanulmány ugyan a későbbi helyzetről szól, de 
magát a nyelvi jelenséget tökéletesen mutatja be.

450 Pontosabban: „... a (torkot átvágó) gyilkosokkal...”.
451 Ezt még a 19. században használták, vélhetően ugyanezzel a szándékkal.
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cikkek, beszédek gyakran a „halál a fasizmusra, szabadság a népnek” fel- és csata
kiáltással fejeződnek be, ez a legismertebb és legtöbbet használt szlogen.

Az egész nyelvezetet a szovjet minta hatja át. Ezt a legleplezetlenebbül egy 
a Pravdából átvett Ilja Ehrenburg-cikk mutatja: a Vörös Hadsereg az egész 
emberi civilizációt mentette meg, és „a földön  nincs és nem is lehet hely a  
fasisztáknak” .AS1 Egy termékeny képzavarral élve írja: „a sötétségnek vége, és a  
boldogság első sugarainak adja át helyét. ”

4.4. A korai titoizmus nyelvezetének fejlődési iránya

A háborús, választási és az egyéb győzelmek hatására, a hatalom retorikáját 
semmi sem tarthatta kordában. A választási kampány folyamán és a győzelem 
után kialakult egy nem konkrét „tolvajnyelv”, ami ködös tartalmak megjeleníté
sére szolgált. Ennek a manipuláló ereje nagy, valóságtartalma pedig mértékkel 
van adagolva. Nem csupán szószaporítással állunk szemben, hanem azt tapasz
taljuk, hogy a szöveg a valóságtól független életre kel. A retorikai mutatványok
ból konkrét következtetéseket és megállapításokat csiholtak elő, például azt, 
hogy az ellenség teljesen lelepleződött, a győzelem lehetetlenné teszi a reakciót 
stb. Valójában ez nem reakció, csak alternatíva lett volna. Ezekkel a szövegekkel 
sikamlósságuk és pontatlanságuk ellenére manipulálni, kényszeríteni lehetett. 
Talán ez is volt a fő cél. Úgy vélem, hogy a korai titoizmus szervesen beilleszke
dett a totalitarizmusok univerzális grammatikájába.453

452 Ilija Erenburg: yyNazemlji néma i neée ni biti mestazafašiste”. Borba, 1945. május 13. 
A Pravdából átvett cikk (A Földön nincs és nem is lesz hely a fasisztáknak)

453 Tóth Szergej: A szovjet birodalmi nyelv, avagy a totalitarizmus grammatikája = Aetas,
3. évf., 1991/1,32. o.

75





II.

A korai titoizmus 
propagandájának fő témái





5. A SZOVJETHŰSÉG

A szovjethűség állandó volt a korai titoizmusban. Nincs kétség affelől, hogy 
Jugoszlávia a szovjet érdekszféra része, és ezt „önként és dalolva” vállalta is. 
A világháború befejeztével megkezdődik az érdekövezetek elhatárolódása.454 A 
helyzet leegyszerűsödik. Jugoszlávia esetében egy pillanatig sem volt kétséges, 
hogy a szovjet oldalra áll. A fő kérdés csupán az volt, milyen formában és terje
delemben nyilvánították ki hűségüket. A gazdaságpolitika és az alkotmányozás is 
a szovjet mintát követi. A Pravda cikkei, a TASZSZ hírei referenciaként jelennek 
meg. Azokat idézik inkább, amelyek bel-455 és külpolitikai456 témákban is példát 
mutatnak, és kijelölik azt az utat, amin Jugoszláviának is járnia kell. Még azt 
is a TASZSZ jelentése alapján írták, hogy Irán elismerte Jugoszláviát.457 Ha a 
TASZSZ egy harmadik hírügynökség közlését cáfolja (pl. Korea kapcsán), azt is 
közlik.458 Szorgalmasan megjelentetik Sztálin, Molotov minden fontosabb meg
nyilatkozását és Andrej Gromikónak az ENSZ-ben elhangzott beszédét is.459

A vizsgált időszakban létezik egy operatív, egy verbális és egy vizuális-szim
bolikus sík is. A háborúban ezek tökéletes egységet alkottak. Később a vizuá- 
lis-szimbolikus sík a propagandában érzékelhetően elvált a verbális síktól (az 
operatív sík pedig kevésbé érzékelhető -  nincsenek többé közös hadműveletek 
stb.). A hűség kinyilvánításának terjedelme a mindenkori belpolitikai feladattól 
függött, noha soha nem hanyagolták el, és a szovjethűség talán a korai titoizmus 
propagandájának legállandóbb eleme.

Ennél is fontosabb, hogy bizonyos szovjet mintákat egy az egyben átül
tetettek a jugoszláv viszonyokba. A Szovjetunióban a Vörös Hadsereget a nagy 
októberi forradalom gyermekeként ünnepük460, s ezt kezdik állítani a Jugoszláv

454 Hiábavaló lesz Churchill erőlködése, hogy a brit birodalmat fenntartsa. Délkelet-Ázsia, 
valamint Afrika is a nagyhatalmi viszonyok átrendeződésével változik. Jugoszlávia 
kapcsán is sikertelen.

455 Uvodnik Moskovske Pravde o velikom zadatku obnove sovjetske zemlje. Borba, 1945. 
máj. 19. (TASZSZ-hír közlése)

456 Moskovska Pravda o pitanju kolonija i mandatskih područja. Borba, 1945. jún. 11., 3.
o. (TASZSZ-hír közlése)

457 Vlada Irana odlucüa da prizna Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju. Borba,
1946. jan. 2., 1. o.

458 Demanti TASS-a... 1946. jan. 27., 3. o., ehhez hasonló módon cáfolták az amerikai 
szovjet nagykövetség körül kialakult helyzet kapcsán az amerikaiak vádjait, TASS 
demantuje vesti o tobožnjim instrukcijama sovjetskom ambasadoru u Sjedinjenim 
Američkim Državama. Borba, 1945. dec. 5., 4. o., n. n.

459 Govor sovjetskog delegata A. Gromika na zasedanju Generalne skupštine...Borba,
1946. jan. 21., 6. o., n. n.

460 N. Britvin: Crvena armija -  čedo velike oktobarske socijalističke revolucije. Borba, 
1945. nov. 4. 3. o.
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Hadseregről is. Ehhez hasonló volt a helyzet a testvériség-egységgel. A szovjet 
népek testvériségével állították párhuzamba, noha a Szovjetunióban ez az elem 
kevésbé volt fontos, mint Jugoszláviában.

5.1. Az operatív sík a harcok kapcsán

A harcok idején és utánuk a fegyverbarátság kinyilvánítása része volt a sajtó 
mindennapjainak. Június 22-én megemlékeznek a Szovjetuniót ért támadásról.461 
Zsukov győzelem napi beszédét 25-én közölték 462 A közös harc emlékét ápolják 463 
A Szovjetuniót a szlávok megmentőjeként emlegetik.464 A frontvonalak hírein kívül 
is éltetik a Szovjetuniót. Magának Sztálinnak is jelennek meg írásai. Időnként a 
társadalmi témák a harci eseményekkel egyenlő fontosságúvá válnak. Lenin ápri
lis 22-i születésnapjáról is mintaszerűen emlékeztek meg 465 Sőt a harcok idején 
megjelent „kis színesek” között akad pl. egy olyan, amely szerint egy szerbiai cipész 
ajándékot küld egy négyes ikreket szülő szovjet asszonynak.466

Az európai harci cselekmények befejeztével kevesebb alkalom kínálkozik a 
szovjetek dicsérésére, a töretlen szovjethűség „vékonyabb” szálon jelenik meg. A 
fegyverbarátság a távol-keleti harcok kapcsán ismét rendkívül kifejezetté vált.467 
A sikerekről szóló cikkeknek dagálya volt a Japán kapitulálása körüli időszakban

461 Milovan Đilas: Uoči 22 juna, 1945. jún. 21., 1. o. Đilas Sztálint hosszan dicséri, a Szov
jetuniót is éltetve. Ugyanezen a napon írnak kitüntetések osztogatásáról is. Đilas szerint az
I. világháborúban Jugoszlávia népei nem kaptak semmit, „ami valamit érne”, de a máso
dikban a Szovjetuniótól azt kapják, amire szükség van (itt a királyi Jugoszlávia botrányos 
politikai és közéletére utal). A széles néprétegek életszínvonala nem emelkedett, ellenben 
egy szűk réteg rendkívül meggazdagodott, s a II. világháború és a Szovjetunió hozta el az 
igazi értékeket. A cikkek másnap is ezzel a kérdéssel foglalkoztak (sic! -  D-r. Iván Ribar: 
Odlikovanje generala oficira i boraca Crvene armije, jún. 23., 1. o.) Ez alatt jelenik meg 
egy ehhez hasonló cikk a Jugoszláv Hadseregről. Csokorba szedett beszédeket is közölnek: 
Večna slava i čast Sovjetskom Savezu, jún. 23., 1. o., n. n.

462 Govor maršala Žukova na smotri pobede na Crvenom trgu u Moskvi, jún. 25., 3. o. 
(TASZSZ-hír közlése)

463 Tito személyesen adta át Tolbuhinnak a Néphős kitüntetést. {Marsai Tito predao orden 
narodnog heroja maršalu Tolbuhinu, 1945. jún. 3., 1. o., n. n.). Belgrádban emlékművet 
állítottak a Vörös Hadsereg elesett katonáinak. Otkrivanje dva spomenika palim crve- 
noarmejcima, 21. máj., 4. o., n. n.

464 Sovjetski Savez spasilac slovenskog roda, jún. 22., 1. o., n. n. (A Szovjetunió a szlávok 
(a szláv faj/fajta) megmentője. A rod egyszerre jelenti ugyanazt, de kevesebbet is, mint 
a faj szó. Jelentése ugyanaz, de sokkal kevésbé kompromittált.)

465 A Politika viszont csak egy cikket közölt a 3. oldalon Gorkij o Lenjinu címmel.
466 Obučar Sovjetskoj majci. Borba. 1945. jan. 7., 4. o., n. n.
467 Úgy tudósítanak, mintha az USA ott sem lenne a térségben. Na frontovima u Mandžuriji 

sovjetske trupe napredovale su 45 kilometara za jedan dán, 1945. aug. 15., 1. o., TASZSZ. 
És: Japanska kvantumka armija. Borba, 1945. aug. 21., 4. o., n. n. Továbbá: Crvena armija 
nastavlja svoje operacije protiv Japana pošto japanske snage i dalje produžuju otpor.
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(augusztus 25-e és szeptember 12-e között). A legsötétebb tónusokkal festették 
le Japánt, dicsőítve a Vörös Hadsereget, de hallgatva az amerikaiak által koreo- 
grafált Japán vég”-ről. Kizárólag a szovjet sikerekről számoltak be, mintha az 
amerikaiak nem is lettek volna jelen a térségben.468 Ez alól kivétel volt Tito grat
ulációja Sztálinnak, Trumannak és Attleenak is a Japán feletti győzelemkor469 
Jugoszláv részről nem hagyták jelzés nélkül a „vállvetve” vívott közös harcokat, 
ami örök testvériségbe forrasztotta a délszlávokat a Szovjetunió népeivel470

5.2. Az operatív szovjethűség a győzelem után

A szovjet—jugoszláv viszony alfája és ómegája az április 11-én aláírt barátsá
gi szerződés vo lt471 Belgrádban százezres népgyűlést szerveztek a tiszteletére.472 
Lelkesen éltették az együttműködésről szóló ratifikációs szerződés okmányainak 
augusztus végén lebonyolított aláírását 473 A titoizmus propagandája tökélete
sen illeszkedett a szovjet külpolitikai koncepcióhoz, annak operatív céljai úgy 
jelentek meg benne, mintha magának Jugoszláviának is a céljai lettek volna. 
A Borba szerkesztése, a cikkek témája és válogatása is a Szovjetunió érdekeit 
szolgálta. így van ez, amikor a szovjet—lengyel lakosságcsere-egyezményről474 
és más lengyel témáról is tudósít a lap.475 Lehet ebben belpolitikai megfontolás 
is, hiszen a lengyel és a jugoszláv londoni kormány helyzete analóg. A pots

Borba, 1945. aug. 16., 1. o., n. n. A szovjet fölényt és a japánok vereségét karikatúrán 
is megörökítik, Cremonijal kapitulacije címmel Borba, 1945. aug. 16., 1. o. A szovjet 
erőt, technikai fölényt másképpen is kiemelik: Fotó a katyusákróljún. 23., 3. o. A Poli
tikában folyamatosak a tudósítások, néhány mondatban, kis cikkek formájában.

468 A Japán feletti győzelemről szóló sztálini kiáltványt mindenesetre a Borba első oldalon 
közli. (Proglas generalisimusa Staljina narodima Sovjetskog saveza povodom kapitu
lacije Japana. Borba, 1945. szept. 3., 1. o. (ATASZSZ tudósításai az oldal 3/4-ét töltik 
ki.) A japán hadsereg összeomlásáról is gyakran közöltek nagy számokat, a Szovjetunió 
erejét és a győzelem nagyságát illusztrálandó.

469 Čestitke maršala Tita Staljinu i Atliju povodom pobjede nad Japanom. Borba, 1945. 
szept. 5., 1. o., n. n.

470 Erről Gundurov, az össz-szláv bizottság elnöke is nyilatkozott. (U zajedničkim... Borba, 
1945. nov. 3., 4. o.)

471 Ennek június 11-i ratifikálásáról kiemelten szólnak. Antifašističko veće narodnog 
oslobodenja Jugoslavije ratifikovao je  ugovor o prijateljstvu, uzajamnoj pomoći i 
posleratnoj saradnji izmedu Jugoslavije i Sovjetskog Saveza. Borba, 1945. jún. 11., 1.
o., n. n. A Politikában pedig az aláírás utáni napokban 12-én és 13-án 3 nagy cikket 
közölnek. A Szabad Vajdaság valamivel visszafogottabb, s a szerződés szövegét is 
közli ápr. 13-ai és 14-ei számaiban.

472 Sto hiljada Beogradana... Politika, 1946. ápr. 13., 3. o.
473 Razmjena ratifikacionih instrumenata Ugovora između Jugoslavije i Sovjetskog saveza. 

Borba, 1941. aug. 26., Tanjug.
474 Sovjetsko— poljski sporazum o razmeni stanovnistva, júl. 9., 4. o., n. n.
475 Sudenje agentimapoljske vlade u Londonu za diverzantske..., jún. 21., 4. o., n. n.
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dami konferencia esetében egy az egyben átveszik a Pravda kommentálj át, de 
ömlengő cikket írnak Besszarábia bekebelezéséről.476 Nagy figyelmet szenteltek 
a nagyhatalmak moszkvai találkozójának.477 Ezenkívül árnyaltan rajzolódtak ki 
a Borbá bán a szovjet politika közel-keleti, ill. közép-ázsiai céljai (a Törökország 
elleni örmény478 és grúz,479 azerbajdzsáni és észak-iráni480 ügyek). Hasonló módon 
tálalták az ukrán küldöttséggel történő szovjet manipulációt az ENSZ-ben. Gyako
riak, de üresek a Sztálin és Tito, ill. a szovjet és jugoszláv magas rangú intézmények 
között váltott táviratok. A kölcsönösség jegyében történik Molotov látogatása a 
moszkvai jugoszláv nagykövetségen november 29-e alkalmából.481

Titóék bizonyára nem egy lapra tettek fel mindent. Az amerikaiakkal folyama
tos tárgyalásban állnak, amiről a Borba kishírekben ír. Amikor szükségét érezték, 
mutogatnak nekik háborús pusztításokat482, segítséget, ill. támogatást remélve. A 
szovjethüség operatív részében mindig jelen voltak a saját érdekek is.

5.3. A verbális sík

A verbális szovjethűséget ömlengések jellemezték, s úgy véljük, elsősorban 
a jugoszláv lakossághoz szólt. Jellegzetesek a szóvirágok: bástyának, a haladás 
letéteményesének, örök példaképnek, testvérnek nevezik a Szovjetuniót, úgy 
tűnik, teljes komolysággal. Tito többször nyilatkozott szovjet lapoknak, és szovjet 
vezetők is jugoszlávoknak.

476 Petogodišnjica ujedinjenja, Moldavije. Borba, 1945. aug. 2., 6. o., n. n.
477 Molotov priredio prijem u čast Bernsa i Bevina. Borba, 1945. dec. 22., 1. o. TASZSZ, és: 

Staljin priredio ručak u čast Bernsa i Bevina, 1945. dec. 26., TASZSZ, továbbá: Saopštenje 
o moskovskoj konferenciái ministra spoljnih poslova Sovjetskog Saveza, Sjedinjenih 
Američkih Država i Velike Britanije. Borba, 1945. dec. 29. Ezenkívül átveszik a Pravda 
kommentárját, és saját kommentárt is írnak róla. (Moskovska konferencija posložiće növi 
putokaz u razvitku međunarodne saradnje - piše Pravda. Borba, 1945. dec. 30., 1. o. És a 
saját kommentár: Značaj konferencije u Moskvi. Borba, 1945. dec. 31., 1. o., n. n.

478 Jermeni iz Turske traže da se pripoje Sovjetskom Savezu, dec. 26., 4. o., n. n. És: Zahtev za 
priključenje jermenskih krajeva Turske sovjetskoj Jermeniji. Borba, 1945. dec. 29., 1. o., n. n.

479 „Gruzijskom narodu moraju biti vraéene zemlje kője je  Turska otrgla od Gruzije”, izja- 
vljuju gruziski naučnici. Borba, 1945. dec. 25., 4. o. („A grúz népnek vissza kell adni 
azokat a földeket, amelyeket Törökország szakított el tőlük.”) Nem nehéz észrevenni 
az áthallást Jugoszlávia és Olaszország Trieszt-problémája felé.

480 Deklaracija Azerbejdžanske Narodne skupštine o nacionalnoj autonomiji Iranskog 
Azerbejdžana. Borba, 1945. nov. 30., n. n. (Az azerbajdzsáni népgyűlés deklarációja 
az iráni azerbajdzsán autonómiájáról -  itt is nyilvánvaló az áthallás), Odgovor amba- 
sadora SSSR-a u Iranu na notu iranske vlade povodom situacije u Severnom lranu. 
Borba, 1945. dec. 4., 4. o., n. n. Na masovnim mitinzima u Iranu zahteva se obustava 
progona demokratskih organizacija. Borba, 1945. dec. 5., 4. o., n. n. stb.

481 Molotov je  prisustvovao na svečanom prijemu u Jugoslovenskoj ambasadi u Moskvi 
povodom praznika 29. novembra. Borba, 1945. dec. 2., 6. o., n. n.

482 V. K.: Pretstavnici američkog kongreasa i članovi misije Unre za Jugoslaviju posjetili 
su porušenu Podgoricu. Borba, 1945. szept. 11.

82



A Borbá  bán megjelenik a Szovjetunión át (Kroz Sovjetski Savez) és a 
Hírek a Szovjetunióból c. rovat, gyakori egy-egy szovjet köztársaság mélta
tása (a Szabad Vajdaságban, ill. a M agyar Szóban is).483 Ezekben idilli képeket 
közöltek a mosolygós dolgozó nőkről, a fülig maszatos munkásokról és a szovjet 
szakszervezetről. A sztahanovista mozgalmat több alkalommal éltetik.484 Di
csérik a kolhozokat, a szovjet szakszervezeteket, főleg a fellépésüket az akkori
ban tartott nemzetközi értekezleten. Később szuperlatívuszokban számolnak be a 
Szovjet megválasztásáért az ott folyó „mintaszerű” kampányról.

A Szovjetunió népeinek testvérisége címmel kiállítást szerveztek, előadást 
tartottak485, jugoszláv küldöttségek is megjelentek Szovjetunióban (pl. üzemeket 
látogattak)486 és kölcsönösen kitüntetéseket osztogattak egymásnak. A jövőre 
vonatkozóan is hangsúlyozzák a Szovjetunió erejét.487

Részletesen tudósítanak Szadcsikov szovjet nagykövet megérkezéséről, majd 
beiktatásáról. Kitüntetett helyen számolnak be a nagykövet, a nagykövetség, ill. a 
szovjet diplomaták önmagában véve nem túl fontos ténykedéséről 488 Hír az is, hogy 
ifjúsági küldöttség utazik Moszkvába 489 Bizonyos esetekben szovjet belügyekről 
tudósítanak kiemelt módon.490 Üzbegisztán áramhálózatának fejlesztéséről491 és 
a szovjet munkaversenyek meghirdetéséről is írnak 492 A Szovjetunióból gyakran 
érkeznek delegációk, elsősorban az iijúság köréből, valamint írók és irodalmárok 493 
Érdekes módon a Szovjetunióból érkező színészek, művészek gyakran Ukrajnából 
valók. Az írók közül Ilja Ehrenburg a leggyakrabban idézett személyiség.

483 Grúzia kapcsán Sztálin szülőházáról jelentetnek meg képet. Méltatják a letteknek 
a „fasiszták” elleni harcát. A Magyar Szó is közli ezeket a méltatásokat némi 
időeltolódással (PL: Azerbajdzsán, Magyar Szó, 1945. okt. 14., 5. o. És: (sic!) Üzbeki- 
sztán, Magyar Szó, 1946. jan. 1., 4. o.)

484 Ebben a témában a legjelentősebb méltatás augusztus 30-án jelent meg, a sztahanovista mozga
lom kezdetének tizedik évfordulójára (Desetogodišnjica Stahanovskogpokreta. Borba, 2. o.)

485 Predavanjapovodom izložbe Bratstvo naroda SSSR. Borba, 1945. aug. 28., 4. o., n. n.
486 Posjeta sovjetskim fabrikama. Borba, 1945. szept. 4., 4. o., n. n.
487 Budžet za 1945 god. -  odraz pojačene moći SSSR. Borba, 1945. máj. 29., 3. o. 

(TASZSZ-hír közlése)
488 Pl. kirándulásokról: Članovi sovjetske ambasade na Zlatiboru, júl. 17., 1. o., Tanjug. 

Zsdanov belgrádi látogatásáról a Heroj Sovjetskog Saveza i Narodni Heroj Jugoslavije 
generál lajtant VI. Ždanov u Beogradu, máj. 22., n. n.

489 Povratak Jugoslovenske omladinske delegacije iz Sovjetskog Saveza. Borba, 1945. aug.
18., 1. o., n. n. És: Naša omladinska delegacija koja se vratila iz Sovjetskog Saveza 
predala je  maršalu Titu poklone sovjetske omladine, 1945. aug. 19., n. n.

490 Sahrana generala lajtanta Fjodora Jevdokijevića Mahina. Borba, 1945. jún. 5., 2. o., n. 
n. És: Desetogodišnjica smrti I. V Mičurina. Borba, 1945. jún. 7., 3. o., n. n.

491 Milorad Jovanovié: Elektriflkacija uzbekistanske SSR, júl. 29., 5. o.
492 Veliko socijalističko takmičenje sovjetskih radnika i častpobjedi. Borba, 1945. aug. 21., 3. o., n. n.
493 Boris Gorbatov és Tatjana Okunjevska filmszínészek (Sovjetski književnik Boris Gorba- 

tov ifllmska glumica Tatjana Okunjevska u Beogradu. Borba, 1945. szept. 12., 3. o.) és 
Hja Ehrenburg is járt Belgrádban. Erről két cikk is szól, a megérkezését október 18-án 
teszik közzé (U Beograd je  doputovao sovjetski književnik Ilja Erenburg. Borba, 1945. 
okt. 18.3. o.), Az ember győzelme címen megtartott előadásáról október 24-én közölnek 
írást (Predavanje Ilje Erenburga o pobjedi čoveka. Borba 1945. okt. 24., 3. o.). Meg
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A szovjetek jelentőségét kiemelik a kultúra és a tudomány494 tekintetében is 495 
Annak rendje és módja szerint a jugoszláv delegáció részt vett a szovjet akadémia 
megalakulásának 220. évfordulóján 496 A szovjet irodalomra, tudományra való hivat
kozás néha már erőltetett497 A szovjethűség verbális szinten mindvégig masszív.

A választási harc időszakában a Szovjetuniót éltető cikkek nagy teret kap
nak498, de mégis a másodlagos témák közé tartoznak. A nagy szövetséges iránt 
megmutatkozó tisztelet, hűség, elkötelezettség mellett azonban a belpolitikában 
is hasznosítható előny egy ilyen erős szövetséges. Ez az üzenet -  ha nem is volt 
döntő szerepe a kampányban -  a többi tényező közé illeszkedve alátámasztotta a 
győzelmet. Többször elemzik és éltetik legjobbnak tekintett választási rendszerét499 
Tito minden beszédében kitér egy fejezet erejéig a szovjet hadsereg éltetésére, sőt 
Szkopjéban metaforát alkalmaz: „A Vörös Hadsereg minden lépése a német hordák 
üldözésében úgy visszhangzott szíveinkben, mint a legszebb dallam. ”

A szovjetbarát propaganda a nagy októberi forradalom évfordulójára csú
csosodik ki. A november 7-i szám 10 oldalából az első nyolcon kizárólag szovjet 
témák szerepeltek, visszatekintő írások, versek, hírek.500 A megemlékezés egyben 
választás előtti propaganda is volt. A szovjet és a jugoszláviai történések egymás 
népszerűsítését szolgálták.

kell jegyeznünk, hogy Ehrenburg rendkívül kemény gyűlöletbeszéd-közvetítő, ebből az 
előadásából is az rajzolódik ki, hogy az ember a partizán, a nem ember az ellenség... A 
Politika is rendszeresen közöl írást tőle, és gyakran tudósít utazásairól. Tulajdonképpen 
a legtöbbet idézett szovjet szerző.

494 Dr. Pavle Savié: Mesto kője je  izvojevala sovjetska nauka. Borba, 1945. aug. 1., 2. o.
495 így tesznek, akár a szovjet emberről (Moralni lik sovjetskog čoveka. Borba, 1945. aug.

10., 4. o., Pravdából átvett írás), akár a szovjet könyvekről (Otvaranje knjižare sovjetskih 
knjiga u Beogradu. Borba, 1945. máj. 16., 4. o., n. n.), akár ukrán művészek érkezéséről 
(Narod je  oduševljeno dočekao ukrainske umetnike u svim mestima... Borba, 1945. máj.
30., 6. o., M. K.), akár Gorkij egy cikkéről (Gorkij o fašizmu. Borba, 1945. jún. 20., 2. o., 
Vladimír Jermenov) vagy az igazságos, illetve az igazságtalan háborúkról van szó (Učenje 
Lenjina i Staljina opravednim i nepravednim ratovima. Borba, 1945. jún. 20., 2. o., n. n.)

496 Jugoslovenski delegati na svečanosti 220 godišnjice Sovjetske akademije nauka govore 
o svojim utiscima, júl. 18., 3. o., n. n.

497 Pl. amikor a május 1-ji számban Tyimirjezovról, a nagy orosz darwinistáról írnak. Geor- 
gije Jegorov: Véli ki ruski darvinist. Borba, 1945. máj. 1., 12. o.

498 Minden tekintetben modellként kezelik a Szovjetuniót. Sokszor szervilisen másolják a 
szovjet propagandát, álláspontot, véleményt (elsősorban a londoni értekezlettel kapcso
latban, ahol az érdekövezet-vita kezdett kibontakozni). Afféle kötelező házi feladatként 
veszik át a Pravda értékeléseit (,J*ravda ” o uzrocima pesimizma izvesnih komentatora 
u vezi sa konferencijom u Londonu. Borba, 1945. szept. 25., 4. o.) és időnként Sztálin 
megnyilvánulásait is. Olyan információkat közölnek, amelyeknek első pillantásra sem
milyen aktuális vonatkozásuk nincs, csak a szovjetek dicsőítését szolgálják.

499 Najdemokratskiji birački sistem na svetu. Borba, 1945. okt. 20., 6. o., n. n.
500 Érdekes módon a Felkelés előkészítése c. cikk nagybetűs címe alatt egy olyan kép talál

ható, amelyen Sztálin és Lenin beszélgetnek, szervezkednek, a képaláírás korrekt, de apró 
betűkkel van szedve, így a felületes olvasó a címet és a képet tartja egybetartozónak.
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Sztálin születésnapján alázatos, dicsőítő cikket írt Kardelj501, Leninén 
pedig Đilas.502 Mesefiguraszerüen szóltak róluk (különösen, amikor a Pravda 
szerkesztőségében ábrázolják kettőjüket -  1946. jan. 21., 2. o.). Szinte az apo- 
teózisuk (megdicsőitésük) történik. A Szovjetunióban írt öndicsőítéseket is átvet
ték.503 A szovjet gazdaság hírei példaértékűek és egyben útmutatók voltak.504 
(Pl. Maruszja Percova 170%-os teljesítménye a jakovlevi kombinátban505 és az 
altáji térség szerepvállalása és munkaversenye)506. Az ötéves tervről rendkívül 
kedvező hangnemben írnak.507 A Borba közölt szovjet szerző tollából egekig 
felmagasztaló dicséretet arról, amit a szovjet állam adott a munkásosztálynak.508 
Jellemző volt olyan külföldi hírek közlése is, amelyekkel a szovjet nagyságot 
próbálták igazolni.509 A Belgrádi Egyetem is a „testvéri” Szovjetunióból kapta 
az első segítséget felújításához.510 A verbális támogatás „műfajának” csúcsa, 
amikor a Borba beszámolt Sztálin rövid távoliét utáni hazatéréséről.511 A Vörös 
Hadseregben kiosztott, sőt a Bulgáriából odaítélt kitüntetések sem maradhattak 
ki a Borbából.512 A „rózsaszín” képeket kiegészíti, hogy pl. Prágában virágözön- 
nel kísérik a hazainduló Vörös Hadsereget.513 Sztálin összes müveinek kiadását

501 Edvard Kardelj: Staljin u istoriji. Borba, 1945. dec. 21., 1-2. o.
502 Milovan Đilas: O Lenjinu. Borba, 1946, jan. 21., 1. o. Egyébként a cikkben Đilas azt 

mondja, hogy Leninhez csak egy személy mérhető: Sztálin, jóllehet Nyugat bértollno- 
kai csak sarat dobálnak rájuk.

503 A. Leontijev: Sovjetska država osobenog tipa. Borba, 1945. dec. 23., 2. o.
504 Pl. Primena metroa brzog građenja... Borba, 1945. dec. 3., 2. o., n. n. Ebben a cikkben 

arról lelkendeznek, hogy milyen gyors módszerrel építhetnek a Szovjetunióban, egy új 
technika felhasználásával.

505 Marusja Percova... Borba, 1945. dec. 24., 6. o., n. n.
506 /  altajski kraj... Borba, 1946. jan. 27., 6. o.
507 Növi petogodišnji plán za... Borba, 1945. dec. 27., 3. o. Ebben a cikkben arról írnak, 

hogy ez az ötéves terv a mezőgazdaság megújítását szolgálja.
508 N. Amosov: Šta je  sovjetska vlast dala trudbenicima, 1946. jan. 22., 2. o. (Mit adott 

a hatalom a munkásoknak.) A szerző rövid, lendületes mondatokkal ócsárolja a régi 
rendszert és dicséri az újat. Ugyanezen a lapon közölnek egy Leninről szóló cikket I. 
Ranjevski tollából (Lenjin i ravnopravnost naroda).

509 Pl. Masovni miting u Nju Jorku -  manifestovanje prijateljstva prema Sovjetskom Sa- 
vezu. Borba, dec. 24., 6. o., n. n.

510 Prvipoklon za obnovu... 1946. jan. 23., 2. o., n. n.
5,1 Kishír ugyan de az első oldalon: Staljin se vratio u Moskvu sa otsustva. Borba, 1945. 

dec. 19., 1. o. Beszámolnak még a szovjet tüzérség napjáról. {A Borba 1945. nov. 19-i 
számában több cikk kapcsolódik ehhez.) Kalinyin születésnapjáról két cikk is szól. 
Egyrészt 1945. november 21-én közlik a Központi Bizottság üdvözlőlevelét (Cent- 
ralni komitet Saveza komunista (boljševika) i sovjet narodnih komesara SSSR čestitaju 
Kalinjinu rodendan, 1. o.) Másnap pedig az Izvestyija 21-ei cikkét veszik át (M. I. 
Kalinjin -  verni saborac Lenjina i Staljina, 2. o.). Kalinyinnak a Lenin-érdemrendet 
kapó komszomol tiszteletére mondott beszédét is közlik (Govor Kalinjina povodom 
odlikovanja komsomola Ordenom Lenjina. Borba, 1945. dec. 4., 4. o.)

512 Predaja bugarskih odlikovanja sovjetskim oficirima, 1945. nov. 22., n. n. (Bolgár kitün
tetések átadása a szovjet tiszteknek)

513 Zasipajuči crvenoarmejce cvećem, stanovnici Praga su se oprostili sa svojim oslo- 
bodiocima. Borba, 1945. nov. 17., 1. o., n. n. (Prága lakosai virágözönnel búcsúztak 
felszabadítójuktól, a Vörös Hadseregtől).

85



is kitüntetetten kezelik.514 Nagy publicitást kaptak a főleg Belgrádban bemutatott 
szovjet filmek (pl. a Szuvorov című).515 Alighanem a moszkvai tomaparádé516 is 
mintául szolgált a majdani Tito-születésnapok megünnepléséhez. A Szovjetunió 
népeinek megbonthatatlan egysége517 viszont a jugoszláv belpolitika hasznát is 
szolgálta.

5.4. Jelek a jelképekben?

A kommunizmusban fontosak a jelképek. Sokszor sejtetik a valóságos helyzetet. 
Ebben, úgy véljük, a jugoszlávok némileg önállónak mutatkoztak. A győzelem után 
Sztálin dicsőítése kevésbé gyakori518, nagy képei ritkák. Nem tudni, véletlen-e, árulkodó 
jel-e, de Tito az Antifasiszta Nőknek tartott beszéde végén kihagyta a szövetségesek 
felsorolásából a Szovjetuniót. A választási győzelem utáni sajtóbeszélgetéskor sem 
emelte ki, és az 1946-os újévi beszédből is kihagyta. Úgy tűnik, Tito elképzelései 
korántsem a Szovjetunió feltétel nélküli követésében merültek ki. Később a jelképek 
szintjén a jugoszláv szimbólumok mögött a szovjetség, akárhogyan nézzük is, csak 
második. Jellemző példája ennek a Jugoszlávia—Szovjetunió c. folyóirat, amelyet
1946 elejétől hirdetnek a Borbá bán. A folyóirat címlapján ez úgy érzékelhető, hogy 
a Jugoszlávia szót Szovjetunió fölé helyezik. Hogy ennek van-e, és mekkora a 
jelentősége, az nagy kérdés.

514 lzdanje cjelokupnih djelaJ. V. Staljina. Borba, 1946. jan. 29., 2. o., n. n.
515 E. F.: Sovjetski film Suvorov. Borba, 1945. nov. 20., 3. o.
516 Amiről szintén bemutattak egy filmet. (Film o fiskulturnoj paradi u Moskvi. Borba, 

1945. dec. 19., 3. o.)
517 Nesalomljivi jedinstvo naroda SSSR. Borba, 1945. nov. 15., n. n.
518 Pl. hírt adnak arról, hogy egy üzemet róla neveznek el. Az előző időszakhoz képest ke

vesebb napiparancsát közlik (hiszen már nem dúl a háború a közelben), noha erre is van 
példa: Dnevna zapovijest generalissimusa Staljina povodom proslave Dana avijacije, 
1945. aug. 19., 4. o.
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6. GAZDASAGI KERDESEK, A 
MEZŐGAZDASÁG ÉS A KOLONIZÁCIÓ 

A KORAI TITOIZMUSBAN

Marx eszmerendszerének középpontjában a gazdasági rendszer mint 
társadalomszervező erő és annak radikális megváltoztatása állt. A kommunizmus 
létrejövő változataiban ez központi tényező maradt, így a sztálinizmusban is, ame
lyet a korai titoizmusban követtek, de mégsem másoltak le változatlan formában. 
Víziójuk az igazságosabb társadalomról és a jobb életről szólt, de a titoizmust 
megelőző időszakból az következett, hogy nem szakíthattak a magántulajdon
nal, sőt ahhoz, hogy rendszerüket működtetni tudják, a magántulajdon reményét 
kellett felkínálniuk az agrárlakosságnak. A szovjet modell teljes megvalósítása 
nem volt időszerű a korai titoizmusban, noha kívánatos célnak tartották, és egy 
későbbi biztonságos időszakra próbálták kitolni megvalósítását.

6.1. A jugoszláv gazdaság állapota 1945/46-ban

A nemzetközi és a belső politikai helyzethez viszonyítva éles kontrasztot 
mutatott az ország fizikai állapota, amely kockázati tényező volt. A romba dőlt 
országot nehéz volt működőképessé tenni. Ehhez a külföldi segítség megszerzé
sén kívül nem volt más eszköz, mint a lakosság újabb erőfeszítése, a „munkaerő
valuta”. Óriási propagandát fejtenek ki a nem mindig teljesen önkéntes és lelkes 
áldozatvállalás érdekében. Az újjáépítés az a kérdés, amely minden másra rá
nyomja a bélyegét, a propaganda ezt szolgálta519.

Az UNRRA 1945-46-ban két és fél millió tonna áruval segítette az országot. 
A montreali második ülésén az UNRRA tanácsa Jugoszlávia számára 768 millió 
dollár segélyt tervezett, ebből 416 821 300 dollár valósult meg.520 A lakosság 
egészségügyi ellátását javították, 129 kórházat is telepítettek az országba.521 
Penicillin- és ampullagyárat, fogászati röntgengépeket, malária elleni szereket, 
permetező repülőket is adtak. Az ápolónőképzésben segítettek.522 1945-ben csak 
nagy vonásokban terveztek, s ad hoc próbálták a problémákat kezelni. A tervezés 
1946-ban lett konkrétabb és pontosabb. A háború által sújtott területek nagy

519 A beszédekben, cikkekben szinte kiabál az agitáció, hogy akarni kell az újjáépítést, és 
dolgozni érte.

520 Petranović, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 83. o.
521 Ezek átlag 40 ágyasak voltak, közülük 31 kétszáz ágyas volt és egy 1000 ágyas.
522 Petranović, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 84. o.
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figyelmet kaptak, és a kevésbé tönkretett országrészek minden tartalékuk mozgó
sításával segítették őket. Vajdaság esetében Szerémség töltötte be a segítendő 
térség szerepét. ,£mberi és magyar öntudatod szabja meg szerémségi áldozatvál
lalásodat” -  hangzott egy jelszó.523

Az állami vagyont a DUND (Državna uprava narodnih dobara -  Nemzeti 
Javak Állami Igazgatósága) kezelte. A bankszférában és a nagy állami üzemek 
élére ideiglenes és kényszerigazgatókat neveznek ki, a konfiszkált vagyonokkal 
az illetékes minisztériumok rendelkeztek.524

A mezőgazdasági termelés összeomlott, a jószágállomány szinte teljesen 
megsemmisült. Az élelmiszer-ellátásban óriásiak a nehézségek, alig voltak 
tartalékok alapvető élelmiszerekből. A legfontosabb feladat a városi lakosság 
és a katonaság élelmezése volt.525 Ezért maximális erőfeszítéseket tesznek az 
élelmiszernek a piacra kerüléséért, államilag meghatározott áron. Ezért a para
sztság sok munkával, rosszul megfizetve kényszerült ellátni a lakosságot élelem
mel. Az UNRRA szállítmányai közül kezdetben a legfontosabbak a liszt-, cukor-, 
zsír és a hússzállítmányok voltak, de az eljuttatásuk akadályokba ütközött.526 
Ezért az UNRRA 1946-ban 12 585 teherautót, 264 normál és 40 keskeny nyom
távú mozdonyt, 864 vagont, 4000 traktort (összesen 5394 traktor érkezett), 9562 
teherhordó öszvért, valamint 13 680 szarvasmarhát hozott az országba.527 A 
szarvasmarha-állomány szaporításában azonban a Kelet-Szerbiában és a Kelet- 
Macedóniában megmaradt állatoknak volt döntő szerepük. A folyókat is meg 
kellett tisztítani a visszavonuló megszállók aknáitól.

A parasztság létszáma folytán az agrártermelés lehetőségei meghaladták az ország 
szükségleteit, ezért később némi fölösleg termett/teremhetett. A mezőgazdaságba 
ezért keveset fektettek be,528 noha az, természeténél fogva, lassabban regenerálódott. 
Beindítását a gépeknek, a vetőmagnak, valamint az igavonó állatoknak valamint a 
lakosság csökkent létszáma hátráltatta. A kulákokat osztályellenségnek tartották, 
földjeiket elvették (noha igazán majd csak 1948-tól csapnak le rájuk). Mivel a néme
tek nagy része (több százezerre tehető a számuk) a Wermacht nyomában elmenekült, 
az otthon maradiakat (kb. 85 000 embert) 41 táborba internálták (a magyarok és 
a románok egy része is táborokban volt). Ezek a nácik által működtetett munka-, 
koncentrációs-, ill. haláltáborokra hasonlítottak529, a további részüket meggyilkolták. 
Egyes térségek kiürültek a jó földjéről híres Vajdaságban és Szlavóniában.

523 Magyar Szó, 1945. nov. 26., 3. o. (A Magyar Szóban nagyobb betűkkel gyakran 
közöltek jelszavakat, amelyek gyakran nem is kötődtek a körülöttük levő cikkekhez.) 
A Magyar Szó 1945. december 19-i számát -  »rendkívüli számként” -  kétszeres áron 
árulták, Grabovo, a „testvériség falva” felépítését segítve ezzel.

524 Petranović, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. ///., 86. o.
525 Uo. 82. o.
526 Uo. 80. o.
527 Uo. 84. o.
528 Uo., 97. o.
529 Német részről már megszületett az összegző munka, a földek „elhagyásáról”. Herbert 

Prokle és mások a már idézett könyvükben félreérthetetlenül genocídiumról beszélnek. 
Magyar részről még várat magára egy ilyen kötet.
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Munkájuk hiányát 60 000 család betelepítésével ellensúlyozzák (hegylakók 
költöznek az alföldre)530, de ezek nem tudtak alkalmazkodni az új körülményekhez, 
és az intenzív mezőgazdaság követelményeihez. Bérmunkások is dolgoztak, őket ter
mészetben fizették ki. (Mezőgazdasági terményeket vihettek magukkal Macedóniába, 
Dél-Szerbiába.) Mindezért a szervezettség hanyatlik531, a termelés csökken.532 
Megkezdték az előkészületeket a tervgazdálkodásra való átállásra is, noha egyes 
gazdasági érdekek eltértek a szovjetekéitől.533 1946-ban az 1939. évi vetéstervet 
kívánták megvalósítani 7,5 millió hektár bevetésével, de az 1939. évi termelési szín
vonalat csak 1956-ban érték el.534 A jugoszláv vezetés az árpolitikával „gazdálkodta” 
ki a mezőgazdaságból az eszközöket az ipar fejlesztéséhez. Alacsonyan tartotta a fo
gyasztást, erre szánt árut és nyersanyagokat nem, ill. alig hoztak be, az eszközöket a 
nehéziparba ömlesztették át. A behozatal az ipar szükségleteit elégítette ki.

Az ipar nyersanyagban és szakemberben hiányt szenvedett. Az 1945. évi 
lakosság-összeírás szerint az iparban mindössze 393 299 munkás dolgozott535, 
és csak 35-40%-uk volt szakember. A II. világháború előtt nagyjából 1 millió 
volt a munkásosztály létszáma.536 Az új hatalom a munkásság szakértelemének 
növelése érdekében kurzusokat szervezett.537 A fejletlen nehézipar felfuttatása 
azért volt fontos, mert Jugoszlávia saját fegyvergyártást akart.538 A bányászatot 
az üzemmérnökök és gépek hiánya hátráltatta. Az ötéves terv során az ipari 
termelést az ötszörösére akarták emelni 1939-hez viszonyítva.(Ez nem valósult 
meg.) A jugoszlávok nagyon számítottak a háborús kártérítésre, de annak megí
télése elhúzódott. A mozgósítás érdekében önkéntes munkát, munkaversenyeket 
szerveztek. Ezek az építkezések -  a fiatalok fokozott munkába hajszolásával
-  nemcsak a megfizetett, pihenőidővel dolgozó munkaerő hiányát pótolták, 
hanem a szocialista-kommunista hatalom új viszonyulását fejezték ki a munka 
és a társadalom iránt. A gyors újjáépítésben ezek az ún. „munkaakciók” nagy 
szerepet játszottak.539 Az ipar térnyerése a társadalom átalakulását eredményezi, 
az agrárlakosság a városokba vándorol, és munkásként dolgozik majd.

A szocialista hatalom kezdetben nem ismerte fel a kereskedelem jelentőségét, 
és az egész ágazatot a feketézéssel és a bűnözéssel azonosította.

530 Petranović, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. ///., 99. o.
531 Uo. 98. o.
532 A. Sajti Enikőnek az utóbbi években megjelent munkáiban erről részletesebb infor

mációk is találhatók (Limes, 2002/2, A. Sajti Enikő: Az impériumváltás hatása a délvidéki 
magyarok társadalomszerkezetére, 41—50. o. És: Századok, 2002/5, Impériumváltás, 
magyarellenes megtorlások, kitelepítések és a konszlidáció feltételeinek kialakulása a 
Délvidéken. 1061— 1113.0.)

533 Petranovié, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 184— 185. o.
534 Uo. 92. o.
535 Uo. 80. o.
536 Uo. 91.o.
537 Pl. A traktorosok kiképzése igen sikeres volt. Petranovié, Branko: Istorija Jugoslavije 

1918—1988. I li, 86. o.
538 Petranovié, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 95. o.
539 Lempi, Džon R.: Jugoslavija kao istorija. 213. o. Szerinte ez az újáépülés gyorsabb, 

mint bárhol máshol Európában.
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A jugoszláv gazdaságban felfutóban volt az állami kontroll, az ellenőrzés és 
a kényszerek alkalmazása, a tervgazdálkodás megvalósítása lett a cél. A fontos 
iparágakat fokozottabban ellenőrizték, a munkások ugyanis nem voltak érdekelve 
a munka „racionálisabb megszervezésében” és az „eszközök hatékony felhaszná
lásában”.540 Ezzel párhuzamosan a bürokratizálódás is elkezdődött.541 A köz- 
pontosítás csúcsa 1946-ban a bankok egyesítése és központosított irányítása.542 
Közben néhány olyan beruházásba kezdtek (üdülők építése), amely a munkások 
életszínvonalának növekedését szolgálta.543

Az ország helyzetéről Tito beszélt az AVNOJ III. ülésszakának elején.544 
Ezzel megalapozza a háborúról szóló, az egészen az 1980-as évekig érvényes dis
kurzust545, az új problémák megoldásáról azonban nem beszél. Talán a háborús 
kártérítésre -  amit azonban augusztusig csak Magyarország kezdett el fizetni - , 
talán az országon belüli vagyonelkobzásokra számít, amit egy sajátos demokrá
ciafelfogással próbál összeegyeztetni. A kommunisták vezetésével felizgatott 
tömeg hajtja végre a tulajdonviszonyok átalakítását a mezőgazdaságban.

A jugoszláv gazdaság az UNRRA-tól és a párizsi béketárgyalások kártérítési 
döntéseitől remél forrásokat. A Borba a majdani bőséges kártérítésről beszél. Aleš 
Bebler, a tárgyalódelegáció vezetője kétszer is hosszan, kimérten és diplomatikusan 
nyilatkozott.546 Decemberben arra tér ki, hogy a németek életszínvonala nem lehet 
magasabb egyik győztes államénál sem. Világosan utal arra, hogy Németország 
képtelen megtéríteni a kárt, amit okozott, ami azt jelenti, hogy a jugoszláv remények 
sem lehetnek maximálisak. Januári nyilatkozata biztatóbb volt. Taktikai szempon
tból érdekes, hogy Albániát -  arra hivatkozva, hogy részt vett a fasizmus elleni 
harcban -  igyekeztek tárgyalóasztalhoz ültetni. Mindez talán része Németország 
gazdasági ellehetetlenítésének.

Az alkotmány előkészítése során, habár fontosnak tartották a gazdaság kérdését és 
sok gazdasági szabályozás történt, még tartózkodtak a legradikálisabb lépésektől. A 
nagyipar és a nagybirtok megszűnik, a magántulajdon azonban mint olyan nem.

540 Petranović, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. ///., 100. o.
541 Uo., 92. o.
542 Uo., 89. o.
543 Uo., 99. o.
544 Ekspose predsednika ministarskog savjeta marsala Tita. Borba, 1945. aug. 9., 1. o., n. n.
545 Elégedetten konstatálta, hogy mind a hét „offenzívá”-t sikerült kivédeniük. A 

megfelelő helyen Tito felidézi a legyilkoltak („poklani”) emlékét is. A Šubašićtyal 
történt egyezmény kapcsán büszkeségének ad hangot, és az egységes kormány 
megalakítását sikerként könyveli el. Elégedetten szól a szövetségesek segítségéről, 
Moszkvát külön kiemelve. Az áprilisban aláírt barátsági és kölcsönös segítségnyújtási 
szerződést Jugoszlávia története legjelentősebb okmányának nevezi. A külkapcsolatok 
jelentőségéről alig szól, de magabiztos a szomszédokkal szemben. A belpolitikában 
kiemeli a hadsereg kiépítését, a néphatalom megszilárdítását. Mondandóját azzal zárja, 
hogy Jugoszláviát a háború erkölcsi/lelki (duhovni) győztesének nevezi.

546 1zjava séf a reparacione delegacije i pomočnika ministra inostranih poslova (sic!) d-r 
Aleša Beblera uredniku “Ljudskepravice ” o našim reparacijama od Njemačke. Borba, 
1945. jan. 7., 1. o. Tanjug (ezt megelőzően december 11-én nyilatkozott, nagyon óva
tosan, Izjava sekretara jogoslovenske delegacije... Borba, 1945. dec. 11., 1. o.)
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6.2. A gazdaság a háborús perspektívából nézve 
-  nyílt kérdések

A gazdasági témák már a harcok idején felmerültek, jelentőségük egyre nőtt, 
a vezetőség tudatosan, az ötéves tervre gondolva547, tervezett. Andrija Hebrang 
ipari miniszter és a gazdasági bizottság elnöke a tervezettség jegyében nyilat
kozott.548 Moša Pijade a majdani agrárreformról írt.549 Gyorsan döntöttek a 
lefoglalt vagyonról550, összeírták a kokszot és a sziléziai szenet551, rendeletben 
szabályozták az árakat és a napszámot.552 Az első nagy akció a tavaszi vetésre 
mozgósítás jegyében zajlott553 le, de az aratás, az újjáépítés, a pénzrendszer554 
megszervezéséről is írt a Borba.

1945-ben az egyik első feladat a pénzrendszer egyesítése, a jugoszláv dinár 
bevezetése volt. Júliusig a bolgár levát, a Nedié-féle dinárt, az usztasa kunát, 
a német márkát és a magyar pengőt egyaránt lecserélték. Az esetleges háborús 
kártérítés is fontos tényezője volt a terveknek. Vladimír (Mitar) Bakarié (a 
csúcsvezetés tagjaként) Jugoszlávia igazságos kártérítésének szükségességéről 
beszélt.555 Egyenlőre nincs szó a déli passzív vidékek lakosságának Vajdaságba 
telepítéséről.556

A szakszervezetek kérdését kisebb terjedelemben, de folyamatosan aktu
alizálták. Tito is találkozik szakszervezeti képviselőkkel, delegációkat fogad. 
Viszonylag sok a külföldi szakszervezetekre vonatkozó hír is. Emellett lejáratják 
a partizánok által nem preferált kamarákat (orvosok, ügyvédek stb.)

A gazdasági hírek között fontosak a -  nevezzük így -  „élmunkáshírek”. A 
hegesztők 70 órát dolgoztak megállás nélkül.557 Papír-, vas-558 és gumigyűjtő 
akciók voltak. Tito fontosnak tartotta meglátogatni a fémmunkásokat (még

547 Ez a deklarációk szintjén a szükségletek megteremtését szolgálta.
548 Izjava Andrije Hebranga ministra industrije i pretsednika privrednog saveta o privred- 

nojpolitici vlade Demokratske Federativne Jugoslavije. Borba. 1945. ápr. 25., 1. o.
549 Moša Pijade: Pred agrarnom reformom. Borba, 1945. márc. 21., 2. o.
550 Zaplenjena neprijateljska poljoprivredna imovina prelazi pod nadzor saveznog mini- 

starstra poljoprivrede. Borba, 1945. április 30., 4. o., n. n.
551 Pretsednik Privrednog saveta Andrija Hebrang: Naredba o popisivanju postojeéih 

zaliha koksa i šleskog uglja. Borba, 1945. ápr. 29.
552 „Uredba o odredivanju...”, kormányrendelet. Borba, 1945. ápr. 21., 2. old, az egész 

oldalt lefedő hatalmas rendelet.
553 Odluke privrednog saveta o mobilisanju svih snaga za prolećnu setvu. Borba, 1945. 

április 5., 1. o., n. n.
554 Szó van az UNRRÁ-val kötött egyezményről és a pénzcseréről.
555 Mitar Bakarié: ,Jugoslavija mora dobiti... ” Borba, 1945. ápr. 30., 1. o.
556 íz ministarstva poljoprivrede: „Obavestenje za poljoprivredne radnike...” Borba, 1945. 

ápr. 24., 4. o., n. n.
557 ,JDa bi omogucüi što brži... ” Borba, 1945. márc. 6., 4. o., n. n.
558 A pionírok gyűjtik az ócskavasat „hadseregünk szükségletére”. Pioniri drugog rejona 

sakupljaju staro gvožđe za potrebe tvornica. Borba, 1945. márc. 20., 4. o., n. n.
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április 1-jén), noha a gazdasági témák taglalásába még nem veti bele magát. 
A munkahírek általában az utolsó oldalon vannak a Bobábán, és minden napra 
jut belőlük néha egy csokomyi is: „Az élmunkások mutatják az utat, amin a 
munkásságnak haladnia kell az ország építésében ”.559

A gazdaságot illetően a kommunista-kapitalista ellentét csak sejthető volt, 
ritkák a kirohanások. A lakosság indulatait igyekeznek érdekeik szolgálatába 
állítani. (Pl. Belgrádban elrejtett árukról beszélnek.) A szabotázs, az áru eldugása 
igen erős propagandisztikus és rendészeti ütéseket kap. Ennek eredményeként 
helyenként tömegesen tüntetnek a spekulánsok ellen560, megbüntetésüket is 
helyeslik.561 Gazdasági bűntettekért gyakran mondtak ki halálos ítéleteket.562 
A háborús haszonszerzők elleni kíméletlen propaganda és a Čaršija563 elleni 
támadások sejtetni engedik majdani sorsukat (az államosítást).564

6.3. A gazdaság a győzelem perspektívájából

A tavaszi vetés megszervezése a véres mindennapoktól az izzadságos min
dennapok felé mutatott. Maximális teljesítményt vártak el. A gazdaságról egyre 
többet írnak, májusban és júniusban ez a domináns téma a Borbá bán. A gazdasági 
helyzet és az abból következő feladatok háromféle módon jelennek meg a pro
pagandában. Egyrészt a tömegek munkakedvét kívánja fokozni (amiben benne

559 Udarnici ukazuju pút kojim treba da krenu svi trudbenici u obnovi i izgradnji zemlje. 
Borba, 1945. máj. 1., 10. o., n. n.

560 Pl. Véli ke demonstracije u Aranđelovcu protiv ratnih špekulanata. Borba, 1945. ápr.
17., 3. o. (Tanjug). Egy 5000-es tüntetésről van szó.

561 Kažnjeni špekulanti u Beogradu. Borba, 1945. febr. 4., 4. o., n. n. (íz izvršnog NOO 
iz Beograda)

562 Pl. íz vojnog suda komande grada Beograda: Ratni bogataš Iván Belčić osuden na smrt 
(Iván Belčić háborús nyerészkedőt halálra ítélték). Borba, 1945. máj. 12., 6. o., n. n. A 
vádak között szerepelt, hogy a megszállókkal kereskedett, és kirabolta egy, a megszállók 
által elítélt személynek a lakását. Április 29-én pedig az iparmágnás Teokratović testvérek 
peréről szól a hír (Suđenje industrijalcima, nemačkim slugama, brači Teokratović, 2. o., 
sz. n.) Ez a cikk ráadásul egy spekulánsok elleni nyúlfarknyi cikkel is össze van kap
csolva. Április 25-én (Stevan Skorić nekada član „Mlade Bosné”..., 4. o., sz. n.) Stevan 
Skorićot a „Mlada Bosna” egykori tagját ítélik halálra, aki Belgrádban a német intézmé
nyek tejellátását szervezte. (Ezzel mellesleg a nagyszerb nacionalizmusnak is adtak egy 
pofont, hiszen nem véletlenül szerepel a címben a Mlada Bosna neve.) Ehhez hasonló 
cikkek vannak bőven a Szabad Vajdaságaid Magyar Szóban és a Politikában is.

563 Belgrád üzleti központja, ahol hagyományosan, nemegyszer kenőpénzek, intrikák fel- 
használásával születtek a pénzügyi döntések.

564 Márciustól a címoldalon egy szélső, keskeny tömbben, időnként leleplezések jelennek 
meg, többször gazdasági vonatkozásban. A szélső keskeny sáv a Szabad Vajdaságban 
is jelen van, ebben olyan cikkek látnak napvilágot, amelyekben azt közlik a ma
gyarsággal, hogyan cselekedjen, mihez tartsa magát.
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van a kényszer azokkal szemben, akik „fáradnak”), másrészt a feladatokat tuda
tosítja, harmadrészt palástolja a bajok nagyságát, és végül válaszol a vezetést ért 
kritikákra.565

A Tanjug szolgáltatta hírekben az ország minden régiója szinte minden
nap szerepel. Hadd nevezzük ezt a „pozitív villanások” módszerének. Ennek 
lényege, hogy az ország földrajzi neveit variálják, úgy zsonglőrködnek a 
különböző toponímiákkal, mint ahogy a bűvész előhúz egy-egy ászt a füle 
mögül. (A Borba az egész országot lefedi, a Szabad Vajdaság Vajdaságot, a 
Politika Szerbiát, ill. inkább az ország déli részét.) Ha magunk elé képzeljük az 
akkori Jugoszlávia területét, és minden említést egy villanásnak veszünk, akkor 
a „pozitív villanások” „light show”-ja bontakozhat ki fantáziánkban. Itt-ott 
valami felépült, helyreállt, akció, mozgalom kezdődik a jól bevált nagygyűlések 
stílusában.566 Időnként egy-egy eseménnyel egy-két nap elteltével részletesebb 
cikk foglalkozik.567 A rengeteg információval azonban nem mondanak sokat, 
nem lehet általános és objektív következtetéseket levonni belőlük, mélyreható 
elemzések sem születnek.568 Arra jók, hogy reményt adjanak, hogy megmutas
sák: az ország halad. A nehézségekről szóló tudósítások nem gyakoriak.569 A 
gazdasági hírek haszna és rendeltetése tehát kizárólag propagandisztikus. Az 
illetékesek beszédei sem árulnak el semmi lényegeset.570 Egyrészt a mozgósí
tást, ill. a nehéz helyzet igazolását szolgálják, másrészt a normalizálódás propa
gálását. Mégis a gazdasági kérdésekről ebben az időszakban követhetetlenül 
sok konferenciát szerveznek.571 A Magyar Szóban megjelent cikkben kiemelik

565 Magát a bírálatot a lap nem közli, de az ilyenkor használt fordulat -  „Egyesek azt 
mondják...” -  utal rá.

566 S. M.: Beočinska fabrika cementa otpočela je  rád. Borba, 1945. jún. 18., 3. o. És: Pro- 
radila je  velika solana u Pagu. Borba, 1945. jún. 13., 2. o. stb., stb. Ilyen hírek vannak 
az újvidéki és a maglaji híd épüléséről, zágrábi, szlovéniai cégek beindulásáról stb.

567 Szlovéniában halad legsikeresebben az újjáépítés. PL: Borba, 1945. júl. 30., 3. o.: U 
Sloveniji je  sačuvana i stavljena u pogon gotovo sva industrija (n. n.) Arról számol be 
a cikk, hogy majd az egész gazdaság megmaradt, és meg lehet kezdeni a termelést. 
A vegyipart is beindítják. De beszélnek a Senj közeli (Horvátország) és a boszniai 
bányászat felújításáról, a rakovicai motorgyár (Szerbia) beindulásáról Szlovéniában, 
arról, hogy Macedóniában megszervezték a dohányfelvásárlást, hogy Vajdaság segít, 
és hogy Hercegovinában szárazság volt.

568 Kivétel az állattenyésztés ügye, amelyről július 25-én, az első oldalon közölnek átfogó 
helyzetjelentést (Našem stočarstvu potrebna je  znatna i hitna pomoé -  Állatenyész- 
tésünknek gyors segítségre van szüksége). Ebben egyértelműen a megszállókat hibáz
tatják az előállt helyzetért, és az UNRRÁ-tól várják és kapják a segítséget.

569 Narodna vlast ne sme da sprečava snabdevanje životnim namirnicama. Borba, 1945. 
jún. 1., o., n. n.

570 Govor ministra za fmansije vlade Sretena Žujovica. Borba, 1945. máj. 30., 4. o. Még a 
pénzügyminiszter is az óhajok felől közelíti meg a témát, amikor pl. a dinár értékének 
megőrzéséről beszél. Más jelekből úgy tűnik, voltak ugyan pontos elképzelések, de 
ezeket bizonyára nem akarták felfedni.

571 Privredna konferencija pretstavnika okriánih narodnih odbora Srbije. Borba, 1945. 
máj 29., 2. o., n. n. Ezeken az értekezleteken megvitatják a mezőgazdaság helyzetét 
(Povodom konferencije za obnovu i unapređenje naše poljoprivrede. Borba, 1945. aug.
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a konferenciák jelentőségét: „A konferencia nem idővesztés és nem szócséplés, 
hanem valójában a legtökéletesebb módja a készülődésnek ” 572 írnak az UNRRA 
szerepéről az ország túlélésében.573 A vele folytatott tárgyalások574 nyomán segély 
érkezik. Hírértékű volt a Csehszlovákiától kapott segély, a cukorszállítmány, 
amelyet Tito személyesen köszönt meg Benešnek.

A gazdaság kapcsán valósággal záporoznak a megoldandó feladatok.575 Ezek 
egy részét hazafias feladatnak minősítik.576 Magától adódott a gazdaságnak a Nép
fronttal és a friss sikerélményt jelentő harccal való összekapcsolási lehetősége.577 
Néhány cikk közvetlenül kapcsolta őket össze578, és éles hangon ítélte el a szabo- 
tálókat.579 Erre korántsem csak az újság hasábjain került sor, hanem a bíróságokon

2., 1. o., n. n.), az elektromos hálózat fejlesztését {Konferencija o elektrifikaciji i elektro 
industriji federalne Srbije. Borba, 1945. jún. 21., 2. o., n. n.), a kereskedelem kérdéseit 
{Završena je  konferencija trgovaca Srbije. Borba, 1945. jún. 14., 4. o., n. n.)

572 L. E.: Mire jó a konferencia. Magyar Szó, 1946. jan. 3., 3. o.
573 Izjava Mihaila Sergejčika, šefa misije UNRE za Jugoslaviju o položaju naše zemlje u 

pogledu ishrane. Borba, júl. 22., 3. o., Tanjug.
574 A táigyalások június 19-e és 29-e között folynak. A Borba erről több cikket közöl. UBeograd 

je  stigao generálni direktor UNRE g. Herbert Leman. Borba, 1945. júl. 23., 1. o., n. n. És: 
Marsai Tito primio generalnog direktora UNREg. Herberta Lemana. Borba, 1945. júl. 26., 
Tanjug. Valamint: Izjava generalnog direktora UNRE g. Herberta Lemana. Borba, 1945. 
júl. 28., 4. o. És az eredmény is gyors (júl. 29., 4. o.: Radni heroizam naroda Dalmacije, pri 
iskrcavanju brodova UNRE). Splitben már rakják is ki az élelmet az UNRRA hajóiról.

575 Találomra kiválasztott cikkek, illusztrációként, a Borba 1945. évi számaiból: Sprovedimo 
u život odluke narodna vlade o otkupu žita. 1945. júl. 30., 1. o., n. n.; Našu tekstilnu 
industriju treba snabdevati vunom. 1945. júl. 15., 1. o., n. n.; Woce je  dobro rodilo ne 
dozvolimo dapropadne. 1945. júl. 14., 1. o., n. n.; Obezbedimo naš saobraéaj i industriju 
ugljem. 1945. júl. 23., 1. o., n. n. Zadaci zene u obnovi i izgradnji zemlje. 1945. jún. 20. 
Rád i zadaci žena na socijalnom staranju iprosveti, júl. 29., o. 2. (Stane Kovačić) Zadaci 
omladine u jedinstvenom frontu. 1945. aug. 5., 2. o. Zadaci AFŽ-a u borbi za očuvanje 
tekovina narodnooslobodilačke borbe na obnovi i izgradnji zemlje, aug. 6., 1. o. Edvard 
Kardelj beszédében (Politički položaj kod nas i u svetu i zadaci narodnog fronta Jugos- 
lavije) a Népfront feladatairól beszél. (Érdekes, hogy visszavezeti az első Jugoszláviáig 
a népfrontot, és azt is kifejti, hogy a népfelszabadító háború szilárdította meg azt. A 
helyes nemzetpolitikáról is beszél.), 1945. aug. 21., 1. o. Zadaci Narodnog Fronta u sva- 
kodnevnom radu na djelu obnovljene zemlje. Atipikusán sok a hír az első oldalon.); Ne 
dozvolimo da naša kožarska preduzeéa obustave rád zbog nestanka sirovina. 1945. aug.
11., 4. o., n. n.; Krajnji je  rok da se obezbedi Beograd drvetom. 1945. aug. 11., 5. o., n. n.; 
Rudari dajte domovini više uglja. 1945. aug 20., 1. o.; Pred žetvom žitarica u Vojvodini 
(Szárazság volt áprilistól június közepéig). 1945. júl. 1., 1. o., n. n. A Szabad Vajdaságban/ 
Magyar Szóban a hangsúly inkább a mezőgazdaságra tolódott el.

576 Odstranimo smetnje oživljavanju trgovine. Borba, 1945. jún. 16., 1. o., n. n. Obezbe
dimo blagovremeno naše gradove drvima. Borba, 1945. júl. 26., 1. o., n. n.

577 Uloga narodnooslobodilačkog fronta u moblilizaciji naroda u ratu. Borba, 1945. aug.
1., 1. o., Tanjug.

578 Đorđe Korunovié: Bőrei i rukovodioci pete tenkovske brigádé učestvuju u kampanji 
sakupljanja starog gvožđa. Borba, 1945. aug. 8., 7. o.

579 Sabotaža na izgradnji Savskog mosta Beograd—Zemun. 1945. jún. 17., 1. o., n. n. Más
nap már megérkezik a munkások levele, amelyben elhatárolják magukat az igazgatótól 
(jún. 18., 4. o.: Radnici fabrike Dunav osuđuju izdajnički rád direktora preduzeéa, 
Lazar Jankov titkár aláírásával). Elítélik a lekiismeretlenséget (ami lehet, hogy csak
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is.580 A hírek rapszodikus volta nem tükrözi a kormány valódi terveit, az a bajok 
nagyságának tudatában szervezetten és tervezetten hozza meg rendeleteit (pl. ilyen 
volt a bankjegyek cseréje). A rendeletek egy része a földkérdést szabályozza.581 A 
mezőgazdaság a belőle származó termékek stratégiai jelentősége folytán érdekes a 
törvénykezésben. Szilárdan kézben tartják a forgalmazást a nehéz helyzetben.582 Sok 
szó esik az agrárreformról, összekapcsolva azt a kolonizációval.583 Lényeges elem a 
közlekedés, elsősorban a hidak helyreállítása.584 Szimbolikus volt a Zágráb—Sušak 
vasútvonal újjáépítése.585

Az iparcikkek forgalma is kontroll alatt volt. A gyárakban „munkabiztosok”, 
„munkahelyi bizalmik” szavatolják a „termelőeszközök birtoklását” azoknak, akik 
dolgoznak velük.586 A hatalom az ipar és a gazdaság többi részében igyekszik „tisz
ta” helyzetet teremteni. Meghozzák a konfiskálásra vonatkozó szabályokat is.587

Ez azonban nem minden. Összekapcsolták a háborús bűnösök és a 
nyerészkedők kérdését, és bizottságot alakítanak viselt dolgaik kivizsgálására. 
Több hullámban indul kampány a háborús nyerészkedők588, a megszállók kiszol
gálói ellen.589 Gazdasági perek kezdődnek, egyre növekvő büntetőtételekkel. 
Ennek össznépi kezdeményezés jelleget adtak, a lehető legtöbb lakost igye

ügyetlenség). A gyufaellátást is kritizálják (Krajna nesavesnost u snabdevanju naroda 
šibicama. Borba, 1945. júl. 19., 2. o., n. n.) A vasgyüjtési akcióval is elégedetlenek (M. 
P.: Jedna slabo organizovana kampanja. Borba, 1945. aug. 2., 1. o.). Továbbá: Nenad 
Stavjel: Nesavjestan rád uprave fabrike stakala u Paraćinu koči proizvodnju. Borba, 
1945. aug. 21., 2. o. A felelőtlenséget is kritizálják (Neodgovorno štetno odnošenje 
prema državnoj imovini. Borba, 1945. aug. 16., 2. o., n. n.).

580 Kažnjeni špekulanti i crnoberzijanci u Beogradu. Borba, 1945. júl. 29., 5. o., n. n. Továb
bá: Grupa slovenačkih bankarapredsudom... Borba, 1945. aug. 18., 3. o., Tanjug.

581 Zakón o osnivanju fonda za obnovu zemlje. Borba, 1945. jún. 9., 3. o. (Pretsedništvo 
Antifašističkog veća narodnog oslobodenja Jugoslavije (sic!) d-r I. Ribar.)

582 Uredba o otkupu žita i stoke za potrebe vojske i oskudnog stanovništva Srbije, Pretsed- 
nik narodne vlade (sic!) d-r. Blagoje Nešković. Borba, 1945. jún. 3., 4. o.

583 Za što brže sprovođenje agrame reforme u Makedoniji. Borba, 1945. jún. 5., 2. o., A. K. És 
(sic!) d-r. Vasa Čubrilović: Pretrespredloga o agrarnoj reformi i kolonizaciji. Borba, 1945. 
aug. 12., 1. o.

584 Stanje našeg saobraćaja... Borba, 1945. jún. 6., 1. o., n. n.
585 Uskoro ée bitipostavljena direktna željeznička linija Zagreb—Sušak. Borba, 1945. júl.

1., 2. o., n. n. Azért fontos az esemény, mert Sušak gyakorlatilag Fiume (Rijeka) egyik 
külvárosa, az első Jugoszlávia idején azonban Sušak Olaszországhoz tartozott.

586 Zakón o radničkim poverenicima. Borba, 1945. júl. 30., 5. o. (Dr. Iván Ribar írja alá 
a törvényt.)

587 Stupio je  na snagu zakón o konfiskaciji. Borba, 1945. jún. 14., 2. o. És: Tri nova značajna 
zakona predsedništva AVNOJA. Borba, 1945. máj. 27. 1. o. (Három új jelentős törvény: 
a háborúban szerzett vagyon elvétele; a háborúban elvett vagyon visszaadása; a nép 
vagyonának védelme. Mindhárom törvény szövegét is közzéteszik.)

588 Sprovedimo smjesta neodloživo u život zakón o utvrdivanju ratne dobiti. Borba, 1945. 
aug. 12., 1. o., n. n.

589 Osuđeni saradnici okupatora: industrijalac Arsič i inžinjer Alaksandar Jankovié. 
Borba, 1945. máj. 27. 6. o., n. n.
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keznek a bizottság munkájának segítésére ösztönözni.590 A megszállók és segítőik 
gazdasági ténykedését nagydobra verik, azzal megtoldva, hogy egyesek, főleg 
a kereskedők, akadályozzák az emberek áruhoz jutását.591 Szerintük az állam 
kell, hogy a fo kereskedő legyen.592 Lesújtanak az árdrágítókra593, harcot hird
etnek a spekulánsok ellen.594 Végül ebben is Tito mondja ki a végszót. Szük
ség van kereskedőkre, de nem szerezhetnek uzsorahasznot, a háborúban kárt 
szenvedőknek pedig igazságot kell szolgáltatni. A bürokratákat sem kímélik.595 
Az „igazságos viszonyok” kialakításával párhuzamosan a munkabérek596 és a 
lakbérek597 rendezése is folyt.

A háború sújtotta területeket, főleg Likát a mai Horvátországban, a kevesebbet 
szenvedő területeknek kellett kisegíteniük598, amit háborús retorikával hirdettek 
meg.599 Ez egyben a Vajdaság folyamatos kihasználásának a kezdete is. Ennek 
csupán az inverze volt Vajdaság segítése600, amikor Macedóniából, a Sandžakbol, 
Szerbiából munkáskezek érkeztek ide. A „hiány” kialakulása tabutéma.

A mozgósítást különféle feladatok kijelölésével végzik.601 Sajátos mód az 
akciók szervezése.602 Az akciók „férfias” változata a munkaverseny, pl. a szer

590 Prxéimo svu pomoč komisijama za utvrđivanje ratne dobiti. Borba, 1945. jun. 4., 2. o. 
Egy-egy visszaélés, becstelenség bejelentéséről is hírt adnak, olvasói leveleket tesznek 
közzé. Nesavesnost činovnika odseka ministarstva trgovine federalne Srbije. Borba, 
1945. jún. 27., 1. o., n. n.; Vlasnik radionice četaka Milán Jelenik zakida radnicimaplatu. 
Borba, 1945. jún. 30., 4. o., n. n.; Petar Jovanović: Štetočinski rádpretsednika narodnog 
odbora u selu Krtinjskoj kod Obrenovca, és ugyanabban a cikkben Stojanovié Živ. Narod 
sela čubreprepoznao i uhvatio četničkog krvoloka. Borba, 1945, júl. 21., 3. o. (Létezik egy 
nem rendszeresen megjelenő rovat, a Dopisi Borbi, amelyben harcosoknak valamilyen helyi 
konfliktusról szóló leveleit közlik.); N. S.: Neaktivnost komisijeza ratnu dobit Borba, 1945. 
aug 22., 3. o.

591 Kazniti one koji sprečavaju da narod dode doproizvedene robe. Borba, 1945. máj. 19.,
1. o., n. n.

592 Otvaranje narodnih magacina. Borba, 1945. júl. 17., 1. o., n. n. (Ebben a cikkben arról van 
szó, hogy az állam mint a termelés legfőbb ellenőrzője a fö kereskedő is lesz egyben.)

593 Protiv neopravdanog dizanja i podržavanja cena životnih namirnica. Borba, 1945. júl.
10., 1. o., n. n. (Azokat, akik nem tartják magukat a központilag meghatározott árakhoz, 
példásan megbüntetik.) És: Spekulanti podižu cenu životnim potrebama. Borba, 1945. 
júl. 18., 3. o., n. n.

594 Borba narodnih vlasti u Beogradu protiv špekulanata podizanja cena i eme berze. 
1945. júl. 22., 5. o., n. n. (A nyerészkedők nevének közlésével kritizálják őket.)

595 Đorđe Kopunović: Pojačajmo borbuprotiv birokrata. Borba, 1945. júl. 26., 5. o.
596 Na sednici plenuma gradskog sindikalnog veóa raspravlja se o primeni uredbe o 

cenama i nadnicama. Borba, 1945. jún. 4., 4. o., n. n.
597 Odredbe o visini kirije. Borba, 1945. jún. 9., 4. o. Blagoje Nešković, Szerbia első 

embere hozza meg a lakbérek szintjéről a döntését.
598 Đuro Čalić: Uzajamnom saradnjom setva u Lici. Borba, 1945. jún. 10.
599 Andrija Hebrang: U borbi za ostvarenje zakona o osnivanju fonda za obnovu zemlje i 

pomoé postradalim krajevima. Borba, 1945. júl. 19., 1. o.
600 ABorba erről is több cikket közöl: I. T.: Uspeh omladinskih radnih jedinica u Vojvodini. 1945. 

júl. 31., 4. o.; Omladina Sandžaka odlazi u Vojvodinu na rád. 1945. máj. 24., 3. o. stb.
601 Posle uspešno završene setve treba obezbediti obradu letine. Borba, 1945. jún. 4., 2. o., n. n.
602 A szőlőművelésben fontos kékkőosztást szerveznek, takarékosságot hirdetnek a 

tűzifával. Kukoricatörésre, kapálásra viszik a városi lakosságot (S. L.: Omladina
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biai603 vagy más esetben a belgrádi és ljubljanai ifjak versenyeznek, de más 
teljesítményekről is tudósítanak.604 Ezeknek nem volt klasszikus értelemben vett 
tétje, mivel a győztes nem kapott semmit. Mégis nagyon fontosnak tűnt, hogy a 
teljesítmény dicsőséggé váljon.

6.4. A gazdaság a választási kampány idején
(az újjáépítés, az első eredmények hirdetése)

A választási kampány előtt sokat beszéltek az újjáépítési „harc”-ról a jobb 
munkaszervezés érdekében, a kollektív szerződések megkötéséről, a pénzforgalom 
rendeződéséről, ennek érdekében a hadsereg átszervezése is megtörtént.

A gazdasággal kapcsolatos hírek négy csoportba oszthatók. Az ellátásról, a 
mezőgazdasági munkáról (erről az idő múlásával egyre kevesebb a hír, hisz a tél 
közeledtével egyre kevesebb a munka is), a bányászatról, az újjáépítésről szóló 
hírek domináltak. A költségvetést csupán egyensúlyban akarták tartani.605 A 
külföldi segítségről ekkor még nem sokat és nem részletesen írnak. A népfelsza
badító bizottságok -  némileg anarcho-szocialista elképzelésekre emlékeztetően
-  az éves költségek számítgatásával foglalkoztak.606 Még húsba vágóbb volt az 
államosítás (konfiskáció) kérdése. A Borba útmutatása a törvény végrehajtásához 
abban állt, hogy a Népfront-tagok jelentgessék fel a nekik gyanús egyéneket.607

A legnagyobb publicitás a bányászok versengését övezte. Szerbiából 18 bánya 
kapcsolódott be a versenybe a vrdniki bányászok felhívására.608 A Borba a ver
seny elfogadására buzdított, és folyamatosan tudósított a versenybe sorra bekap
csolódó bányákról.609 A sikereket a lap a népfelszabadító háború dicsőségével

zemunskog sreza takmiči se u okopavanju kukuruza. Borba, 1945. jún. 7., 2. o.). Úgy 
tűnik, jelentős eredményt vártak az ócskavas összegyűjtésének megszervezésétől 
(Pred kampanjom za sabiranje starog gvožđa. Borba, 1945. júl. 18., 1. o., n. n. (Az 
akciót augusztus 1-jétől 8-áig hirdették meg.) Találó jelszó is születik: „Több vas
-  több acél!” (Više gvožđa -  više čelika!) (Stevan Dedijer: Više gvožđa -  više čelika. 
Borba, 1945. aug. 19., 3. o.) Mégis ez az akció felemás eredményt hozott.

603 B. B.: Omladina Srbije u takmičenju za prvi kongres omladine Balkana. Borba, jún.
21., 2. o.

604 S. L.: Omladinske radne brigádépomažu na žetvi u Slavoniji. Borba, 1945. júl. 14., 3. o.
605 Pred izradom općeg budžeta za 1946. godinu. Borba, 1945. okt. 8., 5. o., n. n.
606 Narodni odbori treba da pristupe sastavljanju godišnjeg budžetskog proračuna. Borba, 

1945. okt. 11., 1. o., n. n.
607 Kako treba sprovesti u život zakón o konfiskaciji. Borba, 1945. szept. 13., 3. o., n. n.
608 A Magyar Szóban más témák dominálnak, egyedül az aleksinaci bányászok témája 

jelenik meg.
609 Prihvatimo inicijativu vrdničkih rudara. Borba, 1945. okt. 4., n. n. Mariborban 

(Szlovénia) önként túlóráznak a bányászok, a versengés általános a boszniai és a 
horvátországi bányák között is, amelyek a nagyobb munkafegyelem folytán többet 
termelnek (Dušan Popović: Rudnici Bosne i Hercegovine približavaju se predratnoj
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kapcsolja össze. A trbovljei bánya viszonylagos épségét azzal hozták összefüg
gésbe, hogy a bányászok védték a bányájukat.610 A szerb—bolgár határ mentén 
működő bányákkal kapcsolatban a szerbek, a vlachok és a bolgárok egységes és 
egyetértésben végzett munkáját emelik ki.611 Az aleksinaci bányászok egyene
sen Titónak írnak levelet a „bizonyítványukat” -  az alacsony termelési szintet
-  magyarázva. (A németek megsemmisítettek a járatokat.) A levelükre maga 
Tito válaszol megértő stílusban.612 Néhány nappal ezután a termelés 150%-os 
növeléséről számolhatott be a Borba. A bányákban folyó verseny a szén straté
giai fontosságáról szólt, a termelés növelését szolgálta.613 Jugoszlávia gyenge és 
sebezhető volt, mert a városok fűtését javarészt szénnel oldották meg.

A másik nagy gondot az élelmezés okozta.614 A Belgrád615 és Lika ellátásáról 
szóló hírek kedvezőek. De szólni kellett a Hercegovinát sújtó aszályról és az őszi 
betakarítás nehézségeiről, amiért eleinte a németeket hibáztatták.616 Szűkszavú 
volt a Borba, amikor a kukorica árának meghatározásáról volt szó, vélhetően 
azért, mert a háttérben érdekütközés húzódott meg a kormány és a kereskedők 
között. Hebrang az elmaradott és a háborúban sokat szenvedett vidék válságos 
helyzetéről beszélt szeptember elején,617 később Rodoljub Čolaković, boszniai kor
mányelnök is nyíltan beszélt az élelemhiányról. A helyzetet rendészeti eszközökkel 
kívánták megoldani, de a törvénykezés kevésbé látványos vonulata is foglalkozott 
ezzel. A cél az volt, hogy minél több földet bevessenek. Zimony618 környékén 
„munkaakció”-ban törik a kukoricát, a surčini akcióra Kosta Nad is kilátogatott.619

proizvodnji. Borba, 1945. nov. 6.). Isztriában meghirdetik a szabadság versenyt (Milán 
Pracejié: „Takmičenje slobode ” u ugljenokopima raškog bazena u Istri. Borba, 1945. 
nov. 5., 5. o.). A kostolaci bányászok is elfogadták a kihívást (Rudari Starog Kostolca 
prihvatili su poziv za takmičenje vrdničkih rudara za veću proizvodnju uglja. Borba, 
1945. okt. 9., 1. o., n. n.). A trbovljei (Szlovénia) bányák pedig az éllovasok. (Nenad 
Stavjel: Trbovlje svakog dana poveća proizvodnju uglja. Borba, 1945. okt. 20., 5. o.)

610 Nenad Stavjel: Odlučnom borbom protiv Nijemaca trbovljanski rudari očuvali su svoj 
rudnikod uništenja. Borba, 1945. okt. 18.

611 Branko Brajičić: U rudnicima uglja na jugoslovensko—bugarskoj granici rade složno i 
predano Srbi, Vlasi i Bugari. Borba, 1945. okt. 23.

612 Pismo aleksinačkih rudara maršalu Titu, 1945. nov. 1. 1. o. Tito válaszol is nekik. (Odgo- 
vor maršala Tita rudarima aleksinačkih rudnika. Borba, 1945. nov. 3., 1. o.) A Magyar 
Szóban a levél és a válasz együtt jelent meg. Az aleksinaci bányászok levele Tito (sic!) 
marsaihoz, majd a közcím után közlik Tito válaszát. Magyar Szó, 1945. nov. 4., 1. o.

613 Ennek szellemében kritikus, ill. önkritikus és méltató cikkeket egyaránt írtak (Uspjesi i 
nedostaci u kampanji za veóu proizvodnju uglja. Borba, 1945. okt. 24., 1. o., n. n.) és (Inž. 
Vojin Dimitrijevié: Rudarstvo u službi i na kőrist naših naroda. Borba, 1945. okt. 28., 3. o.)

614 Erről egy szerkesztőségi kommentár a Borba 1. oldalára is felkerül. Növi zadaci u 
snabdevanju naše zemlje hranom. Borba, 1945. szept. 30., n. n.

615 Dovoz životnih namirnica na beogradske pijace povećalo se sa 80 odsto. Borba, 1945. 
szept. 12., n. n.

616 Na pragu jesenje žetve. Borba, 1945. okt. 2., n. n.
617 Izjava pretsednika privrednog saveta o planu za prehranu stanovništva u postradalim i 

pasivnim krajevima. Borba, 1945. szept. 3., 1. o., Tanjug.
618 Sonja Leontić: Svih osamnaest sela zemunskog sreza izišlo je  na zajedničku sječu drva 

za potrebe Zemuna i čitavog sreza. Borba, 1945. szept. 17.
619 General lajtant Kosta Nad kod omladine Zemuna na berbi kukuruza u Surčinu. 

Borba, 1945. okt. 16., n. n.
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A dohányért meglehetősen jó árat kaptak a hercegovinaiak, ezért a pénzért élelmet 
vásárolhattak. A tél közeledtével a mezőgazdaságról szóló cikkek elmaradtak, 
noha ahhoz kapcsolódott a tűzifa előteremtése is. Az lap az árak kontroll alatt tar
tásáról620, a pénzforgalom szabályozásáról621 és a spekulánsok, a szervezetlenség és 
a restség ellen folytatódó harcról írt.

A választási kampányban a feladatok meghatározása és a fegyelemre való fel
hívás mellett elkezdődött a munka eredményeinek propagálása, a sikerpropaganda. 
Ezek közül talán a hidak újjáépítése a leglátványosabb. Montenegróban 60 hidat 
állítottak helyre622, és egy hónappal a határidő előtt elkészült a nagyon fontos, 
Bosanski Brod és Slavonski Brod közötti híd.623 A munkahírek -  habár kisebb 
intenzitással, az utolsó oldalakon, kis és közepes nagyságú címekkel -  folyamatosan 
érkeztek, és ha kevésbé fontos eredményekről számoltak is be, de harmonizáltak a 
kampánnyal. A nehézségekről a megszállók átkos szerepét kidomborítva írtak. A 
sikerekkel reményt keltettek. Elképzelhetjük, milyen érzés lehetett arról olvasni, 
hogy országszerte beindul az élet, „a nép” újjáépíti az utakat, vasutakat624, hidakat, 
fiatal traktoristákat képeznek ki, és a bányákban, a szántóföldeken, a gyárakban, a 
vagongyárban, a textilgyárakban a szebb jövőért dolgoznak az emberek -  helyen
ként önkéntesen túlórázva. Ugyanekkor ez a lendület egyben kényszerít is. Min
denkinek fel kell vennie a tempót! Az ekkor kialakuló „lendületes lelkület” később 
óriási hatással lesz a közbeszédre, sőt az esztétikára is.

Az újjáépítés szorosan összefüggött a normalizálódással, de a kampány miatt 
kevés hely jutott rá. A Borba kiemeli az iskolák megnyitását, az analfabetizmus 
elleni küzdelmet, a Macedóniára irányuló jobbító szándékot. Elvétve esett csak 
szó a kultúráról és szórakozásról, így például a zágrábi koncertidény elkezdéséről 
vagy a belgrádi állatkert megnyitásáról. A cikkben egyben felkérik az olvasókat 
az elszaporodott patkányok beszolgáltatására. Kiemelt jelentőségű volt a rokkan
takkal való törődés, ami a patrióta kötelezettségek közé tartozott.625 A választási 
győzelem után ezek a témák majd kibontakoznak, és a legfontosabbá válnak.

620 Bitka za cijene. Borba, 1945. szept. 8., 2. o., n. n. (A cikkben arról esik szó, hogy 
meg kell mozgatni a néptömegeket) és Uredba o odredivanju i kontroli cijena. Borba, 
1945. okt. 31., n. n.

621 Zakón o regulisanju platnog prometa. Borba, 1945. szept. 4., 4. o., n. n.
622 Vanja Kraljević: U Crnoj Gori od oslobodenja do sada podignuto 60 mostova. Borba, 

1945. okt. 31., 3. o.
623 Most kod Broda na Savi izgraden mesec dana pre predvidenog róka. Borba, 1945. 

okt. 28., 5. o., n. n. A helyén ideiglenes híd volt, amelyet a hadsereg műszaki egységei 
építettek szintén rohammunkában.

624 Érdekes módon a vasutak felújításáról ebben a korszakban Horvátország kapcsán 
írnak, de viszonylag sokat (Likában, Zágrábban), a köztársaság egészének vasútfej
lesztéséről is találtunk elemző cikket. (N. M.: Obnova željezničkog saobraćaja u 
Federalnoj Hrvatskoj. Borba, 1945. szept. 29., 3. o.)

625 Staranje o invalidima patriotska dužnost je  vlasti i čitavog naroda. Borba, 1945. okt. 31.,
1. o., n. n. Egy nappal azelőtt járt Titónál a rokkantak küldöttsége. Ekkoriban tartották az 
országos kongresszusukat is.
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Đilas már korábban és a legtisztábban megfogalmazta pártja taktikáját, illetve 
azokat a feladatokat, amelyeket a tömegek elé akartak tárni. Ezek pedig: a nép
tömegek jólétének megteremtése a széles néptömegek bevonásával.626 Aki termel 
és dolgozik, annak kell adni. Ezért a harcnak a népfront győzelméig kell folynia, 
királyságról szó sem lehet, a reakció megtöri a nép egységét. Mások is a tömegek 
megmozgatására törekedtek, mert ebben vélték megtalálni a megoldást, de lega
lábbis a választási győzelmet.

6.5. A gazdasági sikerpropaganda

A választási győzelem után a gazdasági és munkahírek továbbra is fontosak, 
mert általuk lehetett sikerpropagandát folytatni. A Borba cikkeinek nagyjából 
15—20%-át tették az ilyen jellegű írások, ami viszonylag sok. A Politika ebben 
a tekintetben tökéletesen harmonizál a Borbával és kiegészíti azt, a Magyar Szó 
pedig a vajdasági hírekre koncentrál. Külön figyelmet fordítanak a háborúban 
elpusztult falvak felújítására.627 Leginkább Horvátország szerblakta vidékein 
(Lika, Banija és Kordun)628 folyik a felújítás.

A Borba 3. oldalát szinte csak a gazdaság és az újjáépítés hírei töltötték ki. 
Javarészt kishírekben írnak róluk, de időnként ezek a nap fo hírei, egyre gyakrab
ban kísérte őket fénykép. A hazánkon át (Kroz našu zemlju) c. rovat szerkesztési 
elvei túlnőttek a rovaton, és az egész újságban sorjáznak a sikerek. A gazdasági 
hírek egyrészt a normalizálódó viszonyokat közvetítették (helyreáll a közlekedés, 
újjáépítés folyik), másrészt az elvárásokat629 (hősiesen kell dolgozni, teljesíteni). 
Varázsigeként ismételgették az összegfogás, a tömegesség és a mobilizáció szük
ségét: „Mindenkinek részt kell vennie az újjáépítésben. ” Az elvárások között 
megjelenik egy új követelmény -  az önfeláldozás.

Újabbnál újabb versenyek indultak. 1946-ot a nagy május elseji verseny 
meghirdetésével kezdték.630 A gazdasági sikerpropaganda fontos és jellemző része 
volt, amikor egyik-másik üzemben, építkezésen egy-egy munkás valami újítással 
növelte a termelékenységet. Novemberben a kollektív szerződések előkészítése 
folyt 631 Amennyire a lapból tájékozódni lehet, a kollektív szerződésben pontosab
ban határozták meg a feladatokat, és így a munkafegyelem növekedését szolgálták.

626 Poboljšanje života narodnih masa... (Govor Milovana Đilasa na plenarnom sastanku 
centralnog odbora USAOJ-a. Borba, 1945. szept. 8., 3. o.

627 Dušan Popović: Lzgradnjapopaljenih kuéa... Borba, 1945. nov. 18., 4. o.
628 Pl. Završenisuovogodisryiradovina izgradnjiporušenihsela.... Borba, 1945. dec. 23., 4. o., n. n.
629 Razvijajmo radni polet i takmičenja. Borba, 1946. jan. 9., 1. o., n. n.
630 Pripreme za prvomajsko takmičenje radnika Jugoslavije. Borba, 1946. jan. 17., n. n. 

Ebből a cikkből az is látszik, hogy a titoista hatalom szerint nagyjából arra jó a szak- 
szervezet, hogy ilyen versenyeket szervezzen. A versenyről tucatnyi cikkben írnak 
rövid idő leforgása alatt.

631 Ubrzavajmo sklapanje kolektivnog ugovora. Borba, 1945. nov. 22., n. n.
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A hatalom fó célját, az újjáépítést632 heroikusnak mutatták be.633 A hadsereg 
egyes egységei is dolgoztak-634 Az energiagazdaság terén is ambiciózusak voltak 
a tervek. Mindennaposak voltak a túlteljesítésükről szóló beszámolók. Igy
ekeztek minél tömegesebbé tenni a közlekedés megszervezését.635 Szerencsére 
a két világháború közötti kapacitás meghaladta az ország szükségleteit.636 A 
hidak építése továbbra is folyik, nagyon intenzíven és tervszerűen,637 plénumot 
is szerveznek a kérdésről.638 Tito kiemelte ennek fontosságát, az újvidéki híd 
megnyitásán személyesen vett részt.639 Utakat és kikötőket640 is felújítanak. A fára
dozások eredménye impozáns. A Borbábm így fogalmaztak:, >A közlekedésért folyó 
csatát már megnyertük. ” („Bitka za saobraćaj je  ved dobijena”). A 937 ledöntött 
hídból 775-öt felújítottak.641 Kiemelték a felújításban dolgozók gyorsaságát. A sze
mélyforgalmat is fejlesztették, a háború előtti tarifarendszert élesen kritizálva.642 (A 
téli hónapokban a teherszállítás miatt mégis korlátozzák az utasforgalmat.)643

Az újjáépítés mellett a vetés megszervezése volt a slágertéma. Az országos 
tervnek a megvalósulásáért sikeresen „küzdöttek”644, Vajdaságban pedig túltelje
sítették a tervet.645 Jellemző, hogy a szántást is „katonásan” szervezik meg és

632 Pitanje obnove predstavlja glavno pitanje graditeljstva a tu dolazi na prvo mjesto 
osposobljenje saobraćaja i javnih gradevina. Borba, 1945. dec. 10. Mindez az 
építőipar vezetőinek a Titóval folytatott beszélgetésekor hangzott el.

633 Pl. az újvidéki híd építéséről is patetikus stílusban számolnak be. Danilo Vuković: 
Napori radnika da podignu most na Dunavu kod Novog Sada pre zime. Borba, 1945. 
nov. 13., 3. o.

634 V. J.: Jedinice Jugoslovenske armije u radu na obnovi zemlje. Borba, 1945. dec. 23.,
4. o.

635 Hitni zadaci našeg saobraóaja u zimskom periodu. Borba, 1945. dec. 15., 1. o., n. n.
636 Petranovié, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 91. o.
637 Planska obnova puteva u našoj zemlji. Borba, 1945. nov. 19., 3. o., n. n.; A Drinán is 

új hidat emeltek (Pušten je  u saobraćaj most preko Drine... Borba, 1945. dec. 24., 3.
o., n. n.), a Lim folyó torkolatánál alagutat ástak, a belgrádi Száva-hidat felújították, a 
Belgrád—Zimony híd felújításáról fényképet is közöltek.

638 A vasutak felújításáról, ill. működéséről plénumot szerveznek (Zalkjučci plenuma 
Saveza željezničkih i transportnih radnika... Borba, 1946. jan. 2. n. n.)

639 Z. G.: Uprisustvu maršala Tita juče je  na svečan način otvoren most kod Novog Sada. 
Borba, 1945. jan. 21., 3. o.

640 Šibenikben (régiesen Sebenico) újítanak fel egy kikötőt. Sa izložbe o obnovi 
saobraóaja. Borba, 1945. nov. 15., 5. o., n. n.

641 Véli ki uspeh u izgradnji mostova. Borba, 1946. jan. 14., 1. o., n. n.
642 íz našeg železničkog saobraóaja treba ukloniti štetnu predratnu tarifnu praksu. Borba, 

1945. dec. 6., 1. o. Érdekes ebben a cikkben, ahogy egy valóságos problémát úgy tud
nak tematizálni, hogy az egyben az ideológiai érdekeket is szolgálja.

643 Ograničenje putničkog saobraóaja omoguóióe izvršenje transportnog plana. Borba,
1945. nov. 21., 3. o., n. n., sőt a teherforgalomban is korlátozást vezetnek be bizonyos 
cikkek esetében, Ograničenje u robnom... Borba, 1945. nov. 24., 3. o., n. n.

644 Prema dosadašnjim rezultatima ovogodišnji Setveni plán bice potpuno ostvaren. 
Borba, 1945. nov. 15., 3. o., n. n. És: Jesenja setva u svim krajevima naše zemlje s 
uspehom privodi kraju. Borba, 1945. nov. 22., 2. o., n. n.

645 U Vojvodini je  do 24 novembre premašen plán... Borba, 1945. dec. 1., 5. o., n. n. Erről 
december másodikán is írnak. Paško Romac (5. o.) cikkében a terv túlteljesítését Vaj
daság népeinek eredményeként értékeli.
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íiják le, katonai terminusokat használva: „traktoristák brigádja” „harcolt” egy-egy 
szántóföldön.646 Az új hatalom az ipari növények termesztését szorgalmazza.647 
Ekkoriban alakult ki a propagandában Vajdaság éléskamra-funkciója, ami mindvégig 
megmarad a titoizmusban, de Horvátországról és Boszniáról is írtak. Az UNRRA pozi
tívan értékelte a mezőgazdaságban végbement folyamatokat.648 A vajdasági helyzetről 
olvasva azonban -  szintén a sorok közt -  érzékelhető, hogy nem mennek simán a dol
gok. A telepesek katonai munkabrigádok segítségére szorultak.649 Önkritikát gyakorol
nak650 az illetékesek a gabona, főleg a búza felvásárlása kapcsán. (A népfelszabadító 
bizottságok nem voltak elég agilisak, és megjelentek a spekulánsok.) Ez előrevetítette 
azt az „agilis” formát, ami hamarosan a titoista hatalom „stílusa” lesz. A vetési kampány 
után, a tél közeledtével a bányákban „harcoltak” a termelékenység növeléséért651 

Dalmáciában főként a szőlészet652 fellendítésére, Boszniában és Hercego
vinában az erdészetre,653 Isztriában a halászatra figyeltek oda. Dalmáciában a 
karsztmezők vízháztartásának szabályozásával akarták a mezőgazdaságot fejlesz
teni.654 Érdekes, hogy Hercegovinában hónapokkal előbb felvásárolták a dohányt, 
mint Macedóniában, ez -  a macedónokat dicsérő szövegek ellenére -  arra utal, 
hogy a hatalom számára a hercegovinaiak voltak fontosabbak. A rizstermesztéssel 
kapcsolatban kezdenek már a szövetkezésről/szövetkezetről (zadruga) beszél
ni 655 (Ebből aligha sejthette bárki a majdani fejleményeket.)

A tél közeledtével igyekeztek gyorsan bányászokat kiképezni 656 Boszniát657 és 
az albán „(šiptar)”658 bányászok helytállását dicsérik. Szerbiában is túlteljesítették a

646 Pl. Na njivama kulskog sreza traktorske brigádé... Borba, 1945. dec. 8., 3. o. A szovjet nyelv 
is militarizálódott, a gazdaságban használatos nyelvvel együtt. Tóth Szeigej: A szovjet biro
dalmi nyelv, avagy a totalitarizmus grammatikája = Aetas, 3. évf. 1991/1, 10— 11. o.)

647 Pl. a cukorrépáét. Jesenjim i zimskim oranjem... Borba, 1945. nov. 19., n. n.
648 Izjava stručnjaka Unre... Borba, 1945. dec. 6., 3. o. Tanjug, és: Jugosloveni su pokazali 

veliku energiju i snalažljivost u izgradnji svoje zemlje. Borba, 1946. jan. 13., n. n. (A 
washingtoni jelentés alapján írták.)

649 Sonja Dapčević (A stílusból érződik, hogy a már idézett Sonja Leontié írta a cikket.): Sa 
vojnim radnim ekipama kod bosanskih kolonista u bačkim selima. Borba, 1945. dec. 9., 3. o.

650 Iskustva ipouke iz kampanje otkupa žita. Borba, 1946. jan. 2., 2. o., Tanjug
651 Bosznia esetében ez egy kétoldalas cikkben csapódik le. Gojko Momié: Napori bosan

skih rudara dapostignu iprestignupredratnuproizvodnju. Borba, 1945. dec. 22., 3— 4.
0. A cikk egyik része arról szól, hogy mi a titka Vinko Folnovié élmunkásnak. Röviden 
az, hogy nem várja tétlenül a csilléket a munkaidő befejeztével, hanem munkaidő után is 
dolgozik, addig a pillanatig, amíg megérkeznek a csillék, s elindul velük a felszínre.

652 S. L.: Druga obnova vinograda u Dalmaciji... Borba, 1945. dec. 14., 2. o.
653 D. P: Obnova šumske industrije u Bosni i Hercegovim. Borba, 1945. nov. 20., 3. o.
654 Navodnjavanje kraških polja Dalmacije. Borba, 1945. dec. 27., 4. o.
655 Z. G.: Stvaranjem zadruga proizvođača pirinča omogućiće se veći prinos po hektaru. 

Borba, 1946. jan. 27., 2. o.
656 Pomognimo izvršenje plana za stručno obrazovanje rudarskih kadrova. Borba,

1945. nov. 27., 2. o., n. n. Egy bizonyos mérnök, Mihelié javaslatát is közlik a 
szakemberképzésről. Praktični predlog za brzo... Borba, 1945. dec. 5., 3. o.

657 Pl. Povodom rada zeničkih rudara za komunističku partiju Jugoslavije. Borba, dec. 2.,
1. o., n. n.

658 ,JŠiptari "-rudari poirtvovano rade u aleksinačkom rudniku uglja. Borba, 1945. dec.
30., 4. o., n. n.
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tervet.659 Tito személyesen mondott köszönetét Stari Kostolac bányászainak.660 A 
bányák versenyében sok volt a fogadkozás és a nagyotmondás. Živojinoban 400%-os 
növekedésre tettek ígéretet661 A tuzlai bányászok, december 19-én, az összes bosz
niai bányát kihívták versenyre. A szerbiai bányászok versenyében Vrdnik bányászai 
győznek.662 Aztán januártól (természetesen) a május elseji versenyben vettek részt. 
A horvátországi bányászokról kezdetben azt írták, hogy több tervszerűségre lenne 
szükség663* mert noha jók, az eredmények elmaradnak a képességeik mögött. 
Később támadóan korholják őket.664 Az Isztriában 1945 decemberében befejeződött 
versennyel elégedettek. A Borbát olvasva úgy tűnik, sikereikkel a bányászok 
voltak a rendszer legfőbb támaszai és szimbólumai. Szinte archetipikus az a kép, 
amit a rašai (Isztria) bányászokról szóló cikk mellett közöltek665’ a légkalapácsban 
ötvöződik a technika és az erő. A hídépítők nem sokkal maradtak el a bányászok 
mögött. A munkások igyekeznek megfelelni a kívánalmaknak. A köztársaság kikiál
tását, pl. Breza bányában a termelés fokozásával ünnepelték.666 Az 1946. évi cél is 
a termelés jelentős növelése volt.667

Az ipar újjáélesztéséről kevesebb a hír668, de a bőr- és a textilipar beindul. 
(Mindenhol 10— 15%-kal nő a termelés.) A fémipar beindításáról inkább csak 
tervek vannak. Elvétve akad hír egy-egy helyi furészgyár, téglagyár megnyi
tásáról. A gazdaságtól a háború előtti teljesítményt várják el. Nagy elégedettség
gel írnak arról, ha valahol a termelés elérte az 1939. évi színvonalat. Az akciók 
meghirdetése egy kicsit alábbhagyott,669 de Belgrádban a hóeltakarítást is így 
szervezték meg.670

Legérdekesebb a rezsimnek a kereskedelemhez való viszonya. Folyamatosan 
kereskedőket perelnek, de arról olvashatunk, hogy a kereskedelemnek kulcsfontosságú a 
szerepe az újjáépítésben.671 Alighanem rendkívül izgalmas volt ekkoriban kereskedőnek 
lenni, hiszen a rendszer támogatói és ellenségei közötti borotvaélen táncoltak.

659 U novembru i decembru premasen jeplcm pmizvidnje uglja u Srbiji. Borba, 1946. jan. 2., 3. o.
660 Marsai Tito zahvaljuje rudarima rudnika Stari Kostolac. Borba, 1946. jan. 6., 1. o.
661 Rudnik lignita Živojino... Borba, 1945. nov. 29., 5. o., Tanjug.
662 U takmičenju pobijedio je  Vrdnikpremašivši za 11% predratnu proizvodnju. Borba, 1946. 

jan. 5., n. n. A győzelemről az első oldalon számol be a Magyar Szó jan. 27-i számában.
663 M. P.: Potreba uvodenja rada iplana u rudarstvu sjeveme Hrvatske. Borba, 1945. nov. 20., 2. 

o.
664 Több cikk is szól erről a témáról, a hivatalos értelmezést a következő cikk közli: Zašto 

su rudari uglja u Hrvatskoj nedovoljno poveéali proizvodnju u toku takmičenja. Borba,
1946. jan. 17., 2. o.

665 Rudari Raše za 30 odsto premasúi učinak... Borba, 1946. jan. 3., 3. o., n. n.
666 Rudari rudnika Breze proslavili su proglašenje republike povećanjem proizvodnje. 

Borba, 1945. dec. 6., n. n.
667 Dužnost rudara da u 1946. godini znatno nadmaše prošlogodišnje rezultate. Borba,

1946. jan. 16., 2. o., n. n.
668 A Magyar Szóban nem ez a helyzet, ott az iparról több a hír, mint a bányákról, hiszen 

Vajdaságban nincsenek bányák, és magyarok nem dolgoztak azokban.
669 Országos akció a gumi gyűjtése. Potrebno je  proširiti i pojačati akciju za prikupljanje 

stare gume. Borba, 1945. nov. 15., 4. o., n. n.
670 Raščišćavanje snega u Beogradu... Borba, 1945. dec. 17., 3. o., n. n.
671 Brzoj obnovi i razvoju... Borba, 1945. dec. 11., 3. o., n. n.
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Különleges és az anarcho-szindikalizmusra emlékeztet, ahogy az új adótörvény
nyel672 „ demokratizálták az adók kiszabását ”, a széles néprétegek segítségé
vel.673 A hatalom a leghűségesebb bázisának, a harcosoknak úgy fejezte ki háláját, 
hogy a népfelszabadító háborúban töltött időt mint szolgálati időszakot vette 
számításba.674 Gyakoriak a hírek a leszerelt katonák munkába illeszkedéséről.675 
Belgrádban bizottságot alakítanak a leszerelt katonák fogadására.676 A sorok 
közül azonban kiolvasható, hogy ez probléma. A helyzet idealizált bemutatása 
időnként groteszk jelleget ölt.677

6.6. Amit már nem lehetett lelkesedéssel pótolni -  a 
diktatúra beszivárgása a gazdasági életbe

„Leveledben ezt írod: Korog a gyomrunk, de szabadok vagyunk... ezért élünk, 
tanulunk, dolgozunk, építünk. Hát igen. így kell felfogni az eseményeket. ”678

A gazdaság összképe az eredmények ellenére is siralmas volt, amiről nem 
beszélnek, de erre utalnak a negatívumokra való hisztérikus reakciók.679 A gaz
dasági ügyek megítélése egyre szigorúbb lett, a perek ítéletei egyre kegyetleneb
bek. Az állatállomány takarmányozásával gondok vannak. Sertésvész volt, de 
erről csak az ingyenesen osztott szérum kapcsán, közvetetten értesülhetünk.680 
A sorok közül kiolvasható volt az infláció. (Ebben az időszakban emelik a cukor 
árát.)681 A béremelést szorgalmazókat árulónak, a régi rendszer képviselőinek, 
ellenségnek, ill. rejtőző ellenségnek kiáltják ki.682 A horvátországi bányászok

672 Növi zakón o neposrednim porezima. Borba, 1945. nov. 24., 2. o., n. n.
673 Demokratizacija razreza poreza prema stvarnim prihodima poreskih obveznika. Borba, 

1945. nov. 26. 2. o., n. n.
674 Vremeprovedeno u narodnoslobodilačkoj vojsci... Borba, 1945. dec. 18., 3. o., n. n.
675 Konferencija u ministarstvu socijalne politike o zaposlenju demobilisanih boraca. 

Borba, 1945. nov. 24., 2. o., n. n.
676 Gradska komisija za prihvatanje demobilisanih boraca u Beogradu. Borba, 1945. nov.

25., 2. o., n. n.
677 Pismo demobilisanih drugarica zaposlenih u fabrici „ Tivar ” u Varaždinu. Borba, 

1945. dec. 30., 4. o., n. n. Ebben a levélben a partizánnők arról írnak, hogy példát 
mutatnak a többi munkásnőnek abban, hogy mint ahogy harcoltak is, megfogják a 
munka végét.

678 Kongó Tivadar: Levél pesti barátomhoz. Magyar Szó, 1945. dec. 4., 3. o.
679 Pl. ha valahol alábbhagy a termelékenység, ill. lelkesedés vagy ha pl. szállítás közben 

elhullnak az állatok. Rade Dželebdžić: Ko je  kriv što lipsava stoka pri transportu u 
Beograd, 1945. dec. 21., 5. o.

680 Raspodela seruma protiv svinjske kuge. Borba, 1946. jan. 5., 5. o., n. n.
681 Nőve cene šećera. Borba, 1945. nov. 25., n. n.
682 Naivnost ili jevtina demagogija i prikriveno neprijateljstvo. Borba, 1945. dec. 30., 2.

o., n. n.
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elleni támadás elemei a következők voltak: nem elég jól dolgozik a vezetés, a 
szakszervezet nem elég aktív a versenyért agitálásban, a munkások nem kaptak 
elég ételt -  mindebből sejthetjük a versenyek valódi, izzadságszagú jellegét. 
Visszatérő közhely volt, hogy „csak egy kicsit nagyobb lelkesedéssel” („sa malo 
više zalaganja”) kell dolgozni. Mintha minden ezzel lett volna megoldható. A 
szerbiai energiagazdaságban is volt példa „az egység megbontásáéra, de az 
elkövetőket felfedték, és visszaállították az egységet683. Maga Tito kezdeményez 
konfliktust a Belgrád—Zimony hidat építő munkásokkal. Szeptemberben náluk 
járva „baráti kritikával” illette őket. Ezután néhány vezetőt leváltottak, és a 
munkások „levonták a következtetést”. Titónak írt levelükben „önfeláldozást”6*4 
ígérnek. A másik oldalról pedig „ teljes fizikai erőkifejtést ”685 szorgalmaznak
-  „ ... akadnak egyes 'teoretikusok* (...), akik újabban az ifjúság és a munkások 
állítólagos 'kimerültségéről ’ beszélnek a munkaverseny következtében. Jellemző, 
hogy a munkások egyáltalán nem beszélnek kimerültségről." És valóban nem 
látszik, mi a rohammunka (udarnički rád) motivációja, a nyomásgyakorlásnak 
viszont szaporodtak a jelei.686 A május elseji verseny egyik célja a munkafegyelem 
megszilárdítása,687 ami elvben nem a munkások érdeke. Nyilvánvaló a politikai 
szándék. Az általános diskurzus, az antifasiszta etatista lendület megállíthatat
lanul gördítette tovább ezt a gyakorlatot. A Borba január 28-i vezércikkében688 
arról írt, hogy az állami vagyon őrzésével mindenki magának és a közösségnek 
is segít. Đilas egyik beszédét idézve mondják: „Ha ma az államnak adsz, 
akkor a népnek adsz. ” Abban a történelmi pillanatban az ilyen típusú kijelentés 
megkérdőjelezhetetlen volt. A titoizmus már a kezdet kezdetén alkalmazza a 
jutalmazást (!), ha szimbolikusan is. A termelésben jeleskedő bányászok kitünte
téseket kaptak, mégis úgy tűnik, erősödött a hatalom nyomás gyakorlása.

683 Radnici Električnog preduzeéa Srbije raskrinkali su razbijače jedinstva. Borba, 1946. jan.
26., 4. o., n. n. A cikkből kiderült, hogy a szakszervezeti választásokon két lista volt (ez volt 
az egység megbontása), és az egyik listát lejáratva a hatalom által preferált lista győzött.

684 Pismo radnika sa savskog mosta Beograd—Zemun maršalu Titu. Borba, 1946. jan. 3.,
1. o. Spremni smo da se žrtvujemo -  szó szerinti fordításban: készek vagyunk felál
dozni magunkat.

685 Teljes fizikai erőkifejtést a munkaversenyen. Magyar Szó, 1945. nov. 26., 3. o., n. n.
686 Pl. a verbászi cukorgyárról szóló cikkben szemrehányóan kérdezik: Miért nincs roham

munka a verbászi cukorgyárban? Magyar Szó, 1945. nov. 27., 4. o., n. n.
687 Uprvomajskom takmičenju učvrstimo radnu disciplinu. Borba, 1946. jan. 27., 1. o., n. n.
688 Čuvanjem i jačanjem državne svojine pomažemo narodnoj zajednici. Borba, 1946. jan.

28., 1. o., n. n.
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6.7. Az agrárreform

Az agrárreform, a nincstelen parasztság megnyerése az egyik legfontosabb 
fegyverténynek ígérkezett. A földreform a sikerpropagandának talán a legfőbb 
energiaforrása lett. Úgy tűnik, hogy a benne rejlő dinamizmus kiaknázásának 
érdekében módosítottak a sztálini gazdaságpolitikán.

Az agrárreformról, ill. a földosztásról már a háború idején szó esett. Az agrárre
form lényege az volt, hogy az elmenekült és az elűzött emberek földjeit kiosztották 
az ország más területéről érkezőknek. Éppen Vasa Čubrilović,689 aki sikeresen men
tette át magát és nacionalizmusát, cikkezik erről, valamint a testvériség-egységről690 
A földosztás egyszerre stratégia és taktika is volt, a paraszttömegek megnyerését 
szolgálja. A földkérdés különleges jelentősége megmutatkozott az augusztusi már- 
már választási kampánynak tekinthető törvénykezésben 691 A mezőgazdaságnak 
kellett megteremtenie és pótolnia az élelmiszer-tartalékokat692 A mezőgazdaság 
elvszerü, stratégiai kezelésének lényege az, hogy csak az birtokolhat földet, aki 
dolgozik vele: „Azé a föld, aki megműveli.”693

Ezt már a kampányban megígérték. A róla szóló hírek 1945 novemberétől 
szaporodtak meg, de igazán csak 1946 januárjára váltak időszerűvé. A Borba 
szerkesztőségi cikkben adta tudtul, hogy a földreformot még a tavasz beköszön
tése előtt véghez kell vinni.694 A javarészt írástudatlan parasztságnak nem voltak 
ideológiai megfontolásai, könnyű volt manipulálni.695 A két világháború között 
is ahhoz pártolt, aki földet ígért. Ez az ígéret előcsalogatta a parasztságból 
azt a dinamizmust, amire a rendszernek szüksége volt.696 A két világháború 
közötti földreform során csak egyes nagybirtokok felosztásáig jutottak697 el, 
de a földéhséget nem elégítették ki698, óriási támadási felületet hagyva majdani 
ellenfeleiknek. Az agrárreformot egyértelműen „fentről” indították és vezényel

689 Ifjúként radikálisan nemzeti felfogású, hogy később a kommunizmusba is belesimuljon.
690 (sic!) D-r Vasa Čubrilović: Odbrana i braístvo ijJedinstvu. Tanjug. Borba, 1945. aug.

1., l .o .
691 Zakón o agrarnoj reformi i kolonizaciji nova značajna tekovina naših naroda. Borba, 

1945. aug. 14., 1. o., n. n.
692 Otvaranje narodnih magazina. Borba, 1945. júl. 17., 1. o., n. n.
693 Osnovna načela raspodele zemljišnog poseda. Borba, 1945. jún. 20., 2. o., M. P. 

(Lényegében véve arról van szó, hogy a földtulajdont átcsoportosítják.)
694 Agrarnu reformu treba sprovesti jós prijeproljetne sjetve, 1946. jan. 22., 1. o., n. n.
695 Nem véletlen, hogy a királyi Jugoszláviában is volt agrárreform, azért, hogy a háború

ban részt vevők azt érezhessék, hogy megérte hadba menniük. De nem vitték követ
kezetesen végbe, így az új Jugoszláviában célját tévesztettnek ítélték meg. Kako se u 
staroj Jugoslaviji izigravala agrarna reforma. Borba, 1946. jan. 21., 4. o., n. n.

696 Hasonlóan történt ez Albániában is, amiről -  a jugoszláviai folyamatot alátámasztandó
-  tudósítottak. Desa Miljenović: Podela zemlje u Albaniji -  veliki praznik albanskog 
naroda, 1945. dec. 16., 3. o., n. n.

697 A változások törvényesítése egészen 1931. jún. 26-áig elhúzódott.
698 Mesaroš, Šandor: Položaj Madara u Vojvodini 1918—1929, 95. o.
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ték. (A sajátos jugoszláv állam- és demokrácia-felfogás értelmében ezt tagál
lamonként tették meg.)699 Az agrárreformot is összekapcsolták a -  nevezzük 
így -  kongresszusi mozgalommal. Újvidéken vezényelték le a földművesek 
kongresszusát.700 A Földművesek Szövetsége több mint százezer tagot számlált, 
amivel rendkívül elégedettek voltak.701 A tömegesség e téren is lényeges volt, 
a vezetőség a legkisebb falura is odafigyelt. A földek kisajátítása és szétosztása 
meglehetősen anarchikus történet, de így sokkal nagyobb hatást váltottak ki, 
mintha hivatalnokok hoztak volna döntéseket.

A propaganda értelemszerűen az agrárreform pozitívumait emelte ki, és a 
kárvallottakról egyáltalán nem beszélt. A katolikus egyház -  a folyamat vesz
tese -  pásztorlevelében (amiben a felálló rendszert támadta) is elsősorban erre 
reagált, de nem válthatott ki pozitív visszhangot a szerb ortodox (pravoszláv) 
egyház reagálása sem.702 Önelégülten tudósítgatnak, amikor egy-egy községben 
befejeződött a földek kisajátítása703. A földosztási „borotva” minden földművest 
megfosztott a 20, ill. 25 hektáron felüli birtokától. (Egy bizottság határozta meg 
a föld minőségét, és ettől függött, mennyit vettek el.) Az agrárreformról a Borba, 
a „pozitív villanások” stílusában tudósított. Ezekből elsöprő energia sugárzik. 
A Macedóniában végrehajtott agrárreform704 kapcsán mintegy beteljesülésként 
szögezik le: „A fö ld  azé lett, aki megműveli”. Ez egyben az évszázados szenve
dések, igazságtalanságok végének ígérete volt.

A földreformot még két jelentős dologgal kapcsolták egybe. Egyrészt 
nemzeti célokat valósítottak meg, amikor a németek helyére többnyire szer- 
beket telepítettek a Vajdaságba, ill. hercegovinaiakat (horvátokat és szerbeket) 
Szlavóniába. „A svábok földjeit, a fasiszta birtokosok földjeit, azok kapják, akik 
ebből az országból kiverték a svábot és fasisztákat. A mi földtelenjeink, a mi 
béreseink pedig azt a földet kapják meg, amin eddig éhbérért vesződtek, amit 
eddig másnak túrtak”105 A telepesekről (kolonisti) lelkendezve tudósítottak,706 
arról viszont egy szó sem esett, hogy mit tettek azokkal, akiknek a helyére jöt
tek. Másrészt az ún. passzív vidékeket tehermentesítették. Az agrárreform egy 
valamire nem volt jó: semmilyen gazdasági eredményt nem hozott, sőt jelentősen

699 „Fenn” hozták meg a törvényeket, pl.: Donét je  zakón o agrarnoj reformi i kolonizaciji 
za Srbiju. Borba, 1945. nov. 22., 4. o., n. n. És „fentről” nyújtottak segítséget a végre
hajtáshoz, pl.: Pomoč narodu u sprovodenju agrarne reforme u Sloveniji. Borba, 1945. 
nov. 13., 2. o., Tanjug

700 Danilo Vuković: Kongres Saveza poljoprivrednih radnika Jugoslavije otvoren je  juče 
u Novom Sadu, 1945. nov. 26., 2. o.

701 Savez poljoprivrednih radnika Jugoslavije okupilo je  preko sto hiljada radnika. Borba, 
1945. nov. 27., 2. o., n. n.

702 Erről csak az éles szemű olvasó értesülhetett azokból a felszólalásokból, amelyek azokat 
kritizálták, akik nem adják oda „önkéntesen és dalolva” földjeiket a szétosztáshoz.

703 Pl. Završena je  eksproprijacija zemlje u bačko-topolskom srezu. Borba, 1945. jan. 29., 
2. o., n. n. (E napon tudósítanak a szabadkai községben lezajlott agrárvitáról.)

704 Agrarna reforma u Makedoniji. Borba, 1945. dec. 19., 2. o., n. n.
705 Vajdaság magyar földmunkásaihoz. Magyar Szó, 1945. dec. 6., 3. o., n. n.
706 Pl. Prve grupe kolonista iz Srbije otišle su u növi zavičaj, 1945. dec. 24., 4. o., n. n.
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romlottak a hozamok.707 Úgy tűnt, a Vajdaságban szinte mindenkinek van helye. 
Az újonnan érkezőknek azért,járt” a föld, mert harcoltak a megszállók ellen és 
elvesztették családtagjaikat. Arra, hogy nincs minden rendben, és nem oldódnak 
meg a gondok, inkább csak szaporodnak, csupán következtetni lehetett. Mivel a 
telepesek nem tudták magukat feltalálni, a munkásoknak kellett segíteni rajtuk.708

6.8. A földosztás folyamatának lenyomata a sajtóban

A köztársaságokban és elsősorban a Vajdaságban folyó földosztási vitákról 
(raspravá) itt-ott részletesen beszámoltak. Összecsődítették az „agrárérde
kelteket” (<agrarni interesanti), és az esemény lebonyolítói -  akik az új hatalom 
emberei voltak -  sérelmeik elpanaszolására serkentették őket. Ennek eredmé
nyeként népítéletszerüen fosztották meg „felesleges földjétől” a birtokost, aki 
sértegetések közepette, kinevetve, megalázva, anyagilag, erkölcsileg megsem
misülve távozhatott. A tudósítások közül kettő igen jellemző. Óbecsén Komáromi 
György először szánalmasan bizonygatja, hogy ő valóban földműves.709 (Ezt 
azért tette, mert ha „rábizonyítják”, hogy nem földműves, akkor minden földjét 
elveszti.) Kérges tenyerét mutogatta, amelyről megállapítják, hogy „az semmi” 
az igazi munkáskezekhez viszonyítva. A „nagybirtokos” megalázása után egy 
másik nagybirtokos kálváriája következett (Zórád Károlyé), és így tovább. A 
cikk írója olcsó poénként beleszövi mondandójába a nemzeti egyenlőséget is. 
Az egyik szerb rászólt a másikra, hogy magyarul is beszéljen. Az esemény meg
koronázásaként az egyik friss földbirokos (bizonyos Paja Doroslovački) mondta 
meg a magáét: „Pont azok, akik a reform hatálya alá esnek, mondták azt, hogy a 
hatalom nem népi. Ezek után ők is másként gondolják! ”. Ehhez hasonló esemé
nyek zajlottak le Dobanovci710 szerémségi faluban is. „Mi fogunk segíteni, hogy az 
agrárreformról szóló törvényt végrehajtsák, és annak védelmezői leszünk ” -  mondja 
egy szalagcím.711 A parasztságot megnyerték a közép- és nagybirtokosok ellehe
tetlenítésére, pontosabban éppen azzal. Erre rímel az a karikatúra, amelyet január 24- 
én közöltek (3. o.), a „Nagy birtokos nagy gondja” címen. Egy kövér földtulajdonos 
így szól: „Azt hiszitek, hogy magatok meg tudjátok művelni a földet?

-  Miért ne tudnánk, ha neked megtudtuk! -  így a válasz.”

707 Ez nem véletlen, hiszen azokat űzték el, akik ismerték a táj és a föld sajátosságait. Olya
nokat hoztak a helyükbe, akik alacsonyabb színvonalon, fontos ismeretek és eszközök 
híján foglalkoztak mezőgazdasággal. Már idéztük ezzel kapcsolatban A. Sajti Enikő 
munkáit a Limes és a Századok folyóiratokból.

708 Radnici pomažu kolonistima koji su se naselili u jednom kraju Zemuna. Borba, 1945. 
nov. 19., n. n.

709 D. P: „Zemljapripada onom ko je  obrađuje”. Borba, 1946. jan. 20., 3. o.
710 Agrarna reforma u sremskom selu Dobanovcima. Borba, 1946. jan. 24., 3. o., n. n.
711 Mi čemo pomoći da se Zakón o agrarnoj reformi sprovede u delo i bićemo njegovi 

čuvari. Borba, 1946. jan. 26., 4. o., Tanjug.
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Volt ezekben a gesztusokban valami Rózsa Sándoros. A kisemberek oda
mondhatták a magukét az egykori „nagyoknak”. Mégis Titóék -  akik ekkoriban 
hithü kommunisták -  az agrárreform Jótetteinek” majd behajtják az árát-712 

Az agrárreform a parasztok hagyományos földéhségét kihasználva igába fogta 
őket. A JKP a termelőszövetkezeteket (zadruga) szorgalmazta, szerintük ez a tulaj
donforma átmenet az állami és a magántulajdon között.713 Már a földosztások idején 
beszéltek róla714, de ez akkor még távoli és merőben elméleti gondolatnak tűnt. 
Nem telik bele sok idő, és 1949-ben reális kényszerré válik.

6.9. A kolonializáció -  „Vajdaság testvérien várja a 
más föderális egységekből érkező kolonistákat”715

Vajdaság demográfiai viszonyai az első világháború befejezésétől kezdve 
folyamatos változásban voltak (és vannak). A legnagyobb, földcsuszamlásszerű 
elmozdulást a második világháború okozta. Előtte és utána többnyire fokozatos 
változások jellemzők. A változások iránya azonban mindig egyöntetű -  a dél
szláv, elsősorban a szerb lakosság térnyerése.716 Mindezt az alábbi statisztikával 
támasztjuk alá:

712 D. V.: Savez poljoprivrednih radnika pred novim zadacima. Borba, 1945. dec. 2. A 
parasztságnak meg kellett oldania az ország élelmezésének kérdését. A közeljövőben 
majd tőle vonják majd el az eszközöket, a gyors újjáépítéshez és iparosításhoz.

713 Petranović, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 86. o.
714 (sic!) D-r Mihailo Vučković: Projekt ustava i zadrugarstvo, 1945. dec. 12., 2. o.
715 B. P.: Vojvodina te  bratski... Politika, 1945. aug. 31., 4. o.
716 A jugoszláv kommunisták, a demográfiai változásra hivatkozva csatolják a Vajdaságot 

Szerbiához. Jovan Veselinov a JKP tartományi konferenciáján mondott felszólalásá
ban azt emelte ki, hogy az etnikai viszonyokból következik a Vajdaság Szerbiához 
tartozása. Mindezt még 1945 áprilisában tette, jóval a közfelkiáltással megszavazott 
egyesülés előtt. Petranović, Branko, Zečević, Momčilo: Jugoslovenski federalizam, 
ideje i stvarnost (Tematska zbirka dokumenata) //., 156. o.
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Vajdaság népessége nemzetiségi hovatartozása szerint 1910— 1991.

Nemzetiségi hovatartozás 1910 1921 1953 1971 1991

Szám 510 186 526 134 865 538 1 089 132 1 151 353

Szerb % 33,8 34,7 50,9 55,8 57,2

Index 100,0 103,1 164,4 125,8 105,7

Szám 424 555 370 040 435 179 423 866 340 946

Magyar % 28,1 24,4 25,6 21,7 16,9

Index 100,0 87,2 117.6 97,4 80,4

Szám 323 779 333 272 - 7243 -

Német % 21,4 22,0 - 0,4 -

Index 100,0 102,9 - 2,2 -

Szám 34 089 122 684 127 027 138 561 74 226

Horvát % 2,3 8,1 7,5 7.1 3,7

Index 100,0 360,0 103,5 109.1 53,6

Szám 56 689 58 273 71 153 72 795 63 941

Szlovák % 3,8 3,8 4,2 3,7 3,2

Index 100,0 102,8 122,1 102,3 87,8

Szám 75 223 65 197 57 218 52 987 38 832

Román % 5,0 4,3 3,4 2,7 1 9

Index 100,0 86,7 87,8 92,6 73 2

Szám - - 30 516 36416 44 721

Montenegrói % - - 1,8 1,9 2,2

Index - - 100,0 119,3 122,0

Szám 13 479 13 644 23 038 20 109 17 889

Ruszin % 0,9 0,9 1,4 1.0 0,9

Index 100,0 101,2 168,9 87,3 89,0

Szám - - 11 622 16 527 16641

Macedón % - - 0,7 0,8 0,8

Index - - 100,0 142,2 100,7

Szám 72 804 25 182 78 254 94 897 263 970

Egyéb % 4,8 1,7 4,6 4.9 13,1

Index 100,0 34,6 310,8 121,3 278,2

Szám 1 510 822 1 514 426 1 699 545 1 952 533 2012 517

összesen % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Index 100,0 100,2 112,2, 114,9 103,1

Forrás: Hivatalos Statisztikai Közlemények (Mimics Károly demográfus táblázata) 
Láthatjuk, hogy a német lakosság eltűnt. Tito, ha egyáltalán érintette a témát 

(pl. szept. 13-i rádióbeszédében), röviden és szemérmesen intézte el -  „ elha
gyott fö ldek”-rö\ beszélt.717 A bevetetlenül maradt földek kérdése felvetette az

717 Ez a történtek eufemizálása. De nemcsak a hatalom eufemizál, hanem majd a törté
netírás is. A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség (Magyarok a Délvi
déken 1918—1947), 324. o.
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új lakosság szükségességét. 1945 tavaszán és nyarán „munkaakciók” zajlanak, 
már ekkor felmerült a telepítés kérdése.

Moša Pijade a harcosok718 Vajdaságba költöztetését719 szorgalmazta, és sürgette 
a kolonizáció720 tél előtti befejezését.721 1945 szeptemberben elkezdődik a kolo- 
nisták Vajdaságba telepítése. Szeptember 16-án Újvidéken ünnepélyes fogadtatást 
szerveztek a hercegovinaiak számára. A Vajdaságba költözködés kolonistának 
lenni722 jutalomnak számított. 7000 montenegrói család várt az áttelepülésre.723 A 
már idézett Sonja Leontié724 egyéni tragédiákat komponál össze giccses, bugyuta 
történetekkel.725

A magyarság elvárt viszonyulását a legtisztábban a Telepesek magyar szemmel 
c. cikkből tudhatjuk meg.726 „ Csodálattal tölt el az a nyüzsgés, csupa élet, elevenség
-  a szekicsP27 utcákon -  menetelő munkáscsoportok, harmonika hangja mellett 
felcsendül a dal -  druzse Tito... ”.728 „Most mennyire más a falu képe, mint a meg

718 Ez egy jogi kategória volt, harcosnak számított az, akiről két tanú igazolta, hogy részt 
vett a népfelszabadító háborúban.

719 Moša Pijade: Uredba o sprovođenju naseljavanja boraca u Vojvodinu. Borba, 1945. 
szept. 17., 2. o.

720 U Novom Sadu je  svečano dočekana još jedna grupa kolonista iz Bosne i Hercegovim. 
Borba, 1945. szept. 16. Tanjug. A hercegovinál kolonistákról képek, lelkendező leírá
sok jelentek meg a Borbá bán. Borba, 1945. szept. 22., 3. o.: Dolazak hercegovačkih 
kolonista. A Szabad Vajdaságban is több cikk szól a telepítésről, pl. Településügyi 
bizottságokat létesítettek a harcosoknak Vajdaságban való letelepítésére. Szabad Vaj
daság, 1945. szept. 20., 2. o., n. n. Másnap ugyancsak a második oldalon: Rendelet a 
harcosok földhöz juttatásáról., n. n.

721 M. P.: Narodne vlasti moraju da se staraju da se kolonizacija izvrši pre zime. Borba, 
1945. szept. 30., 5. o.

722 A magyar nyelvben ez a szóhasználat rendhagyó, mégis meg kell tartani, hiszen nem 
jövevényekről, nem egyszerű betelepülőkről van szó. A gyarmatosító szó viszont túl 
erős lenne. Ezért a jugoszláviai magyar szóhasználatot ebben az esetben érdemes 
átvenni.

723 Vanja Kraljevié: Pred kolonizacijom sedam hiljada porodica iz Crne Gore. Borba, 
okt. 23., 3. o.

724 Sonja Leontié: Kod hercegovačkih kolonista u banatskom selu Katrini. Borba, 1945. 
szept. 30. És ugyanez a szerző: Naseljenici iz opustošenih krajeva uređuju növi život 
u novom zavičaju. Borba, 1945. okt. 25., 5. o.

725 Elbeszéli, hogy egy négy hónapos csecsemő kitüntetéssel játszik, és nem akarja 
visszaadni tulajdonosának, mintha már érezné, milyen értékes, és mert ő is harcos 
lesz... Elszökött fasiszták házairól beszél. Mondanivalója: a szebb élet garanciája a 
néphatalom, valamint az, amit az egyik kolonista kérdésként tesz fel: „Hát, testvé
rek, vajon megérdemeljük-e mi ezt a házat?”. Erre igen a válasz (a hozott háborús 
áldozatok folytán). Mégis a kérdés függőben marad, azt a kimondatlan követelményt 
közvetítve, hogy ezért a jótettért a jövőben hálával -  értsd: munkával -  tartoznak az 
új tulajdonosok.

726 Pap Endre: Telepesek magyar szemmel. Magyar Szó, 1946. jan. 3., 4. o.
727 A falu nevét Lovéenacra változtatták.
728 Valószínűleg a „Tito elvtárs, megfogadjuk néked, hogy a te utadról nem tér le a néped” 

kezdetű dalról van szó.
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szállás alatt. Emberi ébredés, élni akarás, sürgés-forgás. Nem látni a házak előtt a 
padokat, rajta a hernyóalakú, pocakos hasú svábokat, akiknek a bortól pirosodott 
az orruk” ... „Ha egy kicsit visszapillantunk a múltba, láthatjuk a svábság terjesz
kedését a környékbeli falvakba. Éhbérért dolgoztatták a magyar munkásságot, /zogy 
azráw a kicsikart verítékéből minél több és több földet vehessenek ”. „ Itt más van, az 
új társadalom most rakja megingathatatlan alapjait: közösség, szeretet az alap és az 
elszakíthatatlan ragaszkodás Tito (sic!) marsalunkhoz... ”

A kolonizáció és kezelése által Vajdaság a rossz tanulóból mintadiák lesz. A 
„fasiszták” házait azok kapták, akik a „harcokban kiérdemelték”, és akik majd 
ezért cserében teljes odaadással dolgoznak. Vajdaságban így a jövevények presz
tízse eleve nagyobb lett, mint az ott régebben élőké. A Vajdaságnak egy kicsit 
olyan szerepe lett, mint a mozgó nyugati határnak az amerikai történelemben.
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7. KÜLPOLITIKA, SZOMSZÉDSÁG -  
POLITIKA ÉS A TERJESZKEDÉS 
IGÉNYÉNEK MEGJELENÉSE A 

PROPAGANDÁBAN

A korai titoizmus külpolitikáját és az ezzel kapcsolatos propagandáját, úgy 
véljük, egyrészt a Szovjetunió felé való igazodás és együttműködés határozta 
meg729’ másrészt az a tény, hogy Jugoszlávia domináns helyzetre törekedett a 
szomszédaival szemben, aminek a legerősebb megnyilvánulása az, hogy egyes 
szomszédaitól területeket próbált szerezni.

A külföldi híreknek van egy dicsérő és egy lejárató vonulata, továbbá különválik 
a közel- és a távol-külföld taglalása. Létezett egy lejárató hangulatkeltés „a rosszak 
ellen”, egyes országokról viszont csak kedvezően nyilatkoztak. Teljesen tárgyilagos, 
pártatlan hangnem, azaz közömbös és semleges téma alig létezett. Megtörtént, hogy 
egy ország az egyik csoportból a másikba került. (Magyarországgal ez történik 
1945 végén.) A lejáratás hangneméből leginkább Olaszország és Ausztria részesült 
a közvetlen érdekütközés miatt. Más országok (Spanyolország, Törökország, Japán, 
Nagy-Britannia) esetében ilyen nem merült fel. Ezekkel (és részben Görögország
gal) kapcsolatban „melegen tartották” a témát.730 A külföldről szóló propagandában 
világosan kirajzolódott a barátok köre is. A Szovjetuniót leszámítva a szoros szövet
séges Bulgária és Albánia. Ezek mellé zárkózott fel Groza Romániája. A hírek arról 
szóltak, hogy ezekben az országokban ugyanolyan folyamatok zajlanak le, mint 
Jugoszláviában. (Nevezzük ezeket párhuzamos történeteknek.) Lengyelországról 
és Csehszlovákiáról is kedvező volt a kép, ami a fontos kétoldalú egyezmények
kel függött össze. Időnként a Borbá bán egzotikus országokról, főleg Indonéziáról 
szólnak pozitív hírek.

A távol-külföld hírei propagandacélokat szolgáltak, külpolitikai folyama
tokról szóló cikkekkel belpolitikai döntéseknek ágyaznak meg, és a szovjethü 
hírek továbbítására adnak módot. A Borba írásai szerint az albánok folyamato
san választásokat, köztársaságot akarnak, és háborús kártérítést Olaszországtól. 
Ugyanezt teszik Togliatti beszédeivel vagy a francia kommunista párt szán
dékainak ismertetésével. Ez szintén a jugoszláv vezetés akaratának propagálása.

A külpolitikáról, ill. külkapcsolatokról kishíreket közölnek. (Még az amerikai 
kongresszus küldöttségének érkezéséről is731 vagy Truman fontos beszédéről.)

729 Tito gyakran járt Moszkvában, ő volt az egyedüli külföldi, akit felengedtek Sztálin 
közelébe a dísztribünre Kalinyin temetésén, ő volt a legismertebb kommunista Sztálin 
után, sőt szereplései szinte a kommunista világ policentrizmusát vetették fel.

730 Jellegzetes az a cikk, amelyben „lehúznak” egyes országoka: Aktivnost fašističkih 
elemenata u Turskoj, Grčkoj i ltaliji. Borba, 1945. dec. 17., 4. o., n. n.

731 Članovi američkog kongresa kod marsala Tita. Borba, 1945. szept. 11., 1. o., n. n.
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Néhol naivak is, pl. amikor az atomenergia egész emberiséget szolgáló ismere
teinek megosztását szorgalmazzák. A közel-külföld híreiben a területi igények, ill. 
a testvéri, párhuzamos történetek kibontakozása történik meg. Az utóbbiak, úgy 
tűnik, azért fontosak, hogy éreztessék: nincsenek egyedül.

7.1. A Jugoszláv Kommunista Párt (JKP) külpoliti
kai elképzelései

A JKP a Szovjetunióban lelte meg „örökszövetségesét”.122 „Nem hagyhatták 
figyelmen kívül”733, hogy a Szovjetunió lett a világ egyik legerősebb állama. A 
szovjet modell az ország bel- és társadalompolitikáját734 is meghatározta. Már a 
„közös harc”-ban konkretizálódott a szovjetekhez való igazodás:735 Ez, valamint a 
trieszti, a karintiai igények, valamint a macedóniai szlávok miatti, görög politikai 
vezetéssel való konfliktus és a pénzügyek miatt736 a Nyugattal való konfliktus 
borítékolva volt. Az USA és Nagy-Britannia szerint Tito a szovjetek exponense737, 
országának önállóságát is megkérdőjelezték,738 mert az ENSZ-ben 1946/47-ben 
minden szovjet törekvést támogatott739.

A JKP és Jugoszlávia a Londonban székelő ötöknél próbálták érvényesíteni 
érdekeiket, a párizsi békekonferencián Edvard Kardelj és Moša Pijade, a vezető 
pártkáderek képviselték az országot, hiszen Olaszországgal, Magyarországgal,

732 Az új hatalom már 1944 szeptemberének végén Moszkvában együttműködési 
szerződést írt alá, ugyanezt teszi a Bolgár Hazafias Front (Otacsesztveni Front) is
1944 októberében. (Petranović, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. 111., 162. o.) 
A háború befejeztével pedig a kölcsönös segítségnyújtásról szóló szerződéssel szente
sítették szövetségüket.

733 Petranović, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 183. o.
734 Uo. 194. o.
735 Uo. 182. o.
736 Az USA-val súlyos pénzügyi-gazdasági számháború alakult ki. A kormány vagyona 

(banki betétje) valamivel több mint 715 millió dinár és több mint 109 millió dollár 
volt (valutában és aranyban). A menekültkormány költségeit levonva ebből összesen 
valamivel több mint 37,3 millió dollár maradt. Ennek a visszaszolgáltatását folyama
tosan halasztgatták. Az USA mindezt tetézve 42,3 millió dollárt követelt a háborúban 
nyújtott segítségért. Ez az összeg nagyobb volt, mint Jugoszlávia pénzügyi tartaléka. 
Ezzel szemben a jugoszláv kormány az USA által gerjesztett pénzromlás miatt 15 
millió dolláros követeléssel állt elő Azzal vádolták, hogy a visszafizetések késlelteté
sével inflációt okozott, és ebből származott a veszteség. Ezt a kérdéskört az Egyesült 
Nemzetek Szövetségében vetették fel, némi sikert elérve. Petranović, Branko: Istorija 
Jugoslavije 1918— 1988. III. 165. o.

737 Churchill 1945 májusában Titót egyenesen „Moszkva csápjának” nevezte. Petranović, 
Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 163. o.

738 Petranović, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 172. o.
739 Uo. 187. o.
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Romániával, Bulgáriával és Finnországgal kellett békeszerződést aláírni, de a 
világpolitika fő áramára nem tudtak hatással lenni. Regionális szinten, a szom
szédságpolitikában azonban fontosak voltak, noha érdekeik nem estek mindig 
egybe a Szovjetunióéival. A legfőbb kérdés az Olaszországgal kötendő béke és 
Trieszt volt.740 Ebben a szovjetek támogatták, az USA viszont hevesen ellenezte 
a jugoszláv terveket. Végül francia javaslatra741 ejtették Fiume autonómiáját, 
Trieszt ügye pedig továbbra is függőben maradt, de kijelölték az ideiglenes elha
tárolódást. Az Ausztriával közös határszakasz megváltoztatását sem fogadták el a 
nagyhatalmak.742 Magyarország alárendelt helyzetben volt. Jugoszlávia Románia 
felé is „harapott”.743 Görögországban 1945 elejére polgárháborús helyzet alakult 
ki744, közben lezajlott a brit—amerikai „őrségváltás”. Ajugoszlávok „ nem tudták 
egykedvűen szemlélni ”745 „a macedónok üldöztetését ” és a „ demokratikus erők 
harcát”, ezért az amerikai politika jugoszlávellenes lett.746 (A hivatalos görög

740 Kardelj 1945 szept. 18-án javasolta Triesztnek és környékének a Jugoszlávián belüli 
önálló föderális egység státusát. Ezenkívül szabad kikötői státust és egyéb közlekedési 
kedvezményeket is ajánlott. Ezzel szemben az olaszok Trieszt helyzetének nemzetközi 
ellenőrzését és Rijeka (Fiume) autonómiáját akarták. Petranovié, Branko: Istorija 
Jugoslavije 1918—1988. I li, 170. o.

741 Egyébként úgy tűnik, hogy ez a határmegvonás viszonylag szerencsés, hiszen olyan 
döntés született, amely méltányolta, hogy magában a városban az olaszok vannak 
többségben, a környékén pedig a szlovénok.

742 1 945. november 2-án indítványozták, a végső szót azonban Ausztriával kapcsolatban 
majd csak 1949-ben mondják ki, aminek értelmében maradnak az 1938-as határok.

743 Temesvárott, a Szláv Antifasiszta Front szervezésében 1945. április 21-én megtartot
ták a szlávoknak a nemzeti jogaikról szóló kongresszusát. A romániai szlávok Jugo
szláviához akartak csatlakozni, és ilyen szándékai voltak a jugoszláv vezetésnek is. 
Petranovié, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 176— 177. o.

744 A kommunista Görög Felszabadítási Front (EAM) és a Görög Népi Felszabadítási Had
sereg (ELASZ), valamint a rojalista Görög Nemzeti Demokratikus Szövetség (EDESZ) 
is harcot indít a megszállók ellen. 1944-re az ELASZ felszámolja riválisait. Vafiadisz, 
alias „Markosz tábornok” „Hegyi Görögország”-ban kormányt alakít, miután köz
vetett választásokat sikerül megszerveznie. A nagyhatalmak alkui folytán azonban 
Görögországot a britek szálljak meg a németek kivonulása után. Georgiosz Papandreu 
emigráns kormányát is visszahozzák, amelyben kommunisták is voltak. Az EAM viszont 
részt vesz az új kormányban, de amikor le akarják fegyverezni, elmérgesedik a helyzet. 
Miután az EAM kilép a kormányból, Vafiadisz és az ELASZ vereséget szenved. A király 
visszatérése is akadályba ütközött. (Damaszkinosz érsek gyakorolta a régens hatalmát.) A 
Görög Kommunista Pártnak jelentős jugoszláv kapcsolatai voltak. 1946-ban alakult meg 
a Görög Demokratikus Hadsereg (DSZE), amelyet ajugoszlávok, bolgárok, szovjetek és 
albánok hathatósan támogattak. A briteket 1947-ben váltják fel az amerikaiak („Truman- 
doktrína”). Az amerikaiak 1949-ben tudnak tiszta helyzetet teremteni, miután Jugoszlávia 
lezárta határait és abbahagyta a görög kommunisták támogatását. A GKP feladta a harcot 
és letette a fegyvert. A kormányerők győztek. Lásd: Pándi Lajos (szerk): Köztes-Európa 
1763—1993. Térképgyűjtemény 584— 585. o., 272. térkép, A görög függetlenségi és pol
gárháború 1942—1949. És Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet, /—///. 
Korona Kiadó, II. kötet, 472—476. o.

745 Petranovié, Branko: Istorija Jugoslavije 1918— 1988. III., 177. o.
746 Uo.
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politika az albánokat és a bolgárokat is vádolta.) A jugoszláv kommunisták a 
lehető legkeményebb retorikát alkalmazták a Vatikánnal szemben. A propagan
dában nyugat-európai kommunista államok lehetőségéről747, aktív segítségről 
az olasz kommunistáknak és a Franco-féle diktatúra „fasiszta klikkje elleni” 
fellépésről is beszéltek. A pánszlávizmus felé az össz-szláv kongresszuson való 
részvétellel nyitottak.748

7.2. Külpolitikai propaganda a harcok idején

1945 elején még sok a bizonytalanság külpolitikai téren.749 A nyugati 
szövetségesekről mindig objektív hangnemben beszélnek. Tito teljesen korrekt 
módon az amerikai nagykövettel is találkozik, amikor csak szükséges. Persze, 
a fenti tények csak színesítik a valóságot, a lényegen nem változtatnak: szov
jetbarát rendszert propagálnak. A szovjet—jugoszláv kapcsolatok élénkek. Tito 
áprilisban többnapos látogatást tesz a Szovjetunióban, 12-én közlik a kölcsönös 
segítségnyújtásról és a háború utáni együttműködésről aláírt szerződés hírét. A 
háttérpropagandában, a másodlagos témákban, elméleti írásokban azonban olyan 
mélyszántást végeznek, ami kommunista rendszernek készíti elő a talajt. A bol
gárok és az albánok is szinte a belpolitikai jövőképbe tartoztak. Enver Hoxa (olv.: 
Hodzsa)750 és Xin Marqu (olv.: Dzsin Marku) tábornok is cikket ír a Borbá ba.751 
Szinte nincs hét, hogy valamilyen szinten terítékre ne kerülne a jugoszláv—bolgár 
kapcsolat.752 Kezdetben a szomszédok közül Bulgária és Albánia a legnagyobb 
barát. A Szabad Vajdaságban és a Magyar Szóban ez nem jut kifejezésre.

A győzelem eléréséig a figyelem értelemszerűen a harctéri eseményekre koncen
trálódott. A frontvonalról a lengyel és a csehszlovákiai harcokról tudósítanak. 1945 
kezdetén fontossá váltak a magyarországi tudósítások is753, a Politika figyelemmel

747 Uo. 192. o.
748 1946. dec. 8-án Gavrilo Dožić szerb pátriárka beszédében üdvözölte Titót és Sztálint is.
749 Ez tetten érhető abban, ahogyan a szövetségesek vezetőit felsorolják. Érdekes módon 

ekkor még Churchillt és nem Sztálint említik elsőként. A március 27-i belgrádi demon
stráción brit zászlók és Churchill-képek is kinn voltak az utcán. Sőt a Borbá bán erről 
közölt képen egy Tito-kép félig eltakart egy Sztál in-képet.

750 Enver Hoxa (Hodzsa), a későbbi albán diktátor ekkoriban még Tito szoros szövetségese.
751 Borba. 1945. ápr. 21.: Potpukovnik Diin Marku o zajdničkoj borbi... 3. o., n. n. és 

ápr. 30.: Izjava pretsednika Albanske vlade Enver Hodže za našu štampu, 1. o., n. n. , 
Nyomatékot kap mindkét cikkben a harcban való testvériség.

752 Február 23-án közölnek arról hírt, hogy jugoszláv pionírokat utaztatnak Bulgáriába, a 
szeptembricsekhez (mindkettő kommunista gyermekszervezet) A színes, ill. kishírek 
között (a Borba 4. oldalán) olyasmit találunk, hogy a bolgár nők ajándékot küldtek a par
tizán frontharcosoknak.

753 1 945 elején hetente többször és nagy terjedelemben tudósítanak a magyarországi 
eseményekről. Ez Budapest ostroma miatt van így. Szinte háztömbről háztömbre köve
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kíséri Budapest ostromát. Februártól szinte magától adódik a kérdés: mennyi van még 
Berlinig? Ennek megválaszolása lett a propaganda központi témája. (Minden általunk 
vizsgált sajtótermékben erről szólt a vezető hír.) A címoldal fő híre rendre a szovjet csa
patok térnyeréséről szól, amit a Borbábán sokszor, a Politikában szinte mindig vázlat
térképekkel illusztráltak. A tudósításokban a Vörös Hadsereget és tábornokait éltetik 
(Konyev, Zsukov, Rokosszovszkij).754 Érdekes az arányokra is odafigyelni. A szovjetek 
hadműveleteiről sokkal többet írnak, mint a nyugati frontról755, rendszeresen közölnek 
szovjet napiparancsokat. (Titóét sokkal ritkábban.) A nyugati hadszíntér hírei gyakran 
kiszorulnak az első oldalról. A Borba a szovjet sikereknek nagyjából ötször- hatszor 
annyi teret ad, mint a nyugatiaknak.756 Ez részben függ a használt betűnagyságtól is. 
Adatmennyiségben tehát nem olyan nagy a különbség, mint a vizuális megjelenítés
ben. A Politikában más a helyzet, a nyugati hadszíntérről is sok a hír, az írások helye 
érzékelteti, hogy kevésbé fontosak, mint a szovjetekkel kapcsolatos hírek. A győzelem 
után szalagcímekben közöltek óriási számokat a foglyul ejtett német katonákról, 
tisztekről. Ezzel a diadalmenet hangulatát teremtették meg napról napra.

Reagálnak más eseményekre is. Hírt adtak az Európában zajló perekről. Az 
olasz kormányt és a nyugatiakat gyakran kritizálják. Időnként a londoni emigráns 
kormány és a király lejáratása folyik. Ez utóbbi érdekes hullámzást mutat. 1945 
elején intenzív. A győzelem közeledtével szünetel, majd a választások közeled
tével újból erősödik.757 Az imperializmus kommunista kritikája még nem általá
nos758, de folyamatosan erősödik a vizsgált időszakban.

tik, hogyan szorítják ki a szovjetek ellenfeleiket Budapestről, ugyanekkor sok tudósítás 
van arról, ahogy Magyarországon is megalakul és elkezd működni a szovjetek pártolta 
állam, ill. annak egyes szervei. Tudósítanak még Székesfehérvár, Veszprém, továbbá 
Nagykanizsa bevételéről. (Az utóbbiról április 3-án.)

754 Úgy tűnik, hogy ez vice versa nem működött, ami nem is meglepő, tekintve, hogy a jugosz
láv hadszíntér mégiscsak másodrendű volt. Mindössze egy érdemleges cikket sikerült talál
nom arról, hogy egy jugoszláv tiszt (Arso Jovanović) nyilatkozott a Krasznaja Zvezdának, 
amit a Borba is közölt (<General lajtant Arsa Jovanovié..., 1945. Borba, febr. 5., 1. o.)

755 A csendes-óceáni hadszíntérről nagyon ritkák a tudósítások.
756 Az egészet illusztrálandó a Borba 1945. február 21-i számának címoldalát tekinthetjük 

paradigmatikus oldalnak, ahol egy kevés Jugoszláviára vonatkozó szöveg mellett sok 
szöveg szól a Konyev marsall vezette csapatok sikeréről, s van néhány hír az oldal 
alján a nyugati hadszíntérről is. K Politikában általában a 3. oldalon az oldal felső része 
szólt a keleti hadszíntérről és a szovjet sikerekről, az alsó rész a nyugati pedig, egy-egy 
kis cikk a távol-keleti hadszíntérről. A Szabad Vajdaság/Magyar Szó még a Borbánál 
is kevesebb cikket jelentet meg ez utóbbiakról.

757 A Borba január folyamán négyszer tudósít (16-án, 17-én, 20-án és 24-én) a királyellenes 
megmozdulásokról (nagygyűlésekről -  ,,mítingek”-ről), majd ezt abbahagyják. Április
ban jelenik meg egy cikk Boris Ziherl tollából, amelyben indirekt módon foglalkoznak 
a királlyal, elemezve a két Jugoszlávia kétféle külpolitikáját. Mindennek az okára nyil
vánvalóan a diplomáciában lezajló folyamatok ismerete adhat magyarázatot. (Đilasnak 
úgy nyilatkozik Sztálin, hogy nem kell feszegetni a király ügyét.) Fischer Ferenc: A 
megosztott világ, Dialóg Campus Kiadó, 2001, Budapest—Pécs, 41. o.

758 Mindössze egy jelentősebb cikkre akadtam: Imperijalistički kombinatori. Borba 1945. 
febr. 20., 1. o., n. n.
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7.3. Külpolitikai propaganda a harcok után

A végleges győzelem után a fő témák hangulatát árnyalja a talán kevésbé átgon
dolt és rendszerezett cikkek sora. A külföldre vonatkozó hírek ritkábbak és többnyire 
difíuzak. Kezdetben Görögországról, Magyarországról jelennek meg tudósítások.759 
Magyar ifjúsági küldöttség érkezett Belgrádba.760 Időnként terítékre kerülnek cseh
szlovák, albán761, elvétve nyugat-európai hírek is, minimális teljedelemben. A külpo
litikai kérdések között emlékeznek meg a haladó francia polgári forradalomról, azt 
aktualizálva.762 Ugyanez az eset az egyéves népi lengyel kormánnyal és a vele kötött 
kereskedelmi szerződés méltatásával.763 Távoli, egzotikus országokról is szót ejtenek.764 
A hangnemet jellemzi, ahogy az egyik cikkben Petaint „Franciaország sírásójáénak 
nevezték.765 A szlovákok szerepét méltatják Csehszlovákia újjáalakításában.766 A 
magyarságról rendkívül negatívan beszélnek767, a Szabad Vajdaságom viszont nem 
mondanak ki semmi negatívat, de folyamatosan utalnak rá, amikor arról írnak, hogy a 
magyarságnak bizonyítania kell. Bulgária egyértelműen követendő példa.

A távolkeleti hadszíntérről alig írnak768 mindaddig, amíg a szovjetek be 
nem kapcsolódnak a Mandzsúriában folyó harcokba.769 Az írásokból úgy tűnik, 
mintha a Távol-Keleten a szovjet szerep lenne a döntő, az USA-ról alig esik

759 Magyarországról azt írják, jó úton halad a demokrácia felé (V. S.: Mađarska na putu 
demokratije. Borba, 1945. máj. 17.) Erdélyben pedig baráti együttműködés kezdődött 
a románok és a magyarok között. (Na kongresu Mađarskog narodnog saveza Transil- 
vanije manifestovana je  priska i prijateljska saradnja madarskog i rumunskog naroda. 
Borba, 1945. máj 22., 3. o., TASZSZ-hír közlése) A Délmagyarország c. lap ítéletet 
követel Horthy felett. (Segedinski list piše de je  H orti..., Borba, 1945. máj. 16., Tan
jug.) A magyar belpolitika leglényegesebb elemeiről is tudósítanak. (Sporazum voda 
madarskih demokratskih partija. Borba, 1945. júl. 18., 4. o., n. n.)

760 U Beograd je  stigla prva delegacija mađarske demokratske omladine MADISZ. Borba, 
1945. jún. 13., 2. o., n. n.

761 Albanski poslanik u Beogradu juče predao namesnicima svoje akreditive. Borba, 1945. 
júl. 22., n. n.

762 V. Begovié: Véli ka Francuska revolucija, delo francuskih narodnih masa. Borba, 1945. 
júl. 14., 2. o.

763 Godišnjica poljske narodne vlade. Borba, 1945. júl. 22., 6. o., n. n. És: Sporazum o 
obrazovanju privremene poljske vlade, 1945. jún. 24., 1. o. (TASZSZ-hír közlése).

764 Pl. Mongóliáról: Mongolska namdna republika. Borba, 1945. júl. 11., 4. o., n. n. Ugyanitt: Deseti 
jun dán mdenja albanske vojske, n. n. Érdekes módon Libanon és Szíria kapcsán írnak cikket

765 Peten-grobar Francuske. Borba, 1945. aug. 19., 6. o., n. n.
766 Uloga slovačkog naroda za obnovu Čehoslovačke. Borba, 1945. jún. 28., 3. o., n. n.
767 Radovan Lalié: Slovački narod... Borba, 1945. júl. 17., 4. o. A szlovák nép szabadságát 

a magyar feudális elnyomás akadályozta, de ennek vége lesz az új Csehszlovákiában.
768 Csupán egy nagy elemzést közöltek: Rat na dalekom istoku. Borba, 1945. jún. 14., 3. 

o., n. n. És: Japanski agresor biće uništen. 6. o., n. n. A megfelelő helyen írnak a japán 
kapitulációról és előzményeiről, a szovjetek sikereit kiemelve Mandzsúriában.

769 Ez nem is csoda, hiszen a hírek végső forrása a Szovinformbüró. Pl. Izveštaj Sovinform- 
biroa o borbama na dalekom istoku. 1945. aug. 14., 4. o. (TASZSZ-hír közlése)
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szó.770 (A Politika ebben a kérdésben is kiegyensúlyozottabb.) Érthető módon 
fontos a győztes hatalmak által szervezett potsdami771 (berlini, ahogy a Bor- 
bábán gyakran írták) konferencia. Még ritka a nyugatiak bírálata, de Churchill 
vereségéről néhány napig772 érezhető kárörömmel tudósítanak. Ziherl egyenesen 
a nemzetközi reakció vereségéről beszél. Később a szovjet—kínai tárgyalásokról 
írnak.773 A távol-külföld hírei révén a kommunizmus gőzhengerének robogását 
illusztrálják. (Ugyanúgy, ahogy a Vörös Hadsereg esetében is a háború alatt.) Az 
ENSZ sorsának alakulását több kis beszámolóval, időnként pedig egy nagy cik
kel774 követik. Hitler sorsának tisztázatlansága egyben lehetőség arra, hogy ott 
lássák/láttassák, ahol szeretnék. Dühösen cikkeznek egyes nácik új spanyol és 
argentin775 állampolgárságáról. Ezeket az országokat „standard” módon kritizál
va bevonják a bírálatba Nagy-Britanniát és az USA-t is.776 Átveszik a Krasznaja 
zvezda cikkét a német tisztek nyugati, kevésbé kemény őrizetéről.777 Sőt az 
ENSZ alapokmányával kapcsolatban is arról beszélnek oda nem illő módon, hogy 
a szabadságszerető demokráciák szövetségét nem gyengíti a fasiszta országok 
újbóli szövetkezése.778 Mindezt Nyugat-ellenes piszkálódásnak tekinthetjük (a 
TimesszaX vív helyenként szócsatát a Borba), de ez még messze van az általános 
propagandaháborútól, ha a cikkek számát és a támadás intenzitását tekintjük mér
cének. Logikai értelemben azonban már teljes az összetűzés, hiszen nem keveseb
bet állítanak ezek a cikkek, mint hogy a nyugatiak tolerálják a fasizmust.

A választási kampány idején az egyéb külpolitikai témák szinte teljesen 
kiszorulnak a Borbából, a Politikában viszont jelen vannak. Még a londoni kon
ferenciáról779 is az utolsó oldalakon tudósítanak, semmi érdemlegest és konkrétat

770 Még a ledobott amerikai atombombákról sem beszélnek, csak Vasziljevszkij marsall
nak a megadásra való felszólítását közlik. Marsai Vasiljevski pozvao je  japanske... 
Borba, 1945. aug. 18., 1. o., n. n.

771 Počela je  konferencija u Potsdamu. Borba, 1945. júl. 19., 1. o. (TASZSZ-hír közlése.) 
Augusztus 4-én és 5-én is elsőoldalas kommentárban számolnak be az értekezletről 
(augusztus 4-én: Istorijske odluke Berlinske konferencije, és augusztus 5-én Značaj 
istorijskih odluka berlinske konferencije.)

772 Sa veéinom od oko pet i po miliona glasova opozicija je  pobedila izborni biok vlade 
gospodina Čerčila. Borba, 1945. júl. 28., 1. o., n. n. Erről még két kommentárt írnak 
(Borba, 1945. júl. 29., 6. o. Pobeda opozicije na izborima... és Borba, 1945. júl. 31.,
5. o.: Rezultati britanskih izboray Boris Ziherl: Jedan krupan neuspeh medunarodne 
reakcije. Borba, 1945. aug. 2., 4. o.)

773 Potpisan je  ugovor Saveza sovjetskih saveza i Kineske republike. Borba, 1945. aug.
18., 4. o. (TASZSZ-hír).

774 Povelja ujedinjenih nacija. Borba, jún. 30., 3. o., n. n.
775 lljinski (Izvestija): Argentína -  Centar razorne delatnosti nacističkih špijuna. Borba, 

1945. júl. 24., 4. o. Július 21-én, a 4. oldalon közölnek egy karikatúrát, ahogy a vihar
vert Hitler egy csinibaba társaságában Argentína partjára lép.

776 Konferencija u Potsdamu i spletka naprijatelja mira. Borba, 1945. júl. 21., 4. o., n. n.
777 Június 19-én, a 3. oldalon közölnek egy karikatúrát Iustitiáról, aki vak, egy teknőc viszi 

előre, és hatalmas vasgolyókhoz van bilincselve a lába.
778 Sava Kosanović: Povodom povelje Ujedinjenih nacija. Borba, júl. 2., 1. o.
779 Ahol az antifasiszta koalíció a háború utáni politikai viszonyokat rendezi.
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nem közölve.780 A londoni konferenciáról a TASZSZ és az Izvesztyija cikkeinek 
átvételével tudósítanak. (Molotov beszédét úgy közlik, hogy nem derül ki, mások 
mit mondtak.) Az egyetlen jugoszláv kommentár781 a szovjet téziseket ismétli. A 
párizsi szakszervezeti világkongresszusról semmitmondó cikkekkel tudósítanak, 
a szovjet részvevők (pl. Kuznyecov) más híres kommunistákkal (pl. Dimitrowal) 
együtt a hivatalos álláspontot ismétlik. Még kevesebbet írnak a világiijúsági 
kongresszusról. Természetesen kemény hangon szólnak a japán militarizmusról, 
de a japán kapitulációról mindössze három cikk jelenik meg. Egyáltalán nem úgy 
írnak róla, mint a világháború végéről.782

Noha a Borba külföldi hírei szegényesek, arról azért írnak, hogy Indonéziában 
harcot hirdetnek a holland uralom ellen. (A Politikában erről egy cikk sem jelenik 
meg.) Ezzel még inkább igazolják a feltevést, hogy a külföldi hírek a belpolitikai 
célok alátámasztására szolgáltak.

7.4 A területi kérdések

A győzelem napjaitól már terítékre kerültek a területi kérdések, a Borbá bán 
és a Politikában nap mint nap írtak róluk. A határmódosításokat később egyezmé
nyekkel szentesítették, így a harcok közben és befejeztével a területi gyarapodás 
ténye és mértéke még kérdéses. Az igények három térségre irányultak. Trieszt 
kérdését vetették fel a legélesebben.783 Ahhoz szervesen illeszkedett Karintia 
kérdése, megjelent és egyre erősödött Görögország kritikája Égei-Macedónia 
kapcsán, noha nem annyira egyértelműen fogalmazták meg területi igényeiket, 
mint Trieszt és Karintia kapcsán. Jugoszlávia nyílt szovjetbarátsága miatt az USA 
és Nagy-Britannia az ország esetleges majdani geostratégiai helyzetéből adódó 
előnyöket a minimálisra akarták csökkenteni.784 Ezért hátráltatták Jugoszlávia 
észak-nyugati határvonalának megvonását, a macedóniai helyzet megoldását sem 
akarták a jugoszláv vezetés kedve szerint alakítani. Mindez a békatárgyalások 
folyamán konkrétabb formában került terítékre.785

780 Az olvasó a nyugatiak esetében már csak akadékoskodásokról olvashat. A nyugatiak a 
reakciót, a fasisztákat támogatják, befogadják és sajnálják őket.

781 Branioci „Zapadnog bloka” pokušavaju da osujete madunarodnu saradnju. Borba, 
1945. szept. 30., 6. o., n. n.

782 A jugoszláv propaganda számára a világháború vége az európai végjáték volt. A Távol- 
Kelet, a Missouri repülőgép-anyahajón történő események csak egzotikumok. (Kaka je  na 
bojnom brodu „Misuri” potpisan akt o predaji Japana. Borba, 1945. szept. 5., n. n.)

783 Lempi, Džon R.: Jugoslavija kao istorija. 205. o. Tito „hevesen vágyakozott” (žudeo) 
Trieszt után. Már 1944 szeptemberében az 1. dalmáciai brigádnak tartott beszédében azt 
mondja, hogy túlságosan szégyenlősek voltak a határokkal kapcsolatban és hogy nem 
akaiják a testvéreiket „idegen uralom alatt hagyni.” Petranović, Branko, Zečević, Momčilo: 
Jugoslovenski federalizam, ideje i stvamost (Tematska zbirka dokumenata) II., 75. o.

784 Petranović, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 166. o.
785 Uo. 169. o.
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A három térség kapcsán a propaganda teljesen egynemű. Olyan, mint egy 
többtagú algebrai kifejezés vagy függvény, ahova szükség szerint a fasisztákat 
és Triesztet (Olaszország), a hitleristákat és Karintiát (Ausztriát), végül a monar- 
chofasisztákat és Égei-Macedóniát (Görögországot) helyettesítik be.

Augusztus elejétől és a választási kampány elindulásával a területi kérdések 
kiszorultak az első oldalról, kisebb terjedelemben és címekkel foglalkoztak velük. 
Ez részben a potsdami értekezlettel is magyarázható. A Trieszthez, az ausztriai 
szlovénekhez és az Égei-Macedóniához kapcsolódó hírekre kevesebb hely jutott, 
másodlagosak lettek, de azok között a hírek között továbbra is a legfontosabbak 
maradtak. Az egymáshoz viszonyított arányuk úgy változott, hogy a Triesztre 
vonatkozó cikkek száma megnőtt. A Karintiáról és Egei-Macedóniáról szólók 
mellé pedig felzárkóztak a spanyol helyzetről szóló cikkek.786 A róluk folyó vita 
egyre inkább elmérgesedett. A választások után visszanyerik787 fontosságukat, 
és a velük kapcsolatos propaganda végtelen szappanoperává duzzad. Trieszt, 
Isztria, Gorizia, a szlovén tengermellék (Julijska krajina) ügye összefolyt, és 
összegződött a rájuk irányuló propaganda súlya.

A fantáziátlan önismétlésekből nehéz eldönteni, hogy a fenti területi kérdések 
mennyire fontosak önmagukért, és mennyire a propaganda szempontjából. Mivel 
nem voltak könnyen és gyorsan megoldhatók, életben tartásukat a titoista rend
szer erőlködésének „működési zörejének” tekinthetjük.788 Ahogy a remények 
csalfának bizonyultak, a hangnem egyre keserűbbé vált.789 Summa summarum: 
akár sikert érnek el a területi kérdések hangoztatásával, akár nem, jól lehet 
használni ezeket a témákat általános proapagandacélokra.

Titóval kapcsolatban a jugoszláviai politikai diskurzusban mindenkor élt egy 
nagy adag szentimentalizmus, noha ő egy cseppet sem volt szentimentális, ha 
területi kérdésekről esett szó. Celjében mondott beszédében, még talán a harc 
hevében és a lehetőség reményében ezt mondta: „Karintia a miénk, és harcolni 
fogunk érte. ”790 Összességében a titoista politika nem volt eredménytelen, de az 
eredményeket vélhetően nem propagandával, és láthatóan nem is harccal, hanem 
az általuk lenézett és megvetett zöldasztalnál érték el.

786 Franco Spanyolországáról többször is mint a fasiszta bandák menedékhelyéről írnak 
többnyire az utolsó oldalon.

787 Visszanyert jelentőségét mutatja, hogy a Borba 1946. január 28-i címlapjának felén 
foglalkoztak szlovén témákkal.

788 A szovjet birodalmi, ill. sztálinista nyelv fejlődése folyamán megfigyelték, ahogy az 
„fáradni kezdett” (Tóth Szergej: A szovjet birodalmi nyelv, avagy a totalitarizmus 
grammatikája = Aetas, 3. évf. 1991/1, 16. o.). A titoista nyelvezet többnyire friss, de 
Trieszt kapcsán a fáradás jeleit mutatja.

789 Dušan Blagojević: Povampireni pobornici Rimske imperije. Borba, 1945. aug 19., 5. 
o. És: Za Trst „Ima nešto trulo u državi Danskoj”. Borba, 1945. jún. 16. 2. o., n. n. 
Ugyanaz a keserű, de dacos nem beletörődés figyelhető meg a karintiai események 
kapcsán is, mint Trieszt esetében. Povodom raspuštanja narodno oslobodilačkih 
odbora u dijelu „Julijske Krajine” pod anglo-američkom okupacijom, 1945. aug.
20., 1. o. Tanjug. A lemondó keserűség még Kardeljnél is észrevehető, amikor a II. 
világháború utáni első igazságtalanságról beszélt, amit a kis szlovén nép szenved el. 
(Edvard Kardelj: Malobrojni slovenački narodprvi je  u Evropi komé odriču da bude 
svoj gospodar na svome tlu. Borba, 1945. jún. 13., 1. o.)

790 Koruška je  naša i mi ćemo se boriti za nju -  rekao je  marsai Tito u svom govoru u Celju 
pre odlaska iz Slovenije. Borba, 1945. jún. 4., 1. o.
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7.4.1. Trieszt, Isztria, a szlovén tenger mellék és az Olasz
ország elleni lejárató propaganda

Trieszt hosszan az intenzív diplomáciai és propagandatevékenység tárgya 
marad. A győzelem napjaiban Isztriát és Triesztet791 a tömegmozgalom ere
jében bízva igyekeznek megszerezni, frenetikus hangulatot teremtve. Olyan 
magabiztos a hangnem, mintha már valamilyen döntés született volna a vitatott 
területekről. Még április 2-án közlik A. J. P. Taylor (a híres angol propagan
dista és történész) arról írt cikkét, hogy Trieszt Jugoszláviához való csatolása az 
alapja az európai békének. Rijeka (Fiume) megszerzésének öröme rövid volt, 
mert az újabb feladatra koncentrálnak, példája mégis reményeket ébresztett. 
A szláv lakosság szenvedéseiről, az olasz fasiszták kegyetlenkedéseiről, ill. az 
olasz elnemzetietlenítő politikáról sokat írnak. Kiemelik: Isztriát és Triesztet 
nagy áldozatok árán a Jugoszláv Hadsereg szabadította fel „bármilyen segítség 
nélkül. ”792 Előre kimondják: „ Trieszt Jugoszláviához csatolása a demokrácia 
igazolt követelménye. ”793 Amíg még mozgásban volt a hadsereg, a háború
ban megismert lehengerlő stílusban fejtették ki Jugoszláviának a Trisztre való 
„megkérdőjelezhetetlen jogá t”. Trieszt794 esete olyannak tűnt, mint bármelyik 
másik újonnan ellenőrzés alá vont területé. Mégsem volt olyan, amit a következ
mények bizonyítanak. Mivel a politikai célok megvalósításában jelentős szerepe 
lehet a tömegek mozgósíthatóságának, ez lehet az oka, hogy a Borba ennyire élé
nken foglalkozott ezzel a témával.795 A tömegességet, a nép angazsáltságát mint
egy önmagukat is igazolva éreztetik.796 Zágrábi beszédében Tito Triesztre és Iszt

791 Igaz, már februárban érkeznek hírek az ottani harcokról, de a híráradat áprilisban indul 
meg. Erről akár a belpolitikai témák között is beszélhettünk volna, de az erről szóló propa
gandában mindvégig érződik, hogy a partizánok nem érezhették magukénak ezt a várost.

792 Bitku za Istru i Trst i slovenačko primorja izvojevale su trupe Jugoslovenske armije 
bez ičije pomoci. (Interjú Arso Jovanoviétyal.) Borba, 1945. máj. 12. A cikkben több 
szempontból is csúsztatás van, hiszen a jugoszláv hadsereg evidens módon segítséget 
kapott, és egy összeomló állam perifériájáról van szó.

793 Dr. Joža Vilfan: Prisajedinjenje Trsta Jugoslaviji je  opravdan zahtev demokratije. Borba. 
1945. ápr. 26., 1. o. Továbbá lásd: Edvard Kardelj: Istra, Trst, i slovensko primőrje su sop- 
stvena nacionalna zemlja koja je  uprošlosti nasilno otrgnuta od Jugoslavije (Isztria, Trieszt 
és a szlovén tengerpart saját nemzeti országunk, amelyet a múltban erőszakkal ragadtak el 
Jugoszláviától). Borba, 1945. máj. 14., 1. o. Ez egy egész oldalt betöltő vezércikk.

794 Pravo kője nam se ne može osporiti. Borba, 1945. máj. 16., 1. o., n. n. Naše neoborivo 
pravo. Borba máj. 19., 1. o., n. n.

795 Kardelj a tömegek erejéről mondott óriási beszédében (Snaga narodnih masa) min
denre megoldást kínáló eszköznek tekintette a tömegek erejét, amelyet mások is varázs- 
igeként emlegettek.

796 lstinska jugoslovenska demokratija u svetlu borbe narodnih masa Trsta i Slovenačkog 
primorja. Borba, 1945. jún. 28., 1. o., n. n. És: Sztrájk Triesztben: Stopedeset hiljada 
radnika.... Borba, 1945. júl. 21., 3. o. Tanjug.; Véli ki narodni zbor kod Trsta (Tanjug). 
Borba, 1945. júl. 5., 1. o., Tanjug. Ugyanezen a napon, ugyanazon az oldalon jelenik 
meg a cikk. Fašisti terorišu narod u Veneciji.
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riára utalva kijelenti: „Fegyvereink erejével értünk el az Isonzóig”. „ 8000 hatottuk 
volt ott az utolsó napon, ezért jogunk van szövetségesként ott maradni”. Elmondta, 
hogy azokért is harcoltak, akiket 20 évig elnyomtak (az olasz fasiszták, akik raboltak 
is). Mindezért rendezni kell a számlákat, és „ együtt védeni ” a határokat.

A háború befejezése után is a legerősebb nyomásgyakorlást Trieszt ügyében 
fejtették ki.797 A propaganda konkrét hatásaként Pólán (Pula), Goriziában és más 
helyeken is mozgolódás indult, népgyülések zajlottak le. Noha ezek nem vezettek 
eredményre, mégis mód nyílt rá, hogy a hatóságok brutalitásáról és a mártírokról 
tudósítsanak.798 Az Isztriáról, Goriziáról (Gorica) szóló cikkekben is gyakran 
megemlítik Triesztet. Egyszerre játszanak rá a szláv testvériségre és az olasz— 
szláv együttélésre. (Nem egy cikken belül, hanem egy-két napos eltéréssel jelen
nek meg ellentétes tartalmú cikkek.)799 Nyilvánvalóan a cél eléréséhez használt 
két különböző eszközről van szó.800 A lap hangsúlyozta: „ Az új Jugoszlávia Tito 
elvtárssal az élen, nem fogja és nem is tudja megengedni, hogy területeinkről 
úgy alkudozzanak, ahogy a múltban tették”.m  Ezzel implicit módon a fegyverek 
erejének döntését akarja elismertetni. Vagyis azt sugallja, hogy amit a partizánok 
megszálltak, az Jugoszláviáé. Mindezt a háborús veszteségekkel és áldozatokkal 
igazolják („A szabadságszerető népek nem azért áldoztak fe l olyan sok életet, 
hogy megengedjék azt, hogy életben maradjanak Hitler követői. ”J802 Ezzel 
egyben a Nyugatot is kritizálják, amely más szempontokat is értékelendőnek 
tartott. Esetenként a Triesztről és Karintiáról szóló kishíreket a Kroz našu zemlju 
(Országunkon át) rovatban közlik, holott de facto sem Trieszt, sem Karintia nem 
volt része az országnak.

797 A győzelem és a választási harc megkezdése között (ebben a nagyjából száznapos 
időszakban) valamilyen formában mindennap szóba került. 34 közepes, ill. hosszabb 
terjedelmű cikket sikerült összeszámlálnom, a kishírek száma még nagyobb. A címek 
viszonylag fontos helyen és nagyméretű betűkkel jelentek meg. Június 5-én pl. két írás 
Trieszttel foglalkozott A kisebb cikkeket, utalásokat szinte lehetetlen összeszámlálni. Ha 
csak a címek előfordulását vizsgáljuk, akkor Trieszt ügye a leggyakoribb. Terjedelemben 
is csak Tito és Kardelj megnyilvánulásait, a fontos belpolitikai eseményeket, ill. a rend
kívül fontos külpolitikai eseményeket tárgyalták nagyobb figyelemmel.

798 Suđenje antifašistima u Puli. Borba, 1945. aug. 16., Tanjug.
799 A propaganda látszólag ellentétes írásokat közöl ugyanazon az alapon egymás mellett. Pl. 

Italijanski antifašisti Trsta, naročito radnici odlučno brane bratstvo i jedinstvo sa Sloven- 
cima i demokratsku narodnu vlast (Az olasz antifasiszták elszántan védik a testvériség- 
egységet, és egységesek a szlovénokkal). Borba, 1945. jún. 16., 1. o., Tanjug. Ugyanezen 
a napon, ugyanerről, de más szemszögből egy másik cikk szól: FašistiČke bande pljačkaju 
sela u Slovenačkom primorju (A fasiszta bandák rabolnak a szlovén tengermelléken.)

800 Borba Slovenskog primorja, Trsta za oslobodenje. Borba, 1945. máj. 22., 2. o. A trieszti 
szlávok törekvéseiről van szó.

801 Milovan Đilas: Nova Jugoslavija na čelu s drugom Titom, neée i ne može dopustiti da 
se s našim teritorijama pogadaju onako kako su se pogađali u prošlosti. Borba, 1945. 
máj.. 19., 2. o . ,Tanjug.

802 Slobodoljubivi narodi nisu dali tolike žrtve da bi dozvolili da ostanu u životu otrovni sled- 
benici Hitlera. Máj. 25., 4. old., n. n. (A cikkben a nyugatiak kritzálása is jelen van.)

123



A Triesztről szóló Borba-cikkekben mindössze néhány panel és néhány 
egyszerű fogás ismétlődött. Trieszt „kétségtelen” státusának folyamatos ismétel
getésével éppen annak kétségességét fejezik ki. Paradox módon a megjelenési 
gyakoriság a változatlanságot/változtathatatlanságot sugallja. Előszeretettel hivat
koznak arra, hogy a Jugoszláv Hadsereg szabadította fel a térséget.803 (A bűnösök 
megbüntetését követelték lejáratva az olasz fasizmust.)804 Gyakran idézték fel a 
múltat, azt ismételgetve, hogy az olaszok elnyomták a szlávokat a térségben. Egy 
majdani „eszményi Trieszt”-képet is vázolnak.805 Ezek a cikkek nem sokkal a 
hadműveletek után jelennek meg, amikor a területgyarapodás reménye reálisnak 
látszott. Végül egy olyan panel is megjelenik, amely a szociális kérdésekből 
próbálta levezetni az igény jogosságát.806 A tudósításokban, az „autentikus” 
trieszti helyzet megjelenítésére törekszenek. A keserűség fokozódásával a tény
leges hatalmat gyakorló helyi hatóságot a fasiszták visszahelyezésével vádolják. 
(Legtöbbször hivatalnoki állásokról van szó.) A hangulat fokozásának csúcspon
tja, amikor a brit erőket is megszállónak nevezik, ez a jelző mindaddig a néme
teknek és olaszoknak volt fenntartva. Tehetetlenségük mélypontja, amikor Pólából 
az „antifasiszták” elítéléséről, illetve a fasiszták népnyomorító terrorjáról tudó
sítanak. A balkáni807 béke veszélyeztetéséről írnak. A jugoszláv fél „megoldási” 
javaslatát végeredményben Boris Ziherl júl. 12-i cikke tartalmazza808, amelyben
-  Karintia kapcsán -  olyan egyezményt szorgalmaz, mint amilyet a Szovjetunió 
és Csehszlovákia kötött Kárpátaljáról. így mind a cél, mind az eszközök értelme 
világos lesz. Érdekes módon már június 11-én közreadták a trieszti megszál
lási övezetek tervezetét.809 Ez pedig jelezte, hogy elvben eldőlt a kérdés, ám a 
propaganda nem állt le. A jugoszláv fél bizonyára „a terepen” akart változtatni

803 Patar Drapšin: Kako je  naša vojska oslobodila... Borba, 1945. máj. 23., 2. o. (Hogyan 
szabadította fel hadseregünk... Megjegyzendő, hogy ugyanebben a számban közlik Tito 
zágrábi beszédét, amelyben érinti a témát. Drapšin tábornok a szovjet tábornokokra 
jellemző visszafogott, színtelen stílusban sorolja az egységeket, amelyek részt vettek a 
Trieszt környéki hadműveletekben, amitől egyáltalán nem világos, hogy mi és hogyan 
is történt.). Ezt a fajta nyelvhasználatot a Szovjetunióban is preferálták. A „fegyelme
zett elvontság” jellemezte a katonai nyelvet. (Tóth Szergej: A szovjet birodalmi nyelv, 
avagy a totalitarizmus grammatikája = Aetas, 3. évf. 1991/1, 16. o.)

804 Egy karikatúrán kését feni a fasiszta a Lex Romana Fascista árnyékában... Borba, 1945. 
jún. 30., 3. o.

805 Arról írnak, hogy mennyire jó a légkör a felszabadított városban (M. P.: Život u 
oslobodenom Trstu. Borba, 1945, máj. 19., 3. o. Ugyanezen a címen május 29-én 
közöl cikket egy M. P. iniciálés szerző, az első oldalon (Lehet, hogy Moša Pijadéról 
van szó.) Kiemelik a jó kapcsolatot az olaszok, ill. olasz antifasiszták és a szlávok, ill. 
szlovénok között. (Oduševljeni doček italijanskihpartizana u Trstu. Borba, 1945. máj.
23., 3. o. Tanjug. És: Svečana sahrana garibaldista u Trstu, máj. 31., 1. o. És: jún. 3.,
2. old. Trsčanski antifašisti sami su obračunali sa izdajničkim komitetom nacionalnog 
oslobodenja. Marko Pekić: Kongres Antifašističkog Slovenačko-Italijanskog saveza u 
Trstu. 1945. aug. 14., 3. o.)

806 Štrajk šezdeset hiljada radnika u Trstu. Borba, 1945. jún. 26., 1. o., Tanjug.
807 Dušan Balgojević: Pretnja miru na Balkanu. Borba, 1945. júl. 8., 3. o.
808 Boris Ziherl: Svedočanstvo istinskog demokratizma. Borba, 1945. júl. 12., 1. o.
809 Skica okupacionih zóna Istre, Trsta i slovenačkogprimorja. Borba, 1945. jún. 11., 3. o.
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rajta, és magában Triesztben próbált megfelelő körülményeket (népfelszabadító 
bizottságok működése) és hangulatot teremteni.

Augusztus végén a jugoszláv diplomácia fokozta a nyomást Olaszországra.810 
Gyakoriak lettek a demonstrációk és tipikusak a kártérítést sürgető cikkek. 
A bazovicai áldozatokról megemlékezést szerveznek.811 Olaszország fasiszta 
múltját különösen élesen ostorozzák. Paradigmatikus, hogy a „fasizálódó” 
Olaszországban megölt helyi hős, Vladimír Gortan812 emlékét használják fel 
olaszellenes uszításra, noha a róla szóló szövegekből csak az derül ki, hogy 
az olasz fasiszták azért ölték meg, mert szlávlakta vidéken szervezkedett. A 
készülő, ill. nem készülő békeszerződés körüli bonyodalmak okozzák azokat a 
ritka pillanatokat, amikor a kampány idején Trieszt címlapra kerül.813 A kárté
rítési követelések is kapcsolódtak a trieszti kérdéshez.814 Számos olyan kishírt 
közölnek Triesztről815, amelyek az első oldalra kerültek volna, ha nem folyik 
a választási kampány-816 Jellegzetes, hogy a szovjet és a csehszlovák sajtóból 
is átvesznek Jugoszláviának a Triesztre irányuló igényeit támogató cikkeket. 
„ Tervezett fasiszta gonosztettek,,-et, etnikai tisztogatásokat emlegettek, és az 
usztasák helyzetbe hozását róják fel.817 Az egyik leghatásosabb fogás volt az a 
karikatúra, amelyen (szept. 2., 4. o.) egy usztasa „olasz fasiszta kollégájával”

810 Olaszország agressziójával indokolva szavazatukat, az annak nyújtandó UNRRA-segély 
ellen szavaztak. Jugoslovenska delegacija glasala je  protiv rezolucije o pomoći UNRE 
Italiji. Borba, 1945. aug. 24., 3. o., n. n. Szeptember közepén néhány nap alatt, Bakarić és 
Kardelj is többször nyilatkozott az Olaszországgal megkötendő békeszerződés feltételeiről.

811 Két cikk is szólt erről. Szeptember 6-án és 8-án is az első oldalon tudósítanak. Néhány 
nappal ezután: Preko 100 hiljada ljudiprisustvovalo je  otkrivanju spomenika bazovačkim 
žrtvama. Borba, 1945. szept. 12., 3. o., n. n. Ugyanezen a napon jelenik meg egy beszá
moló egy szovjet lap írásáról, amely Triesztet Jugoszláviának ítélné oda.

812 Komemoracija Vladimiru Gortanu u Beogradu. Borba, 1945. okt. 18., 5. o.
813 Zahtevi Jugoslavije upogledu budućih granica s Italijom. Borba, 1945. okt. 6., 1. o., n. n. És: 

Jugoslavija ne bi mogla da primi nikakvo rešenje o miru sa Italijom u čijem donošenju ne 
bi mogla ona sama učestvovati. Borba. 1945. szept. 7., 1. o. (Ez a Kardelj-inteijú egyébként 
az első modem hangvételű interjú.). Továbbá: Jugoslavija ne može primiti takav ugovor sa 
Italijom, koji bi bio u suprotnosti sa interesima naših naroda. Borba, 1945. szept. 27., 1. o. 
Ugyanezen a lapon van egy beszámoló egy kétszázezres sztrájkról Triesztben.

814 Izjava Mitra Bakarića, generalnog sekretara Pretsjedništva vlade o reparacionim 
zahtjevima Jugoslavijeprema Italiji. Borba, 1945. szept. 15., 2. o., Tanjug. Egy nappal 
ez előtt is sztrájk kezdődött (U Trstu, Tržiću, Puli, Milju i na Krasu otpočeo je  opšti 
štrajk fabričkih radnika. Borba, 1945. szept. 26., 1. o., Tanjug).

815 Memorandum a státusáról; a kultúra eseményeiről; elemzés a követelések jogosságáról; 
Trieszt majdani gazdasági felvirágoztat Jugoszláviában; a délszláv bizottságokról, 
amelyek javítják a helyzetet Triesztben és a környéken; helyi lapok írásai; a 
szakszervezetekről; a letartóztatásokról a jugoszláv propaganda kifejtése miatt; az 
olasz okmányok általános bevezetése stb.

816 Pl. az a cikk, amely a trieszti munkások rossz helyzetéről szól, csak az 5. oldalra kerül 
(Teško stanje radnika u Trstu. Borba, 1945. okt. 23., Tanjug.)

817 (sic!) D-r Dušan Nedeljković: Pripremana i planski talijanski ratni zločin. Borba,
1945. szept. 4., 3. o.
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beszélve felteszi a kérdést: „ Valóban érdekelne: tényleg kék-e a vére. ” (Ezzel az 
usztasák szó szerinti vérontásaira utalnak.)

Trieszttel kapcsolatban továbbra is kiemelik, hogy Jugoszlávia része kell 
legyen, mert délszláv térség.818 Tito az Olaszországgal fenntartott kapcsolatról 
beszélve a lehető legélesebben támadta az új olasz kormányzat „fasiszta” jellegét. 
A szlovén—olasz antifasiszta unió jókívánságára819 válaszolva a boldog jövőt és 
a térség felvirágoztatását ígéri, ha a térség Jugoszláviához kerül. Az önismétel
getés óriási méreteket öltött, szinte „mindenki” Jugoszláviához akar csatlakozni. 
Sőt még a szlovén tengerpart népe is „disputái” az alkotmányról.820 Minden napra 
jut valami.821 Tízesével üzenték a cikkek: Trieszt, Gorizia stb. kérdése fontos. 
Trieszt kapcsán az igazságszolgáltatás lassúságát kritizálták, és így a város „a

818 C. D.: Trst i Julijska krajina su jugoslovenske zemlje. Borba, 1945. dec. 24., 3. o.
819 Odgovor marsala Tita na pozdravni trelegram izvršnog odbora Slovensko-talijanske 

antifašističke unije za Julijsku krajinu i Trst. Borba, 1946. jan. 8., 1. o., n. n.
820 Narod Julijske krajine raspravlja o nacrtu ustava... 1946. jan. 7., 3. o., n. n.
821 Legtöbbször a munkások (egy alkalommal 30 ezren) protestáltak. Na velikom protest- 

nőm zboru trideset hiljada... Borba, 1946. jan. 16., 1. o., n. n. A nép, az olaszok és a 
szlávok gyűlése és egyesülete követeli Triesztnek, a szlovén tengermelléknek, valamint 
Isztriának a Jugoszláviához csatolását. így tesznek a munkások: Tršćanski radnici traže 
čišćenje fašista iz tvornica. Borba, 1945. nov. 13., 3. o., Tanjug. Az isztriai horvátok és 
olaszok: Hrvati i Talijani Istre žele da žive u Federativnoj... Borba, 1945. dec. 13., 2.
o., n. n. A szlovén tengermellék népe: Narod Julijske krajine pozdravlja Federativnu 
Narodnu Republiku Jugoslaviju. Borba, 1945. dec. 3., 2. o., Tanjug. Gyakorlatilag 
ugyanezzel a címmel és tartalommal jelent meg egy hét múlva egy cikk: Manifestacije 
u Julijskoj krajini povodom proglašnja Federativne Narodne... Borba, 1945. dec. 9., 
Tanjug. December 22-én mindezt egy kicsit megváltoztatva megismétlik: Narod Ju
lijske krajine pozdravlja proglašenje Federativne... Borba. 1945. dec. 22., 3. o., n. n. 
A szlovén tengerpart küldöttei és gyűlésük: Zbor narodnih pretstavnika slovenačkog 
primőr ja. Borba, 1945. dec. 26., 1. o. Tanjug. A trieszti szlovén színészek: Slovenački 
glumci iz Trsta pozdravljaju marsala Tita. Borba, 1945. dec. 13., 2. o., n. n. Triesztiek 
küldöttsége, a szlovén és olasz nép: Manifestacija jedinstva slovenačkog i italijanskog 
stanovništva. Borba, 1945. dec. 15., 2. o., n. n. A szlovén—olasz antifasiszta unió: 
Protest slovensko-italijanske unije u Trstu Savezničkoj vojnoj upravi zbog pristrasnog 
pisanja savezničke štampe u Trstu. Borba, 1945. nov. 29., 2. o. Tanjug; és: Slovensko- 
italijanska antifašistička unija traži čišćenje fašističkih i belogardejskih elemenata u 
Julijskoj krajini, 1945. dec. 5., 3. o. Tanjug. Az előbbi cikkben a részrehajló tájékoz
tatást róják fel a szövetségeseknek, a másodikban azt, hogy menedéket nyújtanak a 
fasisztáknak és a fehérgárdistáknak. A szlovén tengermellék szakszervezete: Rezolucija 
jedinstvenih sindikata Julijske krajine povodom odbijanja julijskih sindikata da se stvo- 
ri zajednička sindikalna organizacija. Borba, 1945. dec. 4., 3. o. Tanjug. Lényegében 
véve szakaszervezeti szerveződési kérdésről van szó. Ám ez csak a felszín, mindez 
mögött az áll, hogy sikerül-e a jugoszláv orientáltságú opciónak magához ragadni a 
kezdeményezést. A goriziai népbizottság: (Protest narodnog odbora goričkog okruga. 
Borba, 1945. dec. 13., 3. o., Tanjug.), a munkásság (Na velikom festivalu rada u Gorici 
manifestovalo se bratstvo italijanskog i slovenačkog naroda i njihova želja da žive u 
Titovoj Jugoslaviji. Borba, 1945. nov. 21., 3. o. Tanjug) és a népfelszabadító bizott
ságok is a Jugoszláviához csatlakozást akarják.

126



fasiszták menedékhelye lett ”.822 Az adó visszamenőleges beszedésének gyakor
latát is támadták.823 Újból elővették az elesetteket mint argumentumot is.824 A 
Trieszttel kapcsolatos dolgok summáját a január 21-i címlapon olvasható cím:
„Nekünk csak egy jelszavunk van: Tito Jugoszláviáját akarjuk”*25 (a területszer
zés és Tito összekapcsolása). Ez több cikkben, sőt azok címében is tetten érhető 
volt, de a fent idézett forma a legtalálóbb. Az olaszokkal és a szövetségesekkel 
való konfliktus idején betiltják a Primorski dnevnik (Tengermelléki Napló) c. 
újságot.826 A britek korlátozták a szlovén nyelvű rádióadást is, de abból nem lett 
ekkora vihar.827

A választások megejtése után a leghevesebb támadás továbbra is Olaszországot 
érte. A megszállóként elkövetett pusztításaira828 épít a propaganda. A Borba 
szerint Olaszország a fasiszták menedéke829, egyes usztasák szabadon sétálhat
nak830 és éled a neofasizmus.831 („ Ezeket az igazságokat nem lehet elrejteni. ”)832 
Felrótták, hogy de Gasperi, a háború előtti Olaszország politikusa alakíthatott

822 Usled neaktivnosti sudova za čišćenja ostataka fašizma, Trst je  postao utočište 
fašističkih zločinaca. Borba, 1946. jan. 17., 4. o., n. n.

823 Okupacione vlasti u zoni „A ” traže da narodplati sve zaostale poreze od kapitulacije 
ltalije do sada. Borba, 1946. jan. 3., Tanjug.

824 U ime palih boraca tražimo priključenje Trsta i Julijske krajine Jugoslaviji. Borba,
1946. jan. 29., 1. o., Tanjug.

825 „Mi hoćemo samo jednu parolu: Hoćemo Titovu Jugoslaviju”. Borba, 1946. jan. 24.,
1. o., n. n.

826 A britek lépését a Borba úgy állította be mint indokolatlan és igazságtalan cselekményt 
(Engleske vlasti u Trstu zabranile su izlaženje „ Primorskog dnevnika ” na neodredeno 
vreme. Borba, 1945. dec. 8., 1. o., n. n.) Ezek után „mindenki” (a nép, a munkások 
stb.) protestált. A munkások egynapos sztrájkjáról két híradás is szólt (Jedinsveni opšti 
štrajk u Trstu u znak protesta zbog zabrane izlaženja „Primorskog dnevnika ”. Borba, 
1945. dec. 16., 1. o. És: Jednodnevni štrajk... 1945. dec. 18., Tanjug.) Még az olasz 
nyelvű II Lavoratore is a Primorski dnevnik mellé állt (Tršćanski „II Lavoratore” o 
zabrani Primorskog... Borba, 1945. dec. 10., Tanjug.) Végül a Primorski dnevnik ismét 
megjelenhetett (Primorski dnevnik počeo je  ponovo da izlazi, 1945. dec. 24., 2. o., n. 
n. És: „Primorski dnevnik” zahvaljuje stanovništvu Trsta i slovenačkog... Borba, 1945. 
dec. 25., 2. o., n. n.

827 Engleske vojne vlasti ogranicüe su emisije na slovenskom jeziku Tršćanske radio sta- 
nice. Borba, 1946. jan. 6., Tanjug.

828 Zločini odreda talijanskog generala Fabri Umberta. Borba, 1945. dec. 27., 3. o., n. n. 
Državna komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora: (sic!) d-r D. Nedeljković, 
(sic!) d-r Grgić; Pl. Talijanski okupator nanio je  narodima Hrvatske ogromnu materi- 
jalnu štetu. Borba, 1946. jan. 26., n. n.

829 Dušan Blagojević: halija -  utočište ratnih zločinaca. Borba, 1945. dec. 22., 3. o.
830 Ustaški koljač Viktor Gutič, koji je  rukovodio nekoliko desetina hiljada ljudi, slobodno 

se séta po Italiji. Borba, 1945. dec. 20., 3. o., n. n.
831 Dušan Blagojević: Neofašističke tendencije u unutrašnjoj i spoljnoj politici današnje 

ltalije. Borba, 1945. nov. 28., 1. o.
832 Istina koja se ne može sakriti. Borba, 1945. dec. 25., 1. o. Lényegében olaszellenes 

cikkek gyűjteményének gyűjtőcíme ez.
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kormányt.833 („ A régi úton haladnak”834). Az olasz sajtó jugoszlávellenes és 
fasiszta érveket használ835, pedig „ a fasizmus ideje lejárt, és a békeszerető népek 
ideje jö tt el. ” (Mindebben az implicit kijelentés: Olaszország nem békeszerető.) 
Ha Olaszországban győzne a demokrácia, az megszilárdítaná a békét (implicit 
kijelentés: nincs demokrácia). A jugoszláv propaganda egyébként mindenkit a 
demokrácia hiányával vádol, akiknél nem a kommunisták győznek.836 Az olasz 
politikai elit erőteljes védekezésére Titóék hevesen reagáltak. A december 17-én 
közölt Tito-beszédből a felháborodás szól. Abszurdnak állították be, hogy nekik 
is lehetnek feltételeik Jugoszláviával szemben.837 Amikor a jugoszláv propa
ganda érvek nélkül marad, elkezd fasisztázni, miközben az érvelésmódja hasonul 
ahhoz. Az olaszellenes propaganda egyik csúcspontja a szovjet szakaszervezeti 
küldöttség negatív véleményének közlése volt.838

7.4.2. Isztria -  a sikertörténet

Isztriában és Triesztben párhuzamosan létezett a partizán és az olasz hatalmi 
struktúra. A jugoszlávok népfelszabadító bizottságokat igyekeztek alaktani min
den településen. Az utolsó lépés valamilyen tömegdemonstráció, ill. szavazás 
megszervezése lett volna, hogy magukhoz csatolják a területeket. A taktikát az 
osztrák kommunisták véleménye is színezi. Szerintük a karintiai szlovénoknak 
maguknak kell dönteniük sorsukról. A Jugoszláv fél láthatóan eredménytelen, így
1946 januáijában már elkeseredettek voltak a támadások.

Isztriában a választások megszervezése sikeres lett.839 Isztria népe úgymond a 
néphatalom megválasztásával megmutatta, hogy az új Jugoszláviához akar tartozni. 
A választásokon nagy a részvételi arányszám840, mert -  így a Borba -  a horvátok és

833 De Gasperi obrazovao novu vladu, 1945. dec. 5., 4. o., n. n.
834 Dušan Blagojević: Italija na starom putu. Borba, 1945. dec. 19., 1. o.
835 Fašistički „argumenti ” u kampanji talijanske štampe protiv Jugoslavije, Borba, 1946. 

jan. 9., 3. o., n. n.
836 Mindezt egy az Avanti c. lapra hivatkozó cikkel is alátámasztják. Avanti piše -  Italija 

mora da ostvari punu demokratiju, 1945. dec. 30., 6. o. (Olaszországnak meg kell 
valósítania a teljes demokráciát)

837 Erre egy karikatúrával is reagált a Borba: Italijanski uslovi címmel (1945. dec. 22., 3. 
o.), a szövege pedig a következő: „Háborús kártérítést követelek mindazért, amit mint 
megszálló elkövettem. ”

838 Lav Rudnijev: Pedesetdva dana u Italiji (knjiga utisaka s puta sovjetske sindikalne 
delegacije po Italiji. Borba, 1945. jan. 20., 6. o.

839 Narod Julijske krajinepozdravljapobedu Narodnogfronta na izborima... Borba, 1945. 
nov. 22., 5. o., Tanjug. Még az II Lavoratore c. olasz lap is beszámolt a választások 
sikeréről, amit a Borba is közöl. Tršćanski list „II Lavoratore ” ističe ogromno učešće 
naroda na izborima za organe narodne vlasti u Istri. Borba, 1945. nov. 30., 6. o. Zvane 
Čmja: Hrvati i Talijani Istre po/cazaće i na izborima za organe narodne vlasti svoju 
zelju da žive u novoj Jugoslaviji. Borba, 1945. nov. 20., 2. o.

840 Ogromno učešće birača na izborima za organe narodne vlasti u Istri. Borba, 1945. nov.
29., 1. o., n. n. Érdekes, hogy ezen a napon -  az ország új nevének kikiáltási napján
-  az első oldalra tudott kerülni ez a hír.
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az olaszok együtt mentek szavazni.841 A választások kapcsán nagy győzelemről, a 
néphatalom felállításáról beszéltek.842 Az isztriai választásokról szóló hírek novem
ber 28-áig domináltak, ekkor jártak ott brit képviselők.843 Ennek eredményeképpen 
az angol alsóház képviselője kedvezően beszélt a parlamentben Jugoszláviáról.844 
Januárban a Jugoszlávia-párti erők az ENSZ-hez fordulnak.845 A szövetséges meg
szálló csapatokat, ha csak alkalom adódik rá, támadják.846 Antifasiszták bebörtönzé
sével és a fasiszták megbüntetésének elmulasztásával vádolják a szövetségeseket.847 
A jugoszláv hatalom Isztriában sokkal szilárdabb alapokon állt, mint Goriziában és 
Triesztben, így módja nyílt sikerpropagandát folytatni.848 Hasonló volt a helyzet 
Trieszt közvetlen környékével.849 A jugoszláv fél, legalábbis a retorika szintjén, 
nagyon engedékeny volt a területén élő olaszok tekintetében.

7.4.3. Karintia és az Ausztria elleni lejárató kampány

Az Ausztria ellen folytatott propagandaháború csak „határvillongásnak” minősül 
az Olaszország ellenihez képest, noha kísértetiesen hasonlított ahhoz. Karintia ügye 
kevésbé volt fontos. Ugyanolyan típusú cikkek, ugyanabban a hangnemben, csak 
kisebb teljedelemben és számban jelentek meg, mint Triesztről.850 A különbség

841 Hrvati i Italijani Istre izlaze ujedinjeni na današnje izbore za organe narodne vlasti. Borba,
1945. nov. 25. Tanjug. November 26-án, az első oldalon, kishírben ugyan, de beszámolnak 
az első eredményekről. (Prvi rezultati izbora za organe narodne vlasti u Istri...)

842 Véli ka pobeda Hrvata i Italijana Istre na izborima 25. novembra. Borba, 1945. dec.
13., 1. o., n. n.

843 Elviszik őket Isztriába és Triesztbe is: U razgovoru sa članovima engleskog parlamenta 
tršćanski radnici izrazili su svoju želju da se Trstpriključi Jugoslaviji. Borba, 1945. nov. 20.,
3. o. És: Delegacije tršćanskog stanovništva predale su engleskim parlamentarcima rezolu- 
cije kojima se traži priključenje Julijske krajine Jugoslaviji. Borba, 1945. nov. 24., 3. o.

844 Trst treba da pripadne Jugoslaviji izjavila je  g-da Li Mening. Borba, 1945. nov. 26., 1. 
o. és Član britanskog Donjeg doma g-da Mening ističe neosporno pravo Jugoslavije 
na Trst. Borba, 1945. nov. 28., 6. o., n. n.

845 Narod Istre traži odskupštine Ujedinjenih nacija... Borba, 1946. jan. 19., 3. o., n. n.
846 Saveznička vojna uprava u Trstu uvodi na svome području olakšice za promenu prezi- 

mena. Borba, 1945. dec. 1., 4. o., n. n. A cikk arról szól, hogy a szövetségesek megköny- 
nyítették a névváltoztatást.

847 N. S.: Narod goričkog okruga zahteva kažnjavanje fás ista i puštanje na slobodu 
uhapšenih antifašističkih boraca. Borba, 1945. dec. 16.

848 Az iskolák megnyitásáról írt. (U Istri je  otvoreno 259 hrvatskih i 81 talijanska osnovnih 
škola. Borba, 1945. nov. 20., 3. o., n. n.) Ez beleillett az országban általánosan kibon
takozó sikerpropagandába, de külön értéke volt annak, hogy egy vitatott területtel kap
csolatban vetették fel. A munkások és parasztok együttműködését emelték ki. (V. K: 
Zajedničkim radom radnika i seljaka.... Borba, 1945. dec. 31., 1. o.) Egy cellulózgyár 
üzembe helyezéséről számolnak be.

849 Vojna uprava Jugoslovenske armije u zoni „B” Julijske krajinepruža narodu veliku pomoé 
u radovima na izgradnji iprivrednoj obnovi. Borba, 1945. nov. 26., 3. o., Tanjug.

850 Tíz nagyobb cikket sikerült összeszámlálnom amit, Karintiáról írtak, de a kisebb jelen
tések és utalások száma szintén nagy.
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annyi, hogy a fasiszták helyett a hitleristákat támadják.851 (A különbségtétel a fasisz
ták és a nácik között egyébként rendhagyó.) Az ottani szlávok ugyanúgy harcoltak 
a német megszállók ellen, mint a triesztiek az olasz fasiszták ellen. És ez ugyanúgy 
elégséges ok a Jugoszláviához való csatoláshoz.852

1945 novemberében egy memorandumot bocsátottak ki az ottani szlové
nok.853 Az 1920-as referendumra utalva azt kifogásolták, hogy megvonták tőlük 
a haza megválasztásának jogát a II. világháború után. Támadásnak veszik a 
helyi hatalom szervezte választásokat.854 A karintiai antifasiszta kongresszus 
megszervezéséről írnak. A karintiai és tengerparti szlovénok lakta térségben az 
érdekelt hatalmak egymás megszerveződését akadályozták.855 1 945 végére a 
hangnem itt is keserűbb.856 1945 végén Ausztriáról ugyan nem sok cikk íródik, de 
egyértelműen a „rosszak” közé sorolták az országot, főleg akkortól fogva, hogy a 
választásokon nem a kommunisták kerültek hatalomra.857 Á Borba élesen reagál 
az ausztriai ellenpropagandára, ill. az osztrákoknak arra a törekvésére, hogy meg
tartsák területeiket.858 A legvehemensebb támadást ez álkalommal is karikatúra 
formájában indították859, a következő szöveggel: „Ha már megszabadítottatok 
Hitlertől, adjatok legalább egy kis életteret".

851 Hitlerovski gaulajteri gospodare Koruskom. Borba, 1945. máj. 29., 1. o., n. n. Rezika 
Mešner: Koruški Hitlerovci postaju svakim dánom sve bestidniji. Borba, 1945. aug. 9.,
2. o. A karintiaiak nem a fasiszták, hanem a nácik áldozatai: Koruški Slovenci žrtve 
nacističkog terora. Borba, 1945. máj. 31., n. n. És: U slovenačkoj Koruškoj nacisti jós 
uvek vrše teror nad našin narodom. Borba, 1945. jún. 12, 2. o., n. n.

852 Narod slovenačke Koruške borio se oružjem u rukama protiv nemačkih osvajača. 
Borba, 1945. jún. 9., 2. o., Tanjug.

853 Memorandum koruških Slovenaca savezničkoj komisiji zaAustriju i austrijskojprivre- 
menoj vladi. Borba, 1945. nov. 19., 2. o., Tanjug.

854 ízbori u Koruškoj -  napad na težnje koruških Slovenaca za nacionalnim oslobodenjem 
i ujedinjenjem sa bratom u Jugoslaviji. Borba, 1945. nov. 26., 3. o. (A Tanjug külpo
litikai szerkesztőjének kommentárja.)

855 Trieszt kapcsán pl. azt követelték, hogy eresszék szélnek az új rendőri alakulatot 
(Antifašisti u Trstu traže raspuštanje nőve civilne policije. Borba, 1945. dec. 24., 1. 
o., Tanjug.)

856 Austrijske vlasti dopuštaju napade nacista i ustaša na Slovence. Borba, 1946. jan. 8., 3.
o., Tanjug.

857 Austrija je  glasala za povratak na staro. Borba, 1945. dec. 13., 6. o., n. n. (Ausztria 
a régi rendszerre való visszatérésre szavazott.) Arrogánsán oktatatták ki arról, hogy 
lakosságának meg kell mutatnia: az igaz demokrácia útján akar-e járni. Keserves 
hangnemben jegyezték meg, hogy még vannak, akik a régi rendszert védik. Ausztria 
kapcsán a megszálló briteket is kritizálták.

858 „Esterajhiše Folkstimme” ističe potrebu energične likvidacije centra bandi jugoslov- 
enskih izdajnika i ratnih zločinaca u Austriji. Borba, 1945. jan. 8., 4. o. Ugyanezen a 
napon teszik közzé a L Humanite cikkét, melyben a „Jugoszlávia-ellenes hazugságokat 
döntik romba.” (Imanite raskrinkava lázi o Jugoslaviji, n. n.)

859 A karikatúra szövege eredetiben: „Kad ste me vet oslobodili Hitlera, dajte mi malo 
životnogprostora". Borba, 1945. dec. 29., 3. o.
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7.4.4. Az Égéi Macedónia kérdése és a görög „monarchofasiszták” 
elleni lejárató kampány

Görögország kezelése még egysíkúbb mint Karintiáé. A lakosság kevesebbet tud 
e térségről,860 mint Isztriáról és Karintiáról. A Politikában gyakrabban és előbb írnak 
az ott kialakult konfliktusról. A Borbábán egy olvasói levélre válaszolva ismertetik 
a tudnivalókat.861 A Borba viszonylag sok karikatúrát közöl a görög népviseletbe 
öltözött, vérengző „monarhofasisztákról”. A görögországi albánok sérelmeiről is 
írnak. Többnyire a monarchisták fasiszta voltát és brutalitását emelik ki862, azono
sítva őket a fasisztákkal, miközben a görög szembenállás motivációja homályban 
marad, szó sem esik a modem kori Görögország legsúlyosabb vitájáról, a monarchia 
és a köztársaság kérdéséről. Szót sem ejtenek a görögök szenvedéseiről, a szláv 
áldozatok nagy számát emelik ki.863 Noha a téma állandóan jelen van, nem min
denben cseng egybe Trieszt, ill. Isztria és Karintia kérdésével, mert Görögországgal 
kapcsolatban, úgy tűnik, nem olyan konkrét a területi igény.

Más lehetőség nem lévén, retorikával próbálják pótolni azt, amit a valóságban 
nem tudtak elérni. Égéi Macedónia kapcsán néha Damaszkinosz egyházfő lejára
tására szorítkoztak. A Bitolába és Prilepbe érkező macedón menekültekről szóló 
cikk csak a 4. oldalra került.864

1945 végére -  úgy tűnik, propagandából -  lemondtak a terület megszerzéséről.865 
így a monarchofasizmus866, továbbá a reakciósok867 és a britek lejáratására szorít
koznak. Az ELÁS és EAM konfliktusáról vázlatos híreket közölnek.868 Észrevenni a 
káröröm jeleit a görög belső válságot, az inflációt és az általános sztrájkot illetően.869

860 1 4 nagyobb cikk szól a témáról, s júniustól válnak gyakoribbá ezek az írások, de a 
kisebb cikkek ritkábbak.

861 Pitanja i odgovori -  Jegejska Makedonija. Borba, 1945. jún. 21., 3. o., n. n.
862 D. B.: Teror grčkih šovinističkih bandi nadstanovništvom Egejske Makedonije. Borba, 1945. 

jún. 10., 3. o. És: Zločini grčkih reakciómra nad našim narodom u Jegejskoj Makedoniji. 
Borba, 1945. jún. 16., 3. o., n. n. És: Divlji teror grčkih... 1945. jún. 19., 3. o., n. n.

863 Anton Kolendić: Razgovor na bugarsko-grčkoj granici sa žrtvama terora u Jegejskoj 
Makedoniji..., júl. 23., 3. o., n. n.

864 U Bitolj i Prilep stigle su grupe izbeglica iz Jegejske Makedonije kője beže zbog terora 
monarhofašista. Borba, 1945. szept. 13., 4. o., n. n., Tanjug.

865 Ennek ellentmondani látszik, hogy a szláv származású politikai foglyok kérdését felvetik, 
de ez mindössze csak egyszer történik meg. (Apel makedonskih političkih zatvorenika u 
Grčkoj vladama SSSR i Engleske i SAD. Borba, 1946. jan. 3., 1. o., Tanjug.)

866 Egy tipikus cím, amely többször, több formában kerül elő: Fašistički teror u Grčkoj 
se nastavlja. Borba, 1945. dec. 9., 4. o. És: U Grčkoj vlada fašistički teror. Borba,
1946. jan. 26., 6. o., n. n. Az ott harcoló monarchista erőket beleillesztették a fasiz
mus egészéről felállított diskurzusba. (Dušan Blagojević: Kriza monarho-fašističkog 
režima u Grčkoj. Borba, 1945. nov. 15., 4. o.)

867 Za kliku reakcionarnih balkanskih političara koji žele... Borba, 1945. nov. 27., 4. o. 
(Dávid Reymondot idézik a Raymond Newsból.)

868 Megtudhatjuk, hogy az EAM a britek kivonulását akarta, londoni tárgyalásaikor, a 
„nép” pedig a bebörtönzöttek amnesztiáját: Delegacija EAM-a u Londonu... Borba, 
1945. dec. 8., 4. o. És: Grčki narod traži opću amnestiju za učesnike pokreta otpora. 
Borba, 1945. dec. 11., 3. o., n. n. Arról is tudósítanak, hogy nem vett részt az 1946-ra 
kiírt választásokon az EAM, és elítélik a Szofulisz kormány működését.

869 Posle ostavke Kanelopulosapoveren mandat Sofulisu (kriza u Grčkoj). Borba, 1945. nov. 22.,
6. o. És: Talas štrajka u Grčkoj širi se iz glavnih centara u provinciju. Borba, 1946. jan. 12.
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7.5. Párhuzamos történetek

A jugoszláv sajtó előszeretettel tudósított a testvéri országokról. Bulgária és 
Albánia mellé felzárkózott Románia, sőt egy rövid ideig Magyarország is.

1945-ben aktuálissá vált egy szélesebb balkáni szövetségi állam víziója, noha 
minden vele kapcsolatos kérdés nyílt maradt. Végül majd csak a szovjet—jugoszláv 
konfliktus folyamán vetik el véglegesen. A fentiek ismeretében nem véletlen, hogy 
Belgrádban a területi vonatkozások és a fontos politikai kérdések mellett a bolgár 
helyzetre irányult a legnagyobb figyelem. A győzelemet a népfrontpolitikával akar
ták biztosítani. Ebben Bulgária ekkor egy lépéssel Jugoszlávia előtt járt. A bolgár 
testvériség minőségileg más volt, mint a többi szomszédnéppel való kapcsolat. (Nem 
is annyira a külpolitikai orientáció tekintetében, hanem belpolitikai értelemben is.)

7.5.1, A bolgár példa

Bulgária és Jugoszlávia viszonya különösen fontos lett a háború végén. 
Bulgáriában a bolgár és a jugoszláv kommunisták szándéka szerint „párhuza
mos” történet játszódik le.870 És valóban, némi fáziseltolódással, de hasonló 
dolgok történnek. Teljes volt az analógia a bulgáriai és jugoszláviai szándékok 
között. Az „Otacsesztveni front” szerepe azonos a Népfrontéval. Példaként 
szolgáltak egymásnak a konszolidációban, majd az ellenzék letörésében. Napi
rendre került a két állam egyesülése. (Bulgáriában még a macedónok problémáját 
sem tagadták.)871 A balkáni föderáció tervéről már 1920-ban szó volt a balkáni 
kommunisták között.872 1943 júniusában a jugoszláv, a bolgár és a görög kom
munisták együttműködési megállapodást írtak alá, 1944 szeptemberében pedig a 
Szovjetunióban tárgyalt erről a jugoszláviai és a bolgár csúcsvezetés. Később, 1947. 
november 27-én a két ország barátsági és együttműködési szerződést írt alá.

870 Már 1944. dec. 31-én átfogó katonai, gazdasági szerződést kötnek, amelyben azonban a 
„testvéri egységet” is kimondják (,Sporazum o političkoj, vojnoj i ekonomskoj saradnji 
i bratskom jedinstvu naroda Jugoslavije i Bugarske). Petranovié, Branko, Zečević, 
Momčilo: Jugoslovenski federalizam, ideje i stvarnost (Tematska zbirka dokumenata)
II. 253—254. o.

871 A megbeszélések egyik kerékkötője a macedón kérdés volt. Egy ideig (megoldásként) 
Macedóniát a majdani föderáció egyik alkotóelemének tekintették.

872 Erről a kérdésről lásd: Kačavenda, Petar (szerk.): Balkan posle drugog svetskog rata 
(Zbomik radova sa naučnog skupa), 46. o. Ekkor még pártszövetségben gondolkodtak, 
amelyből egy szovjet típusú szövetségi állam nőtt volna ki. Később Jugoszlávia megtá
madása előtt tárgyaltak a két ország kommunista vezetői a majdani szövetségi államról. 
A Köztes-Európa 1763—1993 582—583 o., 271. térképének magyarázata (Integrációs 
tervek Köztes-Európában 1944— 48) ezt röviden kifejti. A kommunista elképzelésekkel 
párhuzamosan felmerültek hasonló elképzelések Mihailovié, ill. a menekültkormány 
köreiben is.
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A győzelem után a bolgárokról szóló hírek fő mondanivalója az volt, hogy 
a bolgárok szeretik, tisztelik a jugoszlávokat. A bolgár—jugoszláv kapcsolatot 
erőteljesen propagálták. Jugoszlávia felszabadításában bolgár egységek is részt 
vettek: erről még a harcok folyamán írtak, majd több cikkben tudósítottak a 
Belgrádban rendezett díszfelvonulásról.873 A parádé előtt Ljudmil Sztojanov 
magas rangú bolgár politikus megbeszélést tartott Titóval.874 Beszédében Tito 
kijelentette: „ Legyen ez a nap hozzájárulás a jugoszláviai népek és a bolgárok 
örök testvériségéhez” %1S Ugyanazt az érvet használták (a közösen kiontott 
vér), mint a jugoszláv népek és a Szovjetunió testvériségére. Máshol a bol
gár gyerekek megsegítéséről ugyanazokkal a szavakkal számoltak be, mint a 
jugoszláv köztársaságokba irányuló hasonló akciókról. A bulgáriai választások 
előkészítése idején, július végén, ismét megszaporodtak a tudósítások.876 A 
Sztálin—Tito—Dimitrov, Moszkva—Belgrád—Szófia jelszavakat találták ki. A 
testvéri Bulgáriából érkező hírek irányadók Jugoszlávia számára.

A választások közeledtével az ottani hírek azért jelentősek, mert a bolgár 
forgatókönyv szerint a választások előbb lettek volna877, így augusztus végén 
a Borbá bán még az Otacsesztveni Front majdani győzelméről cikkeznek.878 
Ezek „tükörcikkei” a jugoszláviai Népfrontról szólóknak, minthogy maguk a 
szervezetek is azok voltak. Dimitrov ugyanazokat a szavakat használja879, ame
lyeket majd a jugoszláv kampányban Pijade. Az egyedüli hírértékű cikk a Szov
jetunió háborús kártérítési követeléseinek880 csökkentéséről szólt.

873 Učešće bugarske prve armije u antihitlerovskom ratu. Borba, 1945. jún. 10., 3. o., n. 
n.; Zajedničke akcije bugarskih i jugoslovenskih partizanskih odreda i brigada. Borba, 
1945. jún. 11., 3. o., n. n. Az első bolgár hadsereg azon egységei vonultak fel Tito mar
sall előtt, amelyek részt vettek a jugoszláviai harcokban.

874 Borba, 1945. jún. 10.: Ljudmil Stojanov o susretu sa marsalom Titom, Tanjug.
875 Neka ovaj dán bude veliki prilog vječitom bratstvu i jedinstvu naroda Jugoslavije i 

naroda Bugarske. Ebben a mondatban az az érdekes, hogy a bolgárokkal való testvé
riség úgy is érthető, hogy Jugoszlávia népére, és úgy is, hogy népeire van hatással. A 
bolgárok fogadtatásáról még néhány nappal az esemény után is írtak.

876 Objavljenajejedinstvena lista Otačesvenogjhnta. Borba, 1945. júl. 28., 6. o., Anton Kolendić; 
ugyanő a Borba 1945. júl. 31-i számában, 6. o.: Veliki zbor Otačestvenogjronta u Sofifi.

877 A parasztpárt azonban meggondolta magát, és ezért elhalasztották. Erről augusztus 26- 
án ír a Borba. Anton Kolendić: Bugarska vlada je  donijela odluku da odgodi izbore za 
kasniji rok. 6. o.

878 Anton Kolendić: Pobjeda Otačestvenog jronta je  siguma. Borba, 1945. aug. 24., 4. o. És: 
Dušan Blagojević: Značaj izbora u Bugarskoj. Borba, 1945. aug. 25., 5. o. írnak az Ota
csesztveni Front történelmi küldetéséről, nagyszabású népgyülésekről, amelyek természe
tesen fenségesek (veličanstveni). Szeptember 9-éről (a bolgárok új nemzeti ünnepéről) 
is megemlékeznek. Máshol a bolgár népről kifejtik, hogy semmi köze a soviniszta ellen
zékiekhez. A cikkek célzatosak, az Otacsesztveni (Hazafias) Front iránt elfogultak. Szerin
tük a politikai krízis Bulgáriában „ csak az ellenzék fejében ” létezik. Dimitrov beszédét is 
közlik a nagy októberi forradalomról, ami a Jugoszláviával párhuzamos szovjethűséggel 
függ össze.

879 A választásokon a szabadságra vagy ellene szavaznak, a szabad, demokratikus, 
független Bulgáriára.

880 Sovjetski Savez smanjuje primirjem određena potraživanja od Bugarske. Borba, 1945. 
szept. 3., 4. o., n. n.
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1945 végére a külfölddel kapcsolatos hírek 20-30%-a Bulgáriáról szólt. 
Ami Jugoszláviának november 11-e, az Bulgáriának november 18-a volt. 
Dimitrovnak szinte minden beszédét részletek vagy kivonatok formájában 
közölték.881 Többször szerepelt, mint Tito. Más bolgár politikusok is szót 
kaptak, főleg Kimon Georgijev, ill. Grigorijev.882 A bolgár belpolitikáról rend
szeresen tudósítottak.883 November elején óriási volt az érdeklődés Bulgáriában 
a jugoszláviai választás iránt.884 Ekkor kap új lendületet az ottani kampány is, 
olyasféle retorikával, mint Jugoszláviában.885 A győzelmet is egymáshoz hason
lóan vezették fel. Először a nagy részvételi arányt dicsérték,886 majd az óriási 
győzelmet ünnepelték.887 A figyelem nem lankadt a választások után sem. A 
kormányalakítás és átalakítás körüli tárgyalásokról is hírt adtak.888 Bolgár részről 
szintén voltak látványos viszonzó gesztusok, a leglátványosabb november 29-e

881 Ízelítőül: Beszámolnak arról is, amit az élmunkások fogadásán mondott: Govor Georgija 
Dimitrova na banketu udarnika... Borba, 1945. dec. 5., n. n. Arról is írnak, amikor a felada
tokat vázolja Bulgária számára (Georgij Dimitrov o velikim zadacima... Borba. 1945. dec.
8., 1. o. Továbbá arról, amikor a Szobrányéban beszédet mond: Govor Georgija Dimitrova 
Narodnom Sobranju povodom prestone besede. Borba, 1945. dec. 27., 1. o. Később azt is 
közlik, amikor azt fejti ki, hogy Bulgária a munkásosztály és a parasztság, valamint a nemzeti 
értelmiség szövetségére támaszkodik: Bugarska se oslanja... Borba, 1946. jan. 22., 6. o.

882 Izjava ministra spoljnih poslova Petka Stojanova na konferenciji sa stranim novinari- 
ma. Borba, 1945. nov. 22., 3. o. Petko Stojanov 27-én is szerepel a Borbá bán, Bulgária 
külpolitikai helyzetét elemezve (Ministar spoljnih poslova Petko... Borba, 1945. nov.
29., 6. o.) Később Koszta Trajcsevszkij és Kimon Grigorijev egy-egy beszédét is 
közlik, valamint arról is hírt adnak, hogy magas rangú küldöttség utazik Moszkvába: 
Pretsjednik bugarske vlade Kimon Georgijev i ministri Stojanov i Jugov stigli su u 
Moskvu. Borba, 1946. jan. 9., 1. o. Még azt is jegyzik, hogy Kimon Grigoriev, a bolgár 
vezetőség tagja üdvözlő táviratot küldött Sztálinnak. (Borba. 1946. jan. 13., 1. o.)

^Sastanak novoizabranog bugarskog Narodnog sobranja. Borba, 1945. dec. 16., 1. o., n. 
n. Ezenkívül beszámolnak az Otacsesztveni Front deklarációjáról és a tisztségviselők 
megválasztásáról.

884 Ogromno interesovanje u celoj Bugarskoj za rezultate izbora... Borba, 1945. nov. 13., 
4. o., n. n.

885 Ott is a partizánok voltak a választási küzdelem élcsapata. (Bugarski narodni partizani 
na prvoj liniji u izbornoj borbi bugarskog naroda. Borba, 1945. nov. 15., n. n.). Az 
Otacsesztveni Front a jugoszláv Népfronthoz hasonlóan „a nép műve” volt, „igazságos” 
és „győzedelmes”. Delo Otačestvenog Fronta je  narodno delo -  to delo je  pravedno i 
ono te  pobediti uprkos svega (Izjava Georgi Dimitrova). Borba, 1945. nov. 18., 3. o. 
Az utóbbi nyilatkozatot akár Tito is adhatta volna.

886 Anton Kolendić: Prvi podaci o velikom učešću glasača na izborima u Bugarskoj. 
Borba, 1945. nov. 19., 1. o.

887 Ogromnapobjeda Otačestvenog Fronta na izborima u Bugarskoj. Borba, 1945. nov. 20.
1. o. Ezen a napon, szintén az első oldalon, még a francia parlament működéséről is hírt 
adnak, a kommentár szerint a köztársaság és a reakció között kell választani. Másnap 
Anton Kolendić tollából ismét a bolgár nép nagy győzelméről jelenik meg cikk. (Velika 
pobeda bugarskog naroda. Borba, 1945. nov. 21., 1. o.) Ugyanez a szerző másnap 
ehhez hasonló című és tartalmú cikket ír.

888 Saopéenje bugarskog ministra savjeta o pregovorima za proširenje vlade. Borba, 1946. 
jan. 10., 1. o.
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bulgáriai megünneplése.889 „A régi bolgár harcosok szemében örömkönnyek csil
lantak meg, és örömujjongásuk szinte végtelen ”890, a két ország népének együtt és 
„megbonthatatlan szövetségben” kell a választott úton haladniuk.891 „A külföldi 
reakció azért támad, mert többé nem zsákmányolhatja ki őket. ” A , félfasiszta 
rendszerek” „nem rabolhatnak tovább” a Balkán-félszigeten. Az sem felel meg 
nekik, hogy Jugoszlávia és Bulgária a béke tényezői. A fasisztáknak azért sincs 
esélyük, mert „velünk van a nagy és erős Szovjetunió”, és a „történelmi tényeket 
az ellenségnek méltányolnia kell”. A „népellenes” bolgár ellenzéket ennek szel
lemében támadják.892

7.5.2. Albánia -  „Tiranából az űt Moszkvába Belgrádon 
keresztül vezet”893

Jugoszlávia másik állandó külpolitikai partnere Albánia. Jugoszlávia mellett 
Albániában épült ki a leggyorsabban a „népi demokrácia”.894 Titoék Albániá
ban a harmadik párhuzamos történetet látták Jugoszlávia és Bulgária mellett. 
Az albán vezetés a bolgárhoz hasonlóan viszonyult Jugoszláviához. Ebben a 
relációban Jugoszlávia játszhatta a „nagy testvér” szerepét, kulcsszerepe volt 
a bolgár—albán diplomáciai kapcsolatok felvételében.895 A jugoszláv barátság 
„tolakodó patemalizmus” Albániával szemben, Bulgáriával egyenlőbb a viszony. 
Az Albán Demokratikus Front olyan szerepet játszott, mint a Jugoszláviai Nép
front. Ajugoszlávok elsőként ismerték el Enver Hoxa kormányát (1945. ápr. 28- 
án). 1945 májusától tárgyaltak az albánokkal is mint a majdani föderáció további 
lehetséges tagjaival. Ajugoszlávok a „sasok országát” a béketárgyaláson akarták 
látni, majd amikor ez nem sikerült, képviselték érdekeit. Jugoszlávia bábáskodott 
Albániának az ENSZ-be való felvétele körül.896 Állandó katonai missziót tartot
tak fenn ott, kilátásba helyezve a segítségüket, ha a görögök meg akarnák szerezni 
Epiruszt (amire bejelentették igényüket, és amit az USA szenátusa támogatott).897

889 Na svečan način u Sofiji je  proslavljen 29. novembar, praznik naroda Jugoslavije. 
Borba, 1945. nov. 30., 6. o., n. n.

890 Ceo Bugarski, narod sa simpatijama pozdravlja bratsku republiku Jugoslaviju. Borba, 
1945. dec. 3., 8. o. A Tanjug tudósítójának írása.

891 Naše bratske zemlje treba čvrsto i nepokolebljivo da idu putem koji su izabrale. Borba, 
1945. dec. 4., 1. o., n. n.

892 Bugarska opozicija vrši drskeprovokacije i političku ucenupiše „Otačestveni Front”. 
Borba, 1945. dec. 7., 4. o., n. n. És: Dušan Blagojević: Poraz protivnarodne politike 
bugarske opozicije. Borba, 1946. jan. 17., 5. o.

893 Réti György: Albánia sorsfordulói. 100. o.
894 Uo. 93. o.
895 Pred uspostavljanje zvaničnih diplomatskih odnosa izmedu Bugarske i Albanije. Borba, 

1945. dec. 8., 1. o., n. n.
896 Opravdani zahtjev Albanije za prijem u organizaciju Ujedinjenih nacija. Borba, 1946. 

jan. 10., 4. o., n. n. És: Jugoslovenska delegacija predložila prijem Albanije u članstvo 
Organizacije Ujedinjenih Nacija. Borba, 1946. jan. 27., 1. o., n. n.

897 Réti György: Albánia sorsfordulói. 98. o.

135



Velimir Stojinović miniszteri rangban volt jelen Albániában. Egyes albán párttagok 
nagyon közeli kapcsolatba kerültek a JKP-val.898 1946-ban átfogó gazdasági egyez
ményt, majd 1946. július 9-én barátsági és együttműködési szerződést írtak alá. A 
jugoszláv—albán föderációra a Szovjetunió áldását adta. Ehhez hasonló szerződést 
köt egymással a bulgáriai Kicsinben Albánia és Bulgária.

1945 végén Enver Hoxa beszédében kijelenti: „A Jugoszláviával való kap
csolatot éberen őrizzük ”899 Szemet szúr az Albánia és Magyarország kezelése 
közötti különbség. Mindkét országban voltak „fasiszta megnyilvánulások”. De 
amiért Magyarországot élesen bírálják, azért Albániát dicsérik.900 Testvérországként 
beszélnek róla, amely ugyanazokon a szenvedéseken esett át, mint Jugoszlávia.901 A 
Görögországból elűzött albánok kérdéséről pártolóan számoltak be. Nagy örömmel 
közölték, hogy a britek elismerték Albániát.902 Kölcsönösen megünnepelték egymás 
újdonsült nemzeti, azaz „népi” ünnepeit.903 Enver Hoxáról/tól közölték, amit lehe
tett.904 A jugoszláv fél több kitüntetést adott albán katonai alakulatoknak.905 A két 
ország a kulturális és egyéb kapcsolatait is erősítette.906 A december 2-án megtartott 
albániai választások voltak a Borba egyik fő témája.907 A jól bevált recept szerint a

898 Petranović, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 189. o.
899 Albanski narod budno če čuvati prijateljstvo sa Jugoslavijom. Borba, 1945. dec. 6., 1. 

o., n. n. A Politikában is gyakoriak az Albániáról szóló cikkek, sőt több Enver Hoxa 
(Hodzsa)-képet közölnek (pl. a népköztársaság kikiáltásakor: Narodna Republika 
Albanija. Politika, 1946. jan. 14., 1. o., n. n. Majdnem az egész címoldal erről szól.)

900 Egy kisgazda szónok, Mogyorósi beszédét élesen támadták (erről alább majd lesz szó), 
nem kímélve Magyarországot sem. Egy ehhez hasonló albániai eseményről egy nap 
különbséggel számoltak be, de Magyarországgal ellentétben lelkendezve dicsérték a 
nép éberségét. (Ostaci fás izma u Albaniji nisu izbegli budnom okú narodne pravde. 
Borba, 1946. jan. 29., 1. o., n. n.)

901 Pro síi smo istu borbu, i patnje pa se zato dobro razumijemo. Borba, 1946. jan. 27., 5. 
o., n. n.

902 Nóta britanske vlade o priznanju albanske vlade general-pukovnika Enver a... Borba, 
1945. nov. 22., 4. o., n. n.

903 Govor pukovnika Velje Stojinita na svečanoj akademiji u čast dana nezavisnosti 
Albanije. Borba, 1945. nov. 28., 3. o. És: Proslave narodnog praznika Jugoslavije u 
Tirani. Borba, 1945. dec. 1., 4. o.

904 Hoxa (Hodzsa) beszédét (Govor pretsjednika albanske vlade generál pukovnika Enver 
Hodže povodom godišnjice oslobodenja Tirane. Borba, 1945. nov. 20., 4. o., n. n.) és a 
két vezető táviratait is közzéteszik (Telegram general-pukovnika Enver Hodže maršalu 
Titu povodom proglašenja Narodne Republike Jugoslavije. Borba, 1945. dec. 9., 1. o., n. 
n.) Ezen a napon közlik a Borbá bán az albán választások végeredményét is.

905 Erről két hír is szól: Marsai Titopredao odlikovanja albanskim oficirima. Borba, 1945. dec. 8., 2.
o. Mindezt még december 4-én beharangozták (Odlikovanje dveju albanskih brigada... 2. o.)

906 Pl. Albanski književnici Šuteriki i Kuteli u Beogradu. Borba, 1945. dec. 12., 2. o. És: 
Povratak misije jugoslovenskih lekara iz Albanije. Borba, 1945. dec. 9., 2. o., n. n. A 
szovjet művészek is útba ejtették mindkét országot.

907 Egy 70 éves asszony képét közölték a szavazásról, amint a megfelelő helyre tette a jelet 
a szavazólapra, amin látható a megválasztandó képe. Borba, 1945. dec. 24., 2. o., n. n. A 
jugoszláv és a bolgár „felvezetéshez” hasonlóan Albániával kapcsolatban is elmondták, 
hogy a Népfrontot támogatja az egész nép (Desanka Miljenović: Oko narodnog fronta 
Albanije okuplja se čitav narod. Borba, 1945. dec. 3., 7. o.)
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nagy részvételről írtak908, majd a „nagy győzelem” jól kipróbált retorikája követ
kezett.909 „Mély örömet” (duboka radost) éreztek Jugoszláviában. Azután újabb 
„történelmi ülésszakáról910, az albán nemzetgyűlésről tudósítottak. Minthogy 
Albánia arra az útra lépett, amire Jugoszlávia és Bulgária, tovább folytatódott a kul
turális, tudományos, de mindenekelőtt a politikai együttmüködés. Ez Olaszország 
lejáratásával kapcsolatban igen látványos 911

Enver Hodzsa 1946. július 9-én a két állam között aláírt barátsági szerződés 
méltatásakor Jugoszláviával kapcsolatban kijelentette: „Népünk szentségként fogja 
őrizni ezt a barátságot”.912 Mégis 1947-től elkezd panaszkodni a jugoszlávokra, és 
azzal vádolja Titót a szovjeteknél, hogy be akaija kebelezni az országát.

7.5.3. Más lehetséges párhuzamos történetek

1945 második felében megszaporodnak a Romániával kapcsoplatos hírek. Petru 
Groza neve szinte minden hírben szerepel, miközben az ország háborús szerepéről 
nem esik szó. A román Népi Demokratikus Front913 a jugoszláv szervezet tükörképe. 
Belpolitikai célokat szolgálnak a román népnek a demokratikus kormányzás iránti 
akaratáról, a romániai agrárreformról szóló cikkek.914

Jugoszlávia kapcsolataiban Románia felértékelődött a kereskedelmi szerződés 
megkötése után. A november végén érkező román delegáció vezetője nagyon 
szívélyes.915 A Borba a román belpolitikáról is ír (a prefektusok konferen

908 Érdekes módon részeredményt is közölnek: Danas do 10 časova pre podne u Tirani je  
glasalo do 60 od sto birača. Borba, 1945. dec. 3., 1. o., n. n.

909 Pobeda Narodnog Fronta Albanije na izborima. Borba, 1945. dec. 3., 4. o., n. n. Részle
tesebb adatokat közölnek dec. 5-én (Velika pobeda Demokratskog Fronta na izborima 
u Albaniji, 1. o.). A magyarázó elemző cikkek sem maradnak el. Desa Miljenović: Dán 
izbora u Albaniji praznik albanskog naroda. Borba, 1945. dec. 6., 4. o. És dec. 11-én 
Hodzsa nyilatkozatát közlik, amit a/tortának és Politikának adott. Trijumf Demokratskog 
fronta na izborima rezultat je  duha i napóra albanskog naroda. Borba, 1. o.

910 Desa Miljenović: Historijsko zasedanje Ustavotvorne skupštine Albanije. Borba, 1945. 
jan. 14., 6. o.

911 Nem nehéz kihallani a jugoszláv érdekeket abból a cikkből, amit a Baskim c. lapban 
közöltek, és amit a Borba is átvett. Ebben Olaszországot járatják le. Albanski narod 
nije zaboravio italijanski napadpiše Baskim. Borba, 1945. dec. 23., 1. o.

912 Réti György: Albánia sorsfordulói. 101. o.
913 Proglas rumunskog Narodnog Demokratskog Fronta. Borba, 1945. szept. 8., 6. o.
914 O agramoj reformi u Rumuniji. Borba, 1945. szept. 8., 4. o., n. n. A lengyel agrárreformról 

ezért tudósítanak, de megtalálható még a pontosabban nem definiált „hős Varsó” méltatása is.
915 Rumunska delegacija za trgovinske pregovore sa Jugoslavijom kod ministra industrije 

savezne vlade Andrije Hebranga. Borba, 1945. nov. 21., 3. o., n. n. És: Rumunska 
trgovinska delegacija u Beogradu. Borba, 1945. nov. 22., 2. o., n. n. És a szívé
lyes hangú nyilatkozat: „Nadahnuti najčistijim osećanjima prijateljstva, mi ponovo 
uspostavljamo privredne odnose i nastavljamo saradnju ”, izjavio je voda rumunske 
trgovinske delegacije Konstantin Adžiju. Borba, 1945. nov. 27., 3. o., n. n.
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ciájáról,916 és arról, hogyan cáfolták a nyugati sajtó közléseit).917 A Magyar Szó 
néha ír a romániai magyarok jogainak bővítéséről. A Lengyelországgal és Cseh
szlovákiával való kapcsolat a kereskedelmi szerződés köré rendeződött. Ezek 
mögött a pánszláv eszmeiség is felsejett. A lengyelekkel december elején folytak 
tárgyalások918 Először a jugoszlávok utaztak Lengyelországba.919 Petrović 
delegációvezető kijelentette: „A lengyelek is sokat harcoltak és szenvedtek, és ők 
is az újjáépítésen dolgoznak. ” (Ez azt jelenti: a lengyelek barátok.) A látogatást 
januárban viszonozták.920 A lengyel és a jugoszláv csúcsvezetők is táviratokat 
váltottak.921 A Borba a lengyelek imázsát javító cikkeket közölt.922 Megírták, 
hogy a lengyelek „ tudják az utat*\ és nem fogják elhagyni azt923 A britek parancs
noksága alatt levő lengyel hadsereg kapcsán is beszálltak a szovjet propagandába. 
A legkritikusabb cikkben azt fejtegetik -  egy tulajdonképpen mellékes dolgot 
fontosként feltüntetve - ,  hogy a britek a lengyel államtól követelik a parancs
nokságuk alatt elesett lengyel katonák eltemetésének költségeit 924 Közös ügy 
volt a Jugoszláviában élő lengyelek visszatérése, amiről egyezményt írtak alá 925 
Piciny része ez annak a „puzzle-játéknak”, ami a népekkel és népcsoportokkal 
folyt. Csehszlovákiával november végén írtak alá kedvező kereskedelmi egyez
ményt.926 Közölték Ehrenburg értékelését a javuló csehszlovákiai helyzetről 927 
A Prágában tartott egyetemistakongresszusról is beszámoltak.

916 Konferencija prefekta u Bukurestu... Borba, 1945. dec. 25., 4. o., n. n.
917 Romania libera o netačnom obaveštavanju anglo-američke... Borba, 1945. dec. 10.,

4. o. A cikkben a román fél lényegében véve azt rója fel az angolszász sajtónak, hogy 
nem arról ír, és nem úgy, amiről és ahogy ők szeretnék.

918 Trgovinskipregovori izmedu Jugoslavije i Poljske. Borba, 1945. dec. 1., 3. o.
919 Ízjava ministra trgovine i snabdevanja savezne vlade Nikole Petrovića... Borba, 1945. 

nov. 19., 1. o., Tanjug.
920 U Beograd doputovao ministar spoljne trgovine i plovidbe Poljske Republike. Borba, 

1945. jan. 17., 1. o., n. n. Svečana večera u ambasadi Poljske Republike u Beogradu. 
Borba, 1946. jan. 20., 1. o., n. n.

921 Telegram maršala Poljske Mihaila Roležmjerskog... Borba, 1945. dec. 5., 1. o., n. n.
922 Otvoren je  kongres Saveza poljskih sindikata u Varsavi. Borba, 1945. nov. 21., 4. o. 

Manifestacija poljsko-jugoslovenskog prijateljstva prilikom boravka jugoslovenske 
trgovinske delegacije u Varsavi. Borba, 1945. nov. 29., 5. o., n. n.

923 Poljska će ićipravim putem... -  izjavio jepretsjednikpoljske vlade, Opuska Moravski. 
Borba, 1946. jan. 2., 6. o.

924 Poljska je  prinudena da piaca britanskoj vladi... Borba, 1945. dec. 9., 4. o., n. n.
925 Potpisan protokol o iseljavanju Poljaka iz Jugoslavije. Borba, 1946. jan. 3., 1. o., n. 

n. (A lengyelek akkor kerültek Jugoszláviába, amikor Magyarország menedékjogot 
biztosított nekik.)

926 U Beogradu je  na svečan način potpisan trgovinski ugovor između Jugoslavije i 
Čehoslovačke, Borba, 1945. nov. 29., 2. o., n. n. És: Pozitívan je  trgovinski sporazum 
između Čehoslovačke i Jugoslavije. Borba, 1945. dec. 2., n. n.

927 Hja Erenburg: Život u Čehoslovačkoj brzo se organizuje. Borba, 1945. dec. 25., 1. o. 
(TASZSZ-hír közlése)
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7.6. A választások utáni, a „távoI-külfold”-del 
kapcsolatban megnyilvánuló propaganda

A novemberi választások után megváltozott a Borba híranyaga. Érezhetően 
a belpolitika felé fordult a lap. Angliáról és Franciaországról egyszerre közölt 
pozitív és negatív híreket. A tárgyilagos hangnem azonban hiánycikk. Amikor a 
Francia Kommunista Pártról vagy a francia alkotmányozásról van szó, pozitív a 
hangnem, amikor pedig Nagy-Britannia gyarmatpolitikájáról, akkor negatív.

A briteket több fronton támadták. Nemcsak Trieszt kapcsán, hanem más 
témákban is britellenes a propaganda. A gyarmati megmozdulásokról mint a 
fasizmus felett aratott győzelem következményeiről írnak. Új elem az indoné
ziai harcok gyakori taglalása.928 Kiemelik a Bandung melletti harcokat.929 
Része e beszámolóknak a holland politika kritizálása is. Örvendeznek kudar
caikon.930 Az ellenállási mozgalom vezetőjének, Saimak a nyilatkozatait is 
közlik.931 Kihallatszik ezekből a tudósításokból az „antikolonialista” retorika.932 
Felismerhető már a majdani hidegháborús diskurzus. Arról is hírt adnak, hogy 
a britek japán tankokat használtak fel indokínai szabadságharcosok elpusztí
tására.933 Németország nyugati megszállási övezete miatt is támadták a briteket, 
arról írva, hogy ott szervezett német katonai erő maradhatott fenn.934 A nürn
bergi perrel kapcsolatban sem kímélik a briteket -  a náci vádlottak brit tanúkat 
hívtak védelmükre.935 A Borba szerint a britek és a németek náci propagandára

928 Beszámolók szólnak a jávai hadműveletekről, egyszer a címlapra is kerül: Borbe pored 
samim gradom Semangom na Javi. Borba, 1945. dec. 10., 1. o., n. n . És: Na čitavoj Javi 
Indonezijanci se boré sa pojačanom žestinom protiv britanskih trupa. Borba, 1945. nov.
24., 4. o., n. n. Továbbá: Narodi Javé i Indokine boré se za slobodu i demokratiju zbog 
kojih se vodio ovaj rat. Borba, 1945. dec. 4., 4. o., n. n. (Ebben a cikkben számolnak be 
arról, hogy a britek japán tankokat használnak fel.) És: Indonežanskipokretza nezavisnost 
zahvatio je  i ostrva severno od Javé. Borba, 1945. nov. 14., 4. o., n. n.

929 Ogorčene borbe u Bandungu na Javi. Borba, 1945. dec. 6., 4. o., n. n.
930 Holandske trupe povukle se iz Batavije. Borba, 1945. nov. 22., 6. o., n. n.
931 Pl. Izjava Sután Saira o vojnoj podršci Sjedinjenih Američkih Država Holandskoj 

vladi. Borba, 1945. dec. 17., 4. o. (Ebben a cikkben az USA-t támadják, amiért segíti 
a holland kormányt.)

932 Indonezijanci će se suprotstavljati britanskim pokušajima da im se ponovo nametne 
kolonijalni status. Borba, 1945. dec. 11., n. n.

933 Japanski tenkovi i artiljerija pod britanskom komandom dejstvuju u Bandungu na Javi. 
Borba, 1945. dec. 4., 4. o., n. n. Később az indokínai harcokkal kapcsolatban is ehhez 
hasonló, sőt súlyosabb híreket közölnek (Japanske trupe upotrebljavaju se u borbama 
ulndokini. Borba, 1945. dec. 13., 1. o., n. n.) Ezek szerint japán csapatokat is bevetnek 
a harcokban a szabadságharcosok ellen.

934 Protivno odlukama Berlinske konferencije u engleskoj okupacionoj zoni nalaze se 
brojne organizovane nemačke trupe. Borba, 1945. dec. 6., 1. o., n. n.

935 Ratni zlikovci u Nirnbergu traže kao svoje svedoke poznate engleske ličnosti. Borba, 
1945. nov. 28., 1. o. Lady Astort, akit Ribbentropp ügyvédje kért fel tanúskodásra, 
fasiszta kapcsolatokkal vádolják. (A brit üzletasszonyról karikatúrát rajzoltak (házához 
náci lábnyomok vezetnek). Borba, 1945. nov. 28., 6. o. Egy másik karikatúrán a nyu
gatiakat úgy ábrázolják, mint a náci-fasiszták utolsó védelmi vonalát. Poslednja linija 
nemačko-fašističke odbrane. Borba, 1946. jan. 5., 5. o.
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használták fel a nürnbergi pert.936 A parancsnokságuk alatt szolgáló lengyelek 
miatt is támadták a briteket.937 Amikor visszatérő jugoszláv gyerekeket állítot
tak le Ausztriában, Semeringben néhány napra, a tetőfokára hágott az ellenséges 
propaganda. Úgy írtak az esetről, mintha koncentrációs táborba internálták volna 
a gyerekeket.938 Égető kérdés volt továbbá a Németországba elhurcolt vagyon 
visszaszármaztatásának a késlekedése. Mivel erre érdemben nem tudtak hatni, 
maradt az epés hangnem 939 A brit kommunistákról is írtak. Üdvözlik az Angol 
Kommunista Párt 18. Kongresszusát940. A Borba szerkesztői kiemelik a laburisták 
külpolitikájának támadását.941 A britekkel kapcsolatos propaganda nem minden 
vonatkozásban volt negatív, hiszen jugoszláv szempontból Isztria kapcsán egyes 
brit politikusok kedvezően nyilatkoztak. Ugyanígy a brit képviselők egy része 
szimpátiával viszonyult az új Jugoszláviához.942 A Portóban korrekt módon közöl
ték a brit vádló vádjait a nürnbergi perben.943 Ez a tudósítás minden bizonnyal abba 
a kategóriába tartozott, amikor az adott a hímek hitelt, hogy azok állították, akiknek 
a véleménye egyébként nem egyezik a többi kérdésben a jugoszláv véleménnyel.

Az USA-val kevesebbet és kevésbé kritikusan foglalkoznak. Többnyire 
csak az USA-ban zajló sztrájkokról írnak944 és egy keveset az USA Kína-945, 
ill. Délkelet-Ázsia-politikájáról.946 A legélesebb elvi kritika a kínai csunkingi 
rezsimnek szállított fegyverek miatt érte az USÁ-t.947 Olaszország948 támoga

936 Engleski i nemački fašisti žele da se posluže suđenjem u Nirnbergu kao govornicom za 
nacističku propagandu. Borba, 1945. dec. 23., 1. o., n. n.

937 Britanske vojne vlasti jednostranom odlukom preuzele su komandu nad poljskim odre- 
dima u inostranstvu. Borba, 1946. jan. 7., 4. o., n. n.

938 Engleska okupaciona vlast kod Semer inga strpala u logor pionire iz El Šata. Borba, 
1945. dec. 16., 3. o., Tanjug. És: Pioniri iz El Šata pušteni iz logora kod Semeringa 
stigli u Zagreb. Borba, 1945. dec. 27., 1. o., n. n.

939 Zašto se odugovlači sa povraćajem naše imovine iz Nemačke. Borba, 1946. jan. 26.,
1. o., n. n. (Ebből a cikkből kiderül, hogy Ausztriából már érkeznek a javak. Jellemző, 
hogy erről nem írnak cikket.)

940 Osamnaesti kongres Komunističke Partije Engleske. Borba, 1945. nov. 27., 4. o., n. n. 
Pozdrav centralnog komiteta Komunističke Partije Jugoslavije centralnom komitetu... 
Borba, 1945. nov. 25., 2. o.

941 Spoljnapolitika vlade daje... Borba, 1945. nov. 26., 1. o., n. n.
942 Grupa engleskih parlamentaraca poziva da se Velika Britanija odnosi poverenjem i 

prijateljstvom prema novoj Jugoslaviji. Borba, 1945. nov. 25., 6. o., n. n.
943 Britanski tužilac u Nirnbergu optužio je  nacističke zločince za podlu i nemoralnu delat- 

nost kojom su podržali Hitlerovu moé. Borba, 1945. dec. 7., 4. o., n. n.
944 Štrajk radnika američke automobilske industrije. Borba, 1945. nov. 27., 4. o. Ezzel 

legalább három alkalommal foglalkoznak — n. n..
945 Američka javnost o stanju u Kini. Borba. 1945. nov. 29., 6. o., n. n.
946 S. D.: Američka štampa o američkoj politici na dalekom istoku. Borba, 1945. dec. 3.,

7. o. Az amerikai sajtóból szemlézett szöveg lényege az, hogy az amerikaiak a reakció
sokkal szövetkeznek.

947 Američko oružje se još uvek isporučuje čunkinškoj vladi... Borba, 1945. dec. 5., n. n.
948 Az Olaszországgal kapcsolatos támadás egy karikatúra formájában történik (Borba,

1945. dec. 4., 4. o. Demokratski motivi címen). A rajz azt ábrázolja, hogy egy amerikai 
katonát kidobnak a hadseregből, mert túl sok (50) fasisztát fogott el.
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tása és a pénzügyek949 miatt konkrét az érdekütközés, a hangnem éles. Tito egyes 
megnyilatkozásai azonban arra engednek következtetni, hogy nem törekszik az 
USA lejáratására.

A jugoszláv vezetés a háborús bűnösök kiadatásával kapcsolatban élénken 
tiltakozott a nyugatiaknál, az olasz gyanúsítottak visszatartását felróva. Igazából 
sok háborús bűnöst kiadtak (1947-ig 2014-et)950, mégis többen Olaszországból 
Dél-Amerikába távozhattak. Spanyolországtól és Portugáliától a legkeményebb 
hangnemben követelte a jugoszláv megbízott a kollaboránsok kiadatását.951 
Francónak azt rótták fel, hogy az Idegenlégióba fogadta a fasiszta menekül
teket952 Örömmel nyugtázták gondjait (a britekkel fenntartott kapcsolat,953 
a posta alkalmazottainak tiltakozása).954 Portugáliával kapcsolatban az ottani 
választások törvénytelenségét és erőszakosságát emelik ki.955

1945 végétől erősödik a törökellenes propaganda is, bizonyára a Törökor
szággal kapcsolatos szovjet igények miatt. Isztambulban, december első felében 
szovjetellenes tüntetések voltak.956 A Borbá bán „elvből” támadták a japán 
császári házaspárt957 és a japán parlamenti gyakorlatot 958 Az atomtitok körüli 
propagandaháborúba is beszállt a lap. Felrótta, hogy azt a háború előtti politika 
elhibázott módján kezelik.959

Összegzésül: a titoista propaganda azokat támadta, akiket a szovjetek is, és 
azokkal szimpatizált, akik a szovjeteknek szimpatikusak voltak. Az „elvből” 
végletekig hangsúlyozott antifasizmus a titoizmus imázsa lett.

949 Szintén karikatúra formájában támadnak (Borba, 1945. dec. 12., 4. o. -  „Što da ovi 
Jugosloveni traže reparaciju od mrskih švaba, kad iste stvari mogu i od nas da kupé ”) 
„Miért kérjenek ezek a jugoszlávok háborús kártérítést azoktól a durcás sváboktól, 
mikor mindazt, amire szükségük van, megvehetik tőlünk is.”

950 Petranovié, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. ///., 166. o.
951 Andra Marti traži izručenje kolaboracionista koji su se sklonili kod Franka. Borba,

1946. jan. 23., 4. o.
952 Franko je  primio 40 hiljada nemačkih vojnika u Stranačku legiju. Borba, 1945. nov.

15., 6. o.
953 Komitet za ukazivanje pomoći demokratskoj Španiji traži od britanske vlade prekid 

svih odnosa sa Frankovom vladom. Borba, dec. 11., 4. o.
954 Nikola Milanović: Protest saveza PTTslužbenika povodom osude Eskirga u Frankovoj 

Španiji. Borba, 1945. dec. 9., 2. o.
955 Nezakonitost i nasilje -  karakteristika glasanja u Portugaliji. Borba, 1945. nov. 22., 

6. o., n. n.
956 Erről a Borba úgy számol be, hogy a Pravda cikkét veszi át (Pravda o pogromu u Is~ 

tambulu. Borba, 1945. dec. 11., 3. o.). Két nappal később erről már mint fasiszta meg
mozdulásról írnak (Turski politički krugovi žele da umanje značaj nedavnih fašističkih 
izgreda u Carigradu. Borba, 1945. dec. 13., 5. o.)

957 Japanski cár i carica nalaze se na listi ratnih zločinaca. Borba, dec. 10., 4. o., n. n.
958 Japanski parlament sabotira razmatranje demokratskih zakonskih projekata. Borba, 

1945. dec. 15., 4. o.
959 Podstrekači „ atomske diplomatije ” hoće da vrate svijet na pogrešnu predratnu politiku 

protivničkih grupa. Borba, dec. 11., 3. o. -  a Pravdából átvett cikk.
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7.7. A nem lejárató, külföldre irányuló propaganda

Tito zágrábi beszédében fogalmazta meg, hogy mindenkivel jóban lesz, aki 
nem veszélyezteti Jugoszlávia érdekeit. Jugoszlávia viszonyát a többi államhoz 
az határozta meg, hogy győztes társról vagy legyőzött államról van-e szó.

A nyugati országok közül Franciaországról szólt a legtöbb pozitív hír. A fran
cia nemzetgyűlés üdvözölte a jugoszlávokat.960 A franciák az államosítás lépéseit 
pozitívan értékelték.961 A Francia Kommunista Pártról szimpátiával írnak a hazai 
lapok.962 Az európai országok közül Jugoszlávia kereskedelmi kapcsolatokat 
létesített Svédországgal (Svédországban svéd—jugoszláv baráti társaság alakult) 
és Svájccal is, de ezekről alig-alig számoltak be.

Indonéziáról több a tudósítás, mint a háború japán „végjátékjáról. Pozitívan 
írtak az ENSZ-ről, a rendkívül jelentős moszkvai tárgyalások minden részletéről 
visszafogott hangnemben tudósítottak, de így is világos az állásfoglalás.963

7.8. Magyarország -  a jó tanulóból a fasiszták közé

Magyarország nem jelentős jugoszláv szempontból, nem írnak róla sokat. 
Jugoszlávia helyzete sokkal kedvezőbb. A Magyar Szó szerkesztéspolitikájában 
ez nem tükröződik, hiszen ez a napilap a magyar olvasóközönséghez szólt, tehát 
a magyarországi témák gyakoriak benne, ellentétben a Politikával és a Borbával. 
A háborús bűnösök felkutatása hatékonyan és akadálytalanul folyt, Obrad Cicmil, 
a fegyverszüneti delegáció vezetője számos sikert könyvelt el.

Kezdetben Magyarországról mint Javuló diák”-ról964 írnak, valamivel többet, 
mint az előző időszakban. Az események alakulása a szovjet, így a jugoszláv szán

960 Francuska ustavotvorna skupštinapozdravlja... Borba, 1945. dec. 4., 1. o.
961 Objavljen zakón o nacionalizaciji banaka u Francuskoj. Borba, 1945. dec. 5. (Decem

ber 6-án is a 4. oldalon ismét erről szól egy hír.)
962 Komunisti hoée vladu koja bi odgovarala volji francuskog naroda. Borba, 1945. nov.

19., n. n.
963 A Borba 1945. dec. 13-i számában, ugyanarra az oldalra (4. o.) teszi azt a cikket, ami 

a találkozóról szól (Pred sastanak ministra spoljnih poslova u Moskvi) és azt a kom
mentárt, miszerint az angol—amerikai csapatok nem tartják be a Teheránban, Jaltán és 
Potsdamban elfogadott elveket (Angloameričke snage otstupaju od načela donetih u 
Teheránti, Jalti i Potsdamu -  kaže Radio Moskva).

964 Irányadó a TASZSZ kommentárja értelmében. A demokrácia erősödéséről, a ma
gyarországi kommunista párt programjáról, a magyar kormánynak a bíróságok 
hatáskörét kiterjesztő döntéséről elismerően írtak. Demokratske snage u Madarskoj 
su na ispravnom putu, piše madunarodni komentator Tassa. Borba, 1945. szept. 30.,
6. o. És: Proglas Nacionalnog fronta nezavisnosti dokazuje jačanje demokratije u 
Madarskoj, 1945. okt. 30., n. n.
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dákokkal esett egybe. A jugoszláv szakszervezet magyarországi látogatásáról szin
tén írnak.965 A Magyarországról szóló hírek mégis ambivalensek. Egyrészt kom
mentár nélkül közlik Klementisnek -  az egyik vezető politikusnak -  a szinte náci 
stílusú érvelését a „magyar kérdés” rendezéséről Csehszlovákiában.966 Másrészt 
elismerően szólnak az agrárreformról (a magyar nagybirtokrendszert ostorozva).967 
A magyarországi választási kampányról szurkoló968 hangnemben írnak.

A Borba november 18-i számában969 Tito még arról beszélt, hogy a magyarok 
demokráciát alkarnak (csak a reakció támogatja az irredentizmust). Néhány nappal 
később a csehszlovák újságíróknak a következőket mondta: „ Mi Jugoszláviában már 
a háború idején határozott álláspontot foglaltunk el a nemzeti kisebbségek tekin
tetében. A legszigorúbban a németekkel szemben jártunk el, akiket főbűnösöknek 
tekintünk (...) Ezzel szemben a magyar nemzeti kisebbséggel enyhén bántunk és 
nagylelkűséget tanúsítottunk iránta. Ez nem a gyengeség jele volt... ”970 Ez a hazug
ság lesz a része a mindenkori titoizmus önmagáról alkotott képének. De Tito szerint 
Csehszlovákiában más volt a helyzet, mert a magyarok az expanziós politika része
sei voltak, és „ igyekeztek denacionalizálni” a szlávokat. így, véli Tito, „ igazságo
san jár e l” a magyar kisebbséggel szemben a csehszlovák kormány.

A magyar kormány megalakulásáról egy kis szürke cikkben írtak971, amely 
eltörpült a bolgár Petko Sztojanovnak a beszéde mellett. Tildy Zoltán prog
rambeszédéről három semleges hangú cikk szólt.972 (A Szovjetunió dicsére
tét és az agrárreform végrehajtásáról mondott véleményét emelték ki.) írtak 
a csehszlovák—magyar megbeszélésekről973, a kormány programjáról és a 
nemzetgyűlés összehívásáról.974

A Magyarországról szóló cikkek 1945 novemberétől fordultak át az 
ambivalensből a negatív hangnembe. Magyarország Jugoszlávia elleni támadását 
tematizálják.975 Ennek a cikknek az alapja az igazságügyi minisztérium által

965 Boravak naše sindikalne delegacije „Abraševića” u Budimpešti. Borba, 1945. okt. 8., 
n. n.

966 Državni potsekretar čehoslovačkog ministra spoljnih poslova o rješenju pitanja 
Madara u Čehoslovačkoj. Borba, 1945. szept. 19., 4. o., n. n.

967 A. Gurevič: Agrarna reforma u Madarskoj. Borba, 1945. aug. 25., 6. o.
968 D. B.: Predizborna situacija u Madarskoj. Borba, 1945. okt. 21.
969 Odgovori mar sala Tita na pitanja pretstavnika strane stampe. Borba, 1945. nov. 18.,

1.0.
970 ízbori su pokazali.... 1945. nov. 22., 1. o. Ugyanezt a beszélgetést közli a Magyar Szó 

is, de más címen: Az (sic!) új Jugoszlávia soha nem fogja megengedni, hogy olyan 
kisebbség éljen határai között, amely az országot nem tekinti hazájának ”

971 Sastav nőve madarske vlade. Borba, 1945. nov. 22., 3. o.
972 Programski govor madarskog ministra-pretsednika Tildija. Borba, 1945. dec. 5., 4. o. 

(TASZSZ-hír közlése)
973 Čehoslovačko zvanično saopštenje o čehoslovačko—mađarskim pregovorima u Pragu. 

Borba, 1941. dec. 15., n. n.
974 Diskusija o vladinom programú na zasedanju madarske Narodne skupštine, 1945. dec.

13., 6. o., n. n.
975 Mađarska imperijalistička klika učestvovala u hitlerovskom pripremanju za rat protiv 

Jugoslavije i Sovjetskog Saveza. Borba, 1945. dec. 20., n. n.
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megjelentetett okmány volt, amelyben Sztójai Dömét és Horthyt támadják.976 
Ismét a „vámpírrá vált” („povampireni” -  a szóhasználatból ítélve a támadás a 
legélesebb hangnemben kezdődött) magyar revizionizmussal kezdtek foglalkoz
ni.977 Az Igazság c. kisgazdalapban ugyanis Kelemen Lajos a határok revízióját 
vetette fel (népszavazás megtartásával). Ezután több cikk jelenik meg a Ma
gyarországon élő délszlávok elnyomásáról. Az egyik kiemeli: a Miklós Béla 
idejében meghozott törvényeket alkalmazzák, és a jegyzők nyomást gyakorolnak 
a Pécs környéki falvak délszláv lakóira, hogy magyar osztályba írassák a gyerme
keiket.978 Később már az első oldalon írnak a magyarországi délszlávok életének 
és vagyonbiztonságának veszélyeztetéséről.979 A cikkből kiderült, hogy bizottság 
járta be a Dráva mentét, ott összegyűjtve adatait az egyéni meghurcoltatások 
sorozatáról. Elsősorban Mohácsot és annak polgármesterét kritizálták, valamint 
Versend, Bélavárdgyula, Hercegszőlős falvakat, a délszlávok egyre nagyobb 
veszélyeztetettségét sugallva. A hosszan ecsetelt sérelmek között szerepelt a 
haszonállatok elvétele, az erőszakos fellépés a parasztokkal szemben. Egyesek 
szélsőséges jelszavakat mondtak: „ Minden sokácot fellógatunk” („Sve ćemo 
vas Šokce povešati”), Hercegszántón a „Le a vadrácokkal! ” („Dole sa divljim 
Srbima! ”) jelszó hangzott el. „A parasztok antifasiszta gyűlését is támadták”. 
Általános gond volt a szláv (a Borba ezt a nem túl pontos kifejezést használja) 
tankönyvek hiánya. Felrótták, hogy a Jugoszláviából szökött németeknek jár a 
lisztadag, a helyi szlávoknak viszont nem. A végső megállapítás a következő volt: 
a magyarországi délszlávok országuk hű polgárai akarnak lenni, de senki se tiltsa 
meg nekik, hogy „atyáikföldjét” és Tito marsaik szeressék.

A Magyarországról szóló cikkek között két olyan akadt, amelyben a magyar 
kommunista vezetőket idézve törnek pálcát az ország felett 980 Hosszan idézik 
Révai Józsefnek a Szabad Népben megjelent karácsonyi cikkét.981 Már a reagálás 
címében is a „vámpírrá vált” kifejezés szerepelt, noha Révai aligha használta. 
Mondandójának elején okosan mutatott rá, hogy nincs reális alapja a revíziónak. 
Elismeri a vádakat (idézi Tito csehszlovákiai kijelentéseit, valamint Velebit 
jugoszláv tábornoknak a Borbá bán megjelent cikkét). Ezen a ponton merülhetett 
volna fel a magyar kisebbségeket ért atrocitások felsorolása is, de Révai ehelyett 
a magyar kisebbségek kritikájába kezdett. A romániai és jugoszláviai magyarok

976 Sztójai átadta Hitler üzenetét, amelyben azt jelzi Horthynak, hogy tud revíziós 
terveiről. Horthyval kapcsolatban azt emelik ki, hogy a Szovjetunió megtámadásának 
szükségességéről beszélt.

977 Blagoje Nešković: Povampirenje madarskog revizionizma. Borba, 1945. dec. 2., 5. o.
978 Teror nad našim življem u Madarskoj. Borba, 1945. dec. 18., 3. o., Tanjug.
979 Ugroženi su život, imovina i osnovna prava naše manjine u Madarskoj. Borba, 1946. 

jan. 17., 1. o., n. n.
980 Az egyik csupán nyúlfarknyi, de a címe átütő: Maćaš Rákosi žigoše šovinističku pro- 

pagandu i revizionizam Madarskih reakcionara (Rákosi Mátyás megbélyegzi a magyar 
reakciósok soviniszta propagandáját). Borba, 1946. jan. 5., n. n.

981 y,Sabad nép ” ustaje protiv povampirenog mađarskog šovinizma i kvarenja odnosa sa 
susedima. Borba, 1946. jan. 7., 4. o., n. n. Ebben a számban a Független Magyarország 
c. lap cikkét is kritizálják. (A revizionizmus árt Magyarország külpolitikájának.)
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ahelyett, hogy „hazájuk demokratikus erői”-vel működtek volna együtt, inkább a 
„magyar reakció szolgálatába álltak”. Mondandójából az is kiderült, hogy nyolc 
napra beszüntették a fent említett Igazság c. lap kiadását. Kritizálta azokat, akik 
„igazságot” vagy etnikai határokat akartak. E gondolati ív végére jutva kifejtette: 
a magyar—jugoszláv kapcsolatoknak csupán egy akadálya van -  „a magyar 
sovinizmus Magyarország érdeke, hogy az Adriai-tengerre való kijáratok a 
Duna menti sorsban osztozó Jugoszláviához kerüljenek. Sajnálta, hogy a magyar 
politikusok nem vették ezt idejekorán észre Trieszt kapcsán. Kossuthra hivatkozva 
mondta: nem a nagyhatalmak, hanem a szomszédok, elsősorban a szlávok jóindulatát 
kell keresni harcolva a reakció ellen, aminek édestestvére a nagymagyar sovinizmus.

Magyarország nyomorát, ill. megroggyant helyzetét a kommunista világban 
az is mutatta, hogy egy sistergős kommentárt közölt a Borba, ill. a Tanjug kül
politikai szerkesztője.982 Ebben a később sztereotippá váló téziseket mondták 
ki: Magyarország az utolsó pillanatig a fasizmus oldalán harcolt, nem maga 
szabadult fel, a revizionizmus vereséget szenvedett, a fasiszták és a revizionisták 
a szlávokat támadják. A cikk szerint Magyarországhoz mint legyőzött államhoz 
kell viszonyulni. Révai január 20-án a Kommunista Párt konferenciáján mondta, 
hogy „ Csak a belső reakció elleni harccal és realista külpolitikával javíthatja 
Magyarország nemzetközi helyzetét ”.983 A Kelemen-féle cikket az Igazság c. kis
gazdalapból, valamint a Kis Újságban december 22-én megjelent cikket, amely
ben az etnikai elv teljes megvalósulásának követelését vetették fel, szemtelen 
provokációnak minősítették (holott valóban szánalmas erőlködés, amely szinte 
másra sem jó, csak sistergős kritikák kiváltására). Az egész kérdésbe belekeverik 
az ifjúságot, a jugoszláviai magyar kisebbségek jogait is, valamint egy hihetetlen 
csavart is. Magyarországon kiengedték a börtönből -  nem mondják ki, hogy 
jugoszláv, sem azt, hogy szerb, de a névből világos -  Pavle Perpatiéot (és egy 
újabb csavar), aki Újvidéken vett részt a gaztettekben. A cikkben alkalmazott 
ködösítő, manipuláló eszközök rendkívüli módon megnehezítik, hogy érdem
ben vitatni lehessen a sugalmazott alapállítását: Magyarországon pártolják a 
fasizmust, a revizionizmust. A cikkben némi optimizmussal emlegették, hogy a 
demokratikus erők már harcolnak. Magyarországról és Ausztriáról egy ízléstelen 
karikatúra is megjelent: Osztrák—magyar idill a Herst zenekar hangjaira.984

Magyarország megítélésének megváltozását mi sem mutatja jobban, mint 
hogy 1946 januárjában a róla szóló információk csokrát már az Ausztriáról, 
Olaszországról és Spanyolországról szólók mellé tették. Egy január 28-án985 
megjelent cikkben élesen támadtak egy Mogyorósi nevű szónokot, aki Budapesten, 
a 7. kerületben tartott szónoklatában azon az alapon kritizálta Bárdossy elítélését, 
hogy „nem kell egymást bántani”. Ezután házkutatást tartottak nála, és röplapo

982 Velikomadrski revizionisti nastavljaju sa rovarenjem. Borba, 1946. jan. 13., 6. o.
983 Samo borbom protiv unutrašnje reakcije i realističkom spoljnom politikom može 

Mađarska popraviti svoj međunarodni položaj -  rekao Joief Révai. Borba, 1946. jan.
21., 6. o., n. n.

984 Austro-ugarska idila uz zvuke Herst-orkestra. Borba, 1946. jan. 14., 2. o.
985 Svojim ćutanjem nadležni u Madarskoj daju utisak da žele da prikriju progone sloven- 

ske manjine -p iš e  „Sabadnep'\ Borba, 1946. jan. 28., 4. o., n. n.
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kát találtak, amiért bebörtönözték. A cikk kapcsán terítékre kerül Mindszenthy és 
Bencsik Imre neve (aki szintén kisgazda volt, és akitől a röplapokat kapta). Tehát az 
inkriminált beszédet mondó fiatalember börtönbe került, de a cikk címébe még azt is 
beleráncigálták, hogy „ Magyarországon hallgatnak a szlávok üldöztetéséről ” 986 

A jugoszláviai magyar kisebbség megítélésében szó sincs a két világháború 
közötti helyzetről987 A Magyar Szó erélyes stílusban foglalkozik a magyarországi 
délszlávok ügyével. Először a szerémsági Nikinci falu népe utasítja el a reakciót: 
„A nikincei magyarok, akikegy faluban szabadságban és békességben élnek szerb 
testvéreik mellett, nem tudják elképzelni és elfogadni azt, hogy máshol a magyarok 
mellett ne élhessenek a szerbek ugyanolyan szabadságban és békességben. Ezért 
a nikincei magyarok felemelik szavukat... ”988 A Sovinizmus erősödése és a régi 
magyar nagyzási hóbort... ” ellen is kemény hangú vezércikket közöltek, ame
lyet a Szabad NépböX vettek á t989

A Magyarországot befeketítő propaganda központi intenció eredménye lehet. 
Véleményem szerint ez összefüggésben van a magyarországi kommunisták veresé
gével és a Kisgazda Párt 1945 októberi fölényes győzelmével, ami nem illett bele a 
szovjetek „menetrendjébe”. Jugoszlávia mint a szovjetek önkéntes kiszolgálója a szov
jet politikát támogatta propagandájával. Magyarország erőteljes kritikájának abban is 
szerepe lehetett, hogy befogják a jugoszláviai magyar kisebbség száját.

7.9. A jugoszláviai magyarság

A korai titoizmusban félreérthetetlenül leválasztották a jugoszláviai magyar 
kisebbséget a magyarországi magyarságról, ugyanakkor feladatot is ráróttak: 
„ Levelet kaptunk magyar fiúktól, olyanokról, akik (sic!) Topoláról indultak el, 
hogy fegyverrel a kezükben számoljanak le a fasizmussal, és vérükkel mossák 
le három és fé l esztendő minden gyalázatát ” 990 A Vajdaság számára igen korán 
kijelölték az utat, annak „szláv jellegét” akarták „megőrizni”.991 A vajdasági

986 Ez az, amely egy nappal azelőtt jelent meg, hogy közölték: Albániában éber a népi 
demokrácia, mert bebörtönzi a fasizmus „maradványait” (ugyanúgy, ahogy Mogyorósit 
bebörtönözték!)

987 Tehát a Csuka János, ill. A. Sajti (Impériumváltások) által kifejtettek mintha nem is 
léteztek volna.

988 Nekünk elég a reakcióból. Magyar Szó, 1946. jan. 5., 3. o.
989 A revíziós sovinizmus ellen nekünk magyar demokratáknak itthon, Vajdaság ma

gyar demokratáinak pedig -  a jugoszláv népekkel szoros együttműködésben -  saját 
szülőföldjükön (sic!) kell harcolniok. Magyar Szó, 1946. jan. 7., 1. o.

990 Levél a Petőfi brigádtól. Szabad Vajdaság, 1945. április 8., 3. o.
991 Iván Rukavina, a katonai közigazgatás vezetője jelentette ki ezt. A. Sajti Enikő: Impéri

umváltások, revízió, kisebbség (Magyarok a Délvidéken 1918—1947). 320. o. Valójában a 
tartomány délszláv jellegének a megteremtése folyt, hiszen a két világháború között sem a 
németek, sem a szerbek, sem a magyarok nem voltak abszolút többségben. A 321. oldalon 
pedig arról van szó, hogy a nemzetiségi többségű területeken is szerbek vezette közigazgatást 
állítanak fel, és a térség gazdasági potenciáljait is az etnikai-politikai céloknak rendelik alá.
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magyarság nem használhatta hagyományos településneveit. (Része ez a hatalom 
önigazolásának.)992

1945-ben állami szinten vetették fel a lakosságcsere lehetőségét. A tervet 
egy akkor híres faluszociológus, Sreten Vukosavljević993 dolgozta ki: (Észak- 
Bácska községeiből akarták kitelepíteni a magyarokat) és ezt a „kolonizáció”- 
val (betelepítés, földosztás) kapcsolták össze.994 Közben a vajdasági magyarság 
passzivitásáról beszéltek.995

Tito a már idézett, az ifjúság képviselőivel folytatott beszélgetésben kifejtette 
nézetét a nemzeti kisebbségekről: a délszláv állam által meghatározott keretekben 
kell létezniük. (Ugyanezt fejti ki a majd alább idézendő beszélgetésben a csehszlovák 
újságíróknak.) Ez határozta meg a kisebbségek helyzetét a titoizmus egészében, sőt 
részben még ma is, s a szomszédokkal való kapcsolat alig hatott ki rá.

992 Tóth Szergej (szerk.): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. 2006, 142— 143. 
o. Ebben az esetben tehát kétszeresen érvényesült a hatalom szándéka: ideológiai és 
nemzeti üzenetet is küldött a magyarság felé.

993 Vukosavljević, -Sreten a Szerb Tudományos Akadémia tagja, a falukutatási intézet 
vezetője.

994 Petranovié, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. ///., 176. o.
995 A. Sajti mutat rá a Nemzettudat, jugoszlávizmus, magyarság (Szeged, 1991.) c. könyvé

ben (124. o.)

147



8. A NÖ- ÉS IFJÚSÁGPOLITIKA

A jugoszláv partizánmozgalomban sok nő és fiatal harcolt. A kommunista 
világfolyamatban is fontos volt a nőkérdés. A jugoszláviai kommunisták olyan 
társadalomban emelték ki a nők szerepét, amelyben addig „hallgass” volt a nevük. 
Ezzel jelentős mértékben változtattak az addigi szokásokon, kibővítve a demokráciát, 
ugyanekkor ezt egyéb módon is felhasználták (mint erről a manipulációs technikák 
kapcsán már szóltunk). Először a délszláv térség történetében szavazati jogot 
kaptak a nők. Az ifjúság kérdése szorosan kapcsolódik a nőkérdéshez, mert a 
fiatalok lelkesítő példaként a rendszer támaszai lehettek.

Maga Tito is fontosnak találta a kérdést, és a szerbiai Antifasiszta Nők 
Frontjának ülésén (Antifašistički front žena) hosszan beszélt nekik.996

8.1. „A mi nőink harciassága egyedülálló a világon”*”

A nőmozgalmi témák harsányak voltak, a kommunisták céljai szempontjából 
pedig a leghatásosabbak. A Borba 1945. febr. 18-i számának 1. oldalán érdekes 
karikatúrát láthatunk. Egy csinos partizánnőt és egy, a királyi Jugoszláviát idéző 
hivatalnokot ábrázol, aki ezt kérdezi: iyAsszonyom..., azaz elvtársnő, rendelkezik- 
e ön a férje beleegyezésével ahhoz, hogy a németekkel verekedjen? ”" 8 Ebben az 
esetben a nemzet és a nők egyéni felszabadulása kapcsolódott egybe.

A nőmozgalom később egyéb célok elérésére is szolgált, pl. igen hatásos volt, 
ha egy lelkes hölgy biztatott a testvériségre, az újáépítésre stb. Különösen ügyesek 
voltak a -  nevezzük így -  „kettő az egyben” hírek és akciók: ilyen pl. az, amikor 
a macedón nőknek a köztársasági szavazásokon való részvételéről tudósítanak, 
valamint amikor az isztriai és dalmáciai Antifasiszta Nők Frontjának képviselői 
ellátogatnak Titóhoz.999 A különböző népek nő-, ifjúsági és gyermekszervezetei 
sorozatban látogatják egymást és Titót. Szerb és horvát viszonylatban különösen 
gyakoriak ezek a látogatások, de bolgár nőket is fogadott Tito. A jugoszláviai

996 „Narodno oslobodilački pokret je...” Borba, 1945. jan. 29., 1. o. Tito beszédének nyom
tatott változata, amelyben a hangulat illusztrálására benne vannak a közbekiáltások is. 
És Politika: Ja sam uvjeren... 1945. jan. 29., 1. o.

997 Radmila Bunuševac: Borbenost naše žene -  jedinstvena u svetu. Politika, 7945. jan.
28., 5. o.

998 „Gospodo... ovaj, drugarice, da li vi imate odobrenje svog mida da se tučete s Nemci- 
ma? ”

999 „ Marsai Tito primio je  delegaciju AFŽ iz Istre i hrvatskog primőr ja  ” Borba 1945. ápr.
1., 1. o., n. n.
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nők legalább három nagyszabású kongresszust tartottak, amiről a Borba is 
beszámol.1000 Tito tartalmas felszólalását a Borba június 18-i száma közölte, ebben 
is a saját célrendszerébe próbálta beilleszteni a nők ügyét.1001

A nőkérdés szempontjából a legjelentősebb a Nők Demokratikus 
Világszervezetének1002 párizsi alakuló ülése, amelyet november 26-a és december 
1-je között tartottak, s amelyen a jugoszláv nők küldöttje is felszólalt.1003 A 
Borbá bán a jugoszláv delegáció vezetője értékelte az eseményt.1004 Dolores 
Ibrauri gondolatát emelte ki: véres harcokban vívták ki a szabadságot, és úgy kell 
védeni azt, mint a saját életüket, mert „ ez a legjobb örökség”, amit az utókorra 
hagyhatnak. Ez a kijelentés egybeesett a titoista propagandával, s azt is bizonyítja, 
hogy a nőkérdés is eszköz volt a titoista propaganda kezében.

A választási küzdelemben felkarolták a nőmozgalmat, hiszen az is szavazatokat 
hozott. Ugyanúgy manipuláltak vele, mint a néhány hónappal azelőtt bemutatott, 
fiaikat elvesztett anyákkal.1005 A nők rendszerint a végletekig sekélyes -  ma így 
mondanánk: szőke -  szövegeket mondanak, ettől lelkesnek és butáknak tűnnek.1006

1000 Predprvi kongres žena. Borba, 1945. jún. 10., 1. o., n. n. (Kiemelik az áldozatvállalást 
és hangsúlyozzák egyenjogúságukat.) Konferencija gradskog odbora AFŽ Beograda 
uočiprvog kongresa... Borba, 1945. jún. 16., 4. o., n. n. és Prvi kongres Antifašističkog 
fronta žena Hrvatske otpočeo je  velikim mitingom na Jelačičevom trgu. Borba, 1945. 
júl. 23., Tanjug. Svečano otvaranje kongresa AFŽ Hrvatske. Borba, 1945. júl. 24., 2. 
o., Tanjug. Završen je  prvi kongres AFŽ-a Hrvatske. Borba, 1945. júl. 26., 6. o.

íooi A népfelszabadító háború vívmányainak és az emberfeletti harc hagyományainak 
megóvását kívánta tőlük. Ezek átadását kérte a nőktől a nevelés által, valamint a test- 
vériség-egység elmélyítését. „Az anyáknak -  mondta -  gyerekeiket nevelve a gyűlölet 
ellen kell harcolniuk”, segítve az új hatalom megszilárdulását. A vallásosságról szólva 
kijelentette, nem ateisták nevelését akarja elérni, de azt igen, hogy hazaszeretetre 
neveljék a gyerekeket, hogy úgy szeressék hazájukat, mint a harcosok. Titót természe
tesen a beszéd végén éljenezték.

1002 UParizu je  otvoren medunarodni kongres žena. Borba, 1945. nov. 28., 1. o., n. n.
1003 Olga Milošević: Pretstavnica Jugoslavije govorila j e ... Borba, 1945. dec. 1., 3. o.
1004 Mitra Mitrovič: Značaj stvaranja demokratskog saveza žena čitavog sveta. Borba, 

1945. dec. 18., l .o .
1005 Mitra Mitrović: Pravo glasa žena -  dokaz i orude demokratije. Borba 1945. szept.

17., 1. o. Ez a kijelentés „köszönőviszonyban” sem állt a női egyenjogúság valódi 
jelentésével, a feminizmustól pedig fényévnyi a távolsága volt. A női egyenjogúság 
szavakban való kinyilatkoztatása ellenére éppen arról tesznek tanúbizonyságot, hogy 
fogalmuk sincs annak a lényegéről. (Ezt mutatja az a tipikusan patriarchális megnyil
vánulás, amikor ugyan egy nő szájába adva, de durván utasító hangnemben szólnak 
hozzájuk. (Mitra-Mitrović Đilas: Na dán 11. novembra ne smije biti nijedne zene koja 
će ostati kod kuée. Borba, 1945. okt. 13., 4. o.)

1006 Pl. Mindannyian boldogok vagyunk, hogy szavazhatunk november 11-én a köztársa
ságra, a mi új jövőnkre -  ez a zágrábi nők választási kampánygyűlésén hangzott el, 
és ezt emelte ki a Borba (Svaka od nas je  sretna što će moći 11. novembra glasati za 
republiku, a to znači za novu našu budućnost. Borba, 1945. okt. 6., 3. o.) A szerémségi 
körzet női büszkék, hogy a választásokon szavazatukat hazánk legjobb fiára Tito elv- 
társra adják (Zena sremskog reona ponosna su što će dati svoj glas za najboljeg sina 
našezemlje druga Tita. Borba, 1945. okt. 7., 2. o., n. n.) Máshol is rövid szónoklatok
ban mondják el, mennyire szeretik Titót, mennyire lelkesednek a Népfrontért.
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A róluk készült fotók is sablonosak: mosolygó, integető, lelkesedő nőalakokat 
ábrázolnak. A propagandában lelkesedést mutató tömegként alkalmazták a nőket. 
Mindannyian elmennek szavazni. (Ha jó oldalt választottak a harcokban, akkor 
jól választanak a választásokon is.) Az egésznek olyan a jellege mintha egy órára 
kiszabadították volna őket a patriarchális családból, hogy némi nyüzsgés után 
visszatérjenek oda. Ez a kép mesterkélt, semmi köze a nők valódi helyzetéhez 
és problémáihoz. A nők jogai addig terjedtek ki, és a figyelem addig irányult 
rájuk, amíg hasznosíthatóak voltak a propagandában. így a választásokon szerzett 
győzelem után elégedetten konstatálhatták, hogy: „A nők nagyobb százalékban 
szavaztak, mint a férfiak”'001, és hogy: „A sok millió nő politikai öntudatra 
ébredt, és bele kíván szólni az ország sorsába”.

A választásokat megelőző időszakban a kongresszusok szervezésével teljesen 
kiüresítették a nők és az ifjúság témáját, elhasználták a bennük rejlő energiaforrást. 
A választások megnyerése után szinte csak mutatóban maradt a róluk szóló 
cikkekből, s az alkotmányozás idején is a létező sablonok szerint jelentek meg a 
propagandában. A nő- és az iíjúságpolitika segítségével a totalitarizmus a családi 
életre is hatással tudott lenni.

8.2. Az ifjúság

Az i^úságnak is szerepe volt a titoista agitációban. A partizánmozgalom fiatalos 
imázst épített ki, tagjainak átlagéletkora vélhetően a lakosság átlagéletkora alatt 
volt. A harcok és az újjáépítés kapcsán emlegették a fiatalokat leggyakrabban. 
A hatalom világosan megfogalmazta elvárását: az ifjúság a harcban, majd az 
újjáépítésben is példakép kell hogy legyen. Később, a népfront tartópilléreként, 
„szét kell sugároznia a testvériség-egységet az egész országban”.100* A harcok 
befejeztével már kevésbé figyeltek az ifjúságra.1009 Mint a harcosokat, őket is 
bevonták a munkaversenyekbe, e versenyek és az újjáépítés lelkes élharcosaivá 
kellett válniuk.1010

1007 „A nők nagyobb százalékban szavaztak, mint a férfiak", Magyar Szó, 1945. nov. 20., 
1. o.

1008 Omladina je  odredila smernice svog rada na razvijanju bratstva i jedinstva 
balkanskih naroda. Borba, 1945. júl. 11.. 1-2. o., n. n. (Itt mondják ki: „Omladina 
treba da bude ta koja te  sijati bratsto medu narodima. ”) Ezenkívül az antifasiszta 
nők kongresszusának a résztvevői is a testvériség-egység propagálói. (Prvi kongres 
antifašistkinja Jugoslavije -  Juče su na Terazijama žene manifestovale bratstvo i 
jedinstvo svih naroda Jugoslavije). Borba, 1945. jún. 17., 1. o., n. n.)

1009 Organizacija narodne srednjoškolske omladine. Borba, 1945. jún. 25., 2. o., n. n.
1010 Omladina treba da bude nosilac radnog odusevljenja. Borba, 1946. jan. 12., 3. o., n. n. 

Ugyanez konkrét formában is felmerül: Omladina „Beogradske tekstilne industrije" 
ispunjava svoja obećanja Titu. Borba, 1946. jan. 23., 2. o., S. D. (A belgrádi textil
iparban dolgozó ifjúság teljesíti Titónak tett ígéreteit.)
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A legjelentősebb esemény az első Világifjúsági Találkozó (VIT) volt. 
November végén és december elején tudósítanak róla.1011 Az ifjúságra és a 
gyerekekre programok, ifjúsági „mítingek” 1012 szervezéséve1013 igyekeznek 
hatni. Az ifjúság szintén több kongresszust tartott.1014 Az egyetemi ifjúságot 
konferenciák szervezésével igyekeztek „megfogni”.1015 Az ifjúság belföldi 
kongresszusait is figyelemmel kísérik, és elkezdik gyűjteni az anyagot az 
ifjúsági mozgalom történetéhez.1016 Az ifjúság iránti figyelem csúcspontját 
érték el, amikor Tito (újságírók jelenlétében) elbeszélgetett az ifjúsági szervezet 
vezetőivel.1017 A beszélgetés végkicsengése: pozitív versengés szükséges a 
termelésben.

A korai titoizmusban természetesen a magyar fiatalok helye is ki volt jelölve. 
Egy kórházi látogatás kapcsán írták ezeket a sorokat:1018

„Magyar fiúk is feküdtek az ágyakon. Lázas örömmel keresték, ki tud velük 
beszélni magyarul. Olyan is van közöttük, aki már több esztendeje harcol a 
szabadság hadseregében. Halgassátok meg őket, ahogy beszélnek. Tito (sic!) 
marsai az apjuk, Jugoszlávia a szülőföldjük, a szabadság a mindenük. ”

1011 Meghatározó cikket ír erről november 29-én Slavko Komar: O svjetskoj omladinskoj 
konferenciji. Borba, 1945. nov. 29. 2. o.

1012 Még ebben a formájában is felismerhető az angol „meeting” -  an assembly of people 
(gyűlés értelemben) szó. Jugoszláviában a gyűlésen kívül tüntetés, tömegdemonstrá
ció értelmében is használták. Oroszul is ehhez hasonló a jelentése.

1013 A több példa közül álljon itt: „Na velikom omladinskom... Borba 1945. márc. 26., 1. o.
1014 U Zagrebu je  otpočeo prvi kongres antifačističke omladine Hrvatske. Borba, 1945. 

jún. 19., 3. o. (Tanjug). Svršen je  kongres antifašističke omladine Balkana. Borba, 
1945. júl. 16., 2. o.. Pozdrav marsala Titaprvom kongresu omladine Hrvatske. Borba, 
1945. jún. 21. Ugyanezen a napon Kragujevacra mentek az AFŽ kongresszusán részt 
vevő nők.

1015 Pl. Belgrádban: Opća konferencija studenata Beogradskog Univerziteta. Borba, 1946. 
jan. 22., 4. o., n. n.

1016 Slavko Komar: Treéi plenum Centralnog odbora USAOJ-a. Borba, 1946. jan. 10., 2. o.
1017 Razgovor mar sala Tita sa omladinskom delegacijom plenuma centralnog odbora 

USAOJ-a. Borba, 1946. jan. 15., 1. o.
1018 Nemzetközi ifjúsági hét. Magyar Szó, 1945. márc. 29., 3. o.
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9. A KULTÚRA ÉS A SPORT A KORAI 
TITOIZMUSBAN

A korai titoizmusban a kultúra és a sport jelentőségét gyakran hangoztatják, és 
rendszerint összekapcsolják az ifjúsággal és a közoktatással. Mégis a propaganda 
egészét tekintve másodlagos témák ezek. Taglalásuk kiegészíti a fontos témákét. 
A sport feladata általában a népek egyetértésének és testvériségének elmélyítése, 
a kultúra pedig az új társadalmi rend elfogadtatásához kapcsolódik. Érdekes 
megjegyeznünk, hogy a Szabad Vajdaságban és a Magyar Szó bán a sport jóval 
nagyobb teret kap, mint a Borbá bán, és ez azért van, mert a sportesemények sok
szor helyi jellegűek, ezekkel a Borba kevésbé foglalkozik.1019

A kultúrát és a sportot kezdetben nem a propaganda felpörgetésére, hanem 
szinte csak a szovjethűség demonstrálására használták. A sport átpolitizálása 
nem kérdéses. Akad olyan cikk is, amelyben a megszállás alatt működött sport
klubokat támadják.1020 Nem volt minden sport egyformán érdekes, hanem csak 
azok, amelyek hatásosan közvetítették a rendszer ideológiáját. A sportesemények 
szervezése a külpolitikai célokat, a balkáni összefogást is tükrözi.1021

9.1. A labdarúgás

A korai titoizmusban a sportok közül a labdarúgás abszolút prioritást élvezett. A dél
szláv állam területén az 1900-as években alakultak meg az első labdarúgóklubok1022, 
de már azelőtt is foglalkoztak futballal egyes sportegyesületek1023. 1919. április 15-én 
jött létre a Jugoszláv Labdarúgó Szövetség, s 1920-ban játszotta első mérkőzését a 
válogatott. 1922- ben létrejött a Jugoszláv—Román Kupa, 1923-ban pedig megren
dezték az első országos bajnokságot. 1927-től a jugoszláviai csapatok részt vettek a 
Közép-európai Kupa küzdelmeiben. 1930-ban, az első világbajnokságon a jugoszláv 
válogatott a harmadik-negyedik helyet osztotta az USA csapatával.

1019 Pl. kishírben tudósítanak a „Szkoplye—Noviszád focimeccs”-yö\ és a „Szuboticai 
sportnap”-ról. (1945. márc. 29., 4. o.)

1020 Ratko Dugović: Zadnjipokušaji sportskihpolitikanta, 1945. nov. 25., 2. o.
1021 1946 októberére tervezik megrendezni az első balkáni játékokat. Prve balkanske igre 

održaće se u Tirani krajem oktobra öve godine. Borba, 1946. jan. 26., 5. o.
1022 Az első világháborúig a későbbi Vajdaságban, valamint Ljubljanában, Zágrábban, Bel

grádban és Szarajevóban, de más nagyobb városban is létrejöttek klubok. 1912/13-ban 
Horvátország már megszervezte bajnokságát.

1023 Stojanović, Bratislav—Kovačević, Dragiša: Jugoslovenski fudbalski klubovi, NGIP 
Borba, Beograd, 1977
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A munkásmozgalom már a II. Intemacionálé hatására odafigyelt a sportra, és 
a tiltás ellenére, a maga szerény lehetőségeivel, jelen tudott lenni a sportéletben. 
Az ország nagy részében már 1918 előtt léteztek munkássportklubok. A háború 
idején szünetelt az általuk szervezett és támogatott sportélet. 1945. március 26- 
án újították fel a sporttevékenységet, azzal a kifejezett céllal, hogy felöleljék a 
munkás-, a paraszt-, a városi és falusi néptömegeket is.1024

9.2. A sport a harcok befejezése után

Érdekes, hogy közvetlenül a harcok befej ezése után többnyire sakkversenyekről 
írtak,1025 igaz, eldugott helyen, kis címekkel jelentetik meg ezeket a cikkeket. 
Ugyanez érvényes a Vöröskereszt javára rendezett motorkerékpár-versenyre is. 
A legérdekesebb talán az a többnapos országúti kerékpárverseny volt, amely 
rendhagyóan Triesztből rajtolt és Várnában ért célt.1026 A jugoszláviai sportese
mények kapcsán gyakran esett szó Triesztről (egyértelműen a politika érdekeit 
szolgálva).

Az 1945. szeptember 4-én kezdődött országos labdarúgó-bajnokság meccseiről 
a Borba már tudósít.1027 A hat köztársaság és a hadsereg állított egy-egy csapatot. 
Az első napon a horvát csapat nagyarányú győzelmet aratott a bosznia-herce- 
govinai felett, ami az újságírónak nem tetszett, megjegyzi, hogy az eredmény 
nem felelt meg a játéknak. A döntőt a szerb csapat nyerte meg a hadsereg csapatát 
legyőzve.1028 A foci és a politika összefüggése leginkább a spliti (horvátországi) 
Hajdúk és a belgrádi (szerbiai) Crvena zvezda (Vörös Csillag) mérkőzésének 
leírásán éreztette hatását.1029 Megemlítik, hogy a Hajdúk a háború idején a világ 
leghosszabb, a legtöbb mérkőzésből álló turnéját tette.1030 A meccs leírásában 
sporton kívüli szempontrendszer dominált. A testvériség-egységet úgy emelték 
ki, hogy a meccs előtt készülő képhez összekeveredve álltak ki a játékosok, és a 
kezdőrúgás előtt a csapatkapitányok teátrálisan összeölelkeztek.

1024 Uo. 16. o.
1025 Viszonylag sok sakkversenyt rendeznek ez idő tájt (pl. Litvánia bajnokságát a Szovje

tunióban, illetve Isztriáét Jugoszláviában).
1026 Otpočela je  velika biciklistička trka Trst—Varna. Borba, 1945. aug 27., 6. o., n. n. A 

Politika arról ad hírt, amikor Belgrádba érkezik a konvoj. Učesnici velike biciklističke 
trke... Politika, 1945. aug. 31., 6. o.

1027 1 946-ban már válogatott mérkőzést is játszottak a debütáló albán válogatottal. 1947- 
ben szervezik meg újra a kupaküzdelmeket a Tito marsall Kupáért.

1028 Reprezentacija Srbije osvojila je  prvo mesto u državnom prvenstvu u futbalu, 1945. 
szept. 10., 3. o., n. n.

1029 Gostovanja Hajduka u Beogradu. Borba, 1945. aug. 26., 6. o., n. n. És: Hajdúk—Zvez
da 3:3. Borba, 1945. aug. 29., 3. o., n. n.

1030 A csapat 27 mérkőzést vívott, 21-et megnyert, a gólaránya 112:47 volt.
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Nagy teret kapott a moszkvai Dinamó nagy-britanniai szereplése -  „A szovjet 
népsport diadala”. Cardiffban szívélyesen várták a csapatot, és a vendégek 
legyőzték a helyieket.1032 Az Arsenal és a Glasgow Rangers elleni mérkőzés 
még nagyobb publicitást kapott, majd világcsodájaként röppen fel a hír: a szov
jeteknek otthonában sikerült megverniük az Arsenalt.1033 Módot adott ez a szovjet 
nagyság kifejtésére. Még Sosztakovics is beállt a sorba, a szovjet sport diadalát 
és a szovjet sportoló akaratát ünnepelve.1034 A szovjet csapat fegyelmezettségét, 
technikai tudását és harci kedvét emelték ki. A pályán látottakat általánosítot
ták, és általában véve beszéltek a szovjet emberek nagyszerűségéről. A Glasgow 
Rangerssel1035 játszott döntetlent viszont a Rangers tizenegyesével indokolták. A 
Rangersszel játszott mérkőzés TASZSZ-kommentáiját a Borbam6 is közölte.

Jugoszláviában a legnagyobb figyelmet a szovjet CDKA szereplése kapta, 
december elsejétől 24-éig nyolc cikkben, minden mozzanatról tudósítottak. A 
CDKA három mérkőzését két cikkel is beharangozták. Mindkét belgrádi csapa
tot, a Partizant és a Crvena zvezdát is megverte a CDKA, Zágráb válogatottjával 
azonban döntetlent játszott. A vereségekről győzelemként tudósítottak. (Olyanok 
ezek a tudósítások, mint amikor az olimpiák történetében először vettek részt 
profi kosarazok, és mindenki lelkesen beszélt azok nagyarányú győzelmeiről, még 
akkor is, ha éppen saját országa csapatát verték meg.) A zágrábi döntetlent agyon
hallgatták. (A csúszós pálya az oka annak, hogy nem tudott kibontakozni a szov
jetek technikai fölénye.) Ezek a cikkek a „legfontosabb mellékes cikk”-ként szere
pelnek.1037 A CDKA a Crvena zvezdát nagyobb arányban győzte le, mint a Parti
zánt.1038 (A szovjetek ez alkalommal nem panaszkodtak a csúszós talajra, noha a 
képekből látszik, hogy sárban játszottak.) A szovjet csapat sportolói a velük készült 
beszélgetésekben is mintaszerűen és diplomatikusan fejezték ki elismerésüket a 
Partizan (a „mi játékosaink”) játéka iránt. A szovjet meccs mellett alig jutott hely 
a Szkopje—Tirana válogatottmérkőzésre.1039 A szovjethűség sokkal jobban kife
jezésre jutott, amikor olyan sporteseményről tudósítottak, amelyellyel kapcsolatban 
nem volt jugoszláv érdekeltség (pl. amikor a moszkvai Torpedó legyőzte Szófia 
válogatottját1040, vagy Grigorij Novak szovjet atléta rekordja kapcsán).

1031 A szovjet népsport diadalát jelentik a Dinamó angliai győzelmei. Magyar Szó, 1945. 
nov. 25., 7. o.

1032 Visokom pobjedom nad „Kardifom” moskovski „Dinamó” jepotvrdio izvanredni vri-
jednost sovjetkih futbalera. Borba, 1945. nov. 20., 4. o., n. n.

1033 Moskovski „Dinamó ”pobediopojačan tim Arsenala sa 4:3 (2:3). Borba 1945. nov. 22.
1034 Pobeda „Dinama” -  Trijumf sovjetskog sporta. Borba, 1945. nov. 24., 4. o. -  a

TASZSZ jelentésének átvétele.
m 5,£)inamo” je  u Glazgovu igrao nerešeno sa „Rendžersima” Borba, 1945. nov. 30., 6. o.
1036 Sportski posmatrač Tassa o utakmici izmedu „Dinama ” z „Glazgov Rendžersa”. 

Borba, 1945. dec. 1., 7. o.
1037 Egy egész oldalt szánnak a CDKA—Partizan meccsnek -  a már említett csoportképpel, 

amikor a két csapatjátékosai összekeverten fényképezkednek. Tehnički nadmoćni CDKA u 
ravnopravnoj igri pobedio je  „Parttana” sa 4:3 (3:2). Borba, 1945. dec. 7., 3. o.

1038 Posle žive bor be nadomoéniji tim CDKA pobedio je  požrtvovane igrače „Crvene 
zvezde” sa 3:1, (2:0). Borba, 1945. dec. 24., 5. o.

1039 Futbalska utakmica... Borba, 1945. nov. 21., 4. o., n. n.
1040 Moskovski „ Torpedo”pobedio reprezentaciju Sojije, 6:3 (2:1), 1945. dec. 13., 4. o.
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Megállapíthatjuk, hogy Jugoszláviában szolgaian követik a szovjet mintát, és a 
szovjet sportról pozitívan szólnak, kiemelve, hogy a Szovjetunióban a fiatalok mil
liói foglalkoznak sporttal.1041 Mindent összevetve a sportesemények a napi hírek 
között még ritkák voltak, de számuk és terjedelmük egyre nő, különösen igaz ez, ha 
figyelembe vesszük a Magyar Szó írásait. Egyre gyakrabban szerveztek tornákat, 
azelőtt viszont csak egy-egy meccs megszervezésére tellett. Félreérthetetlenek a 
jelek: a sport a politika „szolgálóleánya”. Az élsport szolgálatai még nem igazán 
jelentősek, de a tömegsport jó terepe a lakosság meggyőzésének.

9.3. A kultúra a győzelem után

A titoisták a kultúrát szovjetizálni akarták. A Borbá bán az irodalmi rovatban 
rendre szovjet szerzők műveit, regényrészleteit jelentették meg, rövid vélemé
nyekkel, esetleg életrajzokkal kiegészítve. Ilja Ehrenburg személyében a szovjet 
kommunizmus szólal meg autentikusan. Időnként jugoszláv szerzők műveit is 
közölték, de azok is belesimultak a szovjet ízlés- és ideológiadiktátumba. Az 
irodalom mellett Engelsszel, Marxszal foglalkoznak, pl. filozófiai elképzeléseik 
kialakulásáról írnak.1042 Hercen orosz gondolkodót a nép tanítójaként emelik ki. 
Hírt adnak Prokofjev Háború és béke c. operájának moszkvai előadásáról. Az 
első macedón irodalmi lap megjelenéséről is tudósítanak.1043 Szovjet művészeket 
várnak,1044 nekrológokat közölnek híres szovjet művészek halálának évfordulói 
alkalmából.1045 A jugoszláv művészektől a testvériség-egység elmélyítését várták 
el. Tipikus az a tudósítás, amikor zágrábi művészek vendégszerepeinek Belgrád
ban.1046 Az íróktól Tito marsall üdvözölgetését és nyilvános nagyra tartását várták 
el. Tolsztojra is abból a szemszögből néznek, amit Lenin határozott meg.1047 Még 
az analfabetizmus ellen is azért harcolnak, hogy minél több emberre tudjanak 
hatni agitációjukkal.1048 A háború „újrahasznosítása” a kultúra által történik. (A 
kultúra a politika sminkje.)

1041 USovjetskom Savezu milioni omladinaca se bave sportom. Borba, okt. 25., 5. o., n. n.
1042 Erről pl. december 9-én és 10-én közölnek terjedelmes cikkeket, a 2. oldalon.
1043 Prvi broj „Novog dana". Borba, 1945. nov. 20., 2. o.
1044 Prvi veliki ansambl sovjetskih umjetnika dolazi u Jugoslaviju, 1946. jan. 26., Borba, 3. 

o., n. n. És: Sovjetski kompozitor Marko Fadkin u Beogradu. Borba, 1945. dec. 1., 6. 
o., n. n. És: Nyikolaj S. Tyihonov jugoszláviai útjával november végén és december 
elején többször is foglalkoznak.

1045 Kirovról két cikket is közölnek halálának 11. évfordulójára (Uoči 11. godišnjice smrti 
Sergeja Mironova Kiróva. Borba, 1945. nov. 28., 3. o., n. n. És: V. Čistakov: Sergej 
Kirov povodom 11. godišnjice od dana smrti. Borba, 1945. dec. 2., 4. o.)

1046 Pretstava Zagrebačkog kazališta u Beogradu pretvorila se u manifestaciju bratstva i 
jedinstva naših naroda, 1945. dec. 1., 3. o., n. n.

1047 Lenjin: Lav Tolstoj kao ogledalo ruske revolucije. Borba, 1945. nov. 21., 2. o.
1048 D. Č.: Zimska kampanja za suzbijanje nepismenosti u Hrvatskoj. Borba, 1945. dec.
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A korai titoizmus 
propagandájának dinamikája





10. „OH, JUGOSZLÁVIA, A HARC SZÜLT 
TÉGED”io49 (A TITOISTA PROPGAND A 

KEZDETI SZAKASZA 1944 
NOVEMBERÉTŐL 1945 MÁJUSÁIG)

10.1. A titoista propaganda kezdete

1944 végén és 1945 elején klasszikus háborús propaganda folyt (az ellenség 
lejáratása, a sikerek ismertetése, a szovjetek és a partizánok, valamint a szövet
ségesek éltetése és mindenekfelett mozgósítás1050). A jövőorientáltság csak 
fokozatosan, 1945 tavaszától, sőt inkább nyarától jelenik meg. 1945 első négy-öt 
hónapja rendkívül jelentős. Ennek a korszaknak a csúcspontja, de egyben a vége 
is a győzelem kivívása.

A korszak végpontja két nagyobb lélegzetű Tito-beszéd. Január 28-án még a 
Szerbiai Antifasiszta Nők Frontjának kongresszusán a köszönet mellett az erők 
összpontosítására hívta fel a népet Tito. A győzelem napján viszont új harcot 
hirdetett meg. Ez köszön vissza zágrábi beszédében és a szerémségi látogatásáról 
szóló, május 15-i tudósítás alcímében is. A két „harc” merőben eltérő, eleinte 
konkrét értelemben használja Tito, később pedig az újjáépítés értelmében.

A Borba témái részben maguktól adódtak, az időszerű eseményeket taglalták, 
s a hatalom bizonyos tartalmakat preferált. A cikkek hangulata és manipulációs 
eszközei mellett a témaválasztás is fontos szerepet játszik.

10.1.1. A Tito-jelenség kialakulása

A korai titoizmus propagandájába Tito fortissimóval érkezik. Minden álta
lunk vizsgált sajtótermék vitathatatlan vezetőnek állítja be.1051

Amint láttuk, Tito egy számottevő, de korántsem domináns párt első embe
reként került a II. világháború forgatagába, és az ország első embereként került 
ki belőle. Megállapíthatjuk tehát: a háború nemcsak Jugoszláviát „szülte” meg,

1049 A „Jugoslavijo, borba te rodila” -  Jugoszlávia, a harc szült téged -  kezdetű dalt a 
legtöbb ünnepségen előadták.

1050 A Szabad Vajdaság segítségével is természetesen a magyar lakosság mozgósítása 
folyik, a Petőfí-brigádba toborozzák a népet, pl.: (sic!) Bácskatopolai önkéntesek a 
Petőfi Brigádba, 1945. feb. 2., 3. o.

1051 Nikolić, Kosta: Tito govori što narod misli c. könyvében (33— 122. o.) egy egész 
fejezetet szentel ennek a kérdésnek. Ebből világosan látszik, hogy a kultuszát még a 
médiába kerülés (jelen esetben a sajtóba kerülés) előtt megalkották, nem volt szükség 
arra, hogy személyét felépítsék.
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hanem Titót is az ország első emberévé tette. Leegyszerűsítő magyarázatként 
elmondhatnánk, hogy Tito a kommunista párt első embere lett a háború előtt, a 
háború pedig a JKP-t tette meg az ország legfőbb politikai erejévé. Noha itt nem 
törekedhetünk a jelenség teljes értelmezésére, néhány fontos tényezővel ki kell 
egészítenünk az előző állítást.

Tito hatalmának és „személyi kultusz”-ának a kialakulásában a hadseregnek 
volt döntő szerepe1052, de más tényezők sem elhanyagolhatóak. Kezdetben sze
mélye körül meglehetősen nagy volt a bizonytalanság, amelyet sikerült átfordítani 
egy misztikus, sőt szoteriológiai képbe. Arról volt tehát szó, hogy a győzelem pil
lanata visszamenőlegesen is igazolta azokat a reményeket, amelyek szerint Tito a 
„megmentő”. Az 1941-es események után -  racionális mérlegelés alapján -  kicsi 
volt az esély arra, hogy legyőzik a sokkal erősebb ellenséget. A megmentői szerep 
azért is közel állt Titóhoz, mert a Vörös Hadsereg is ilyenként lépett fel. Kez
detben olyan híresztelések voltak, hogy Tito orosz származású, másrészt pedig 
szokatlan külleme és jellegzetes beszédstílusa is a mindennapi jelenségek fölé 
emelte. Konspirációs neve, a Tito is különleges volt, és a háború után is többny
ire ezt használta. Szokása volt a távolságtartó hidegség, ami a munkatársaiban is 
csodálatot és tiszteletet keltett. Modora kellemes volt, de semmiféle személyes
séget nem engedett meg sem magának, sem a környezetének. Ezáltal érdekesebb 
és vonzóbb volt „távolabbi” követői számára. Életének eseményei is titokzatosak 
voltak, az újságok nem írtak a múltjáról, hanem csak mint vezérről. A külföldi 
vendégeit is lenyűgözte királyi stílusával. (A valódi királyt viszont buta suhanc- 
ként ábrázolták a karikatúrák.)

A háború végén Tito olyan erőteljes vezetőként mutatkozott meg, amilyenre 
gyakran vágynak az elbizonytalanodott társadalmak, sőt a bölcs, de igazságos 
és erős kezű vezetőkre a Balkánon hagyományosan mély tisztelettel, és ha úgy 
alakult, rettegéssel tekintettek. Ebből az is következett, hogy Tito önmagát és 
mozgalmát az egyedüli megoldásként tüntette fel. Az életmódja a királyi pompára 
emlékeztette a közeli munkatársait (a királyi vonatot is használta), a nép előtt 
viszont más uralkodói képet mutatott magáról.

Belgrád felszabadulása után lépett először a nagy tömeg elé, és ezt a „fellé
pést”, illetve a vele kapcsolatos propagandát jól megszervezték. Nyilvános sze
replésein tekintélyt parancsoló és egyben kissé formabontó egyenruhákban jelent 
meg, hogy máshol elegáns polgári öltözékével nyűgözze le környezetét. Egyen
ruhái tökéletes szabásúak voltak, aranyozott sujtásokkal, és természetesen ő volt 
az ország egyedüli marsallja. Övén aranyból volt a csat Jugoszlávia új címerével 
díszítve, és ha írnia kellett, aranyhegyű, valószerűtlenül vastag tollat használt. A 
háború után őt látni élményszámba ment, amiről az újságokban is írtak. Szokása 
szerint gyakran váratlanul megjelent a nép között, ezzel is öregbítve hírnevét.

Mindezek a tényezők azonban csak kiegészítették a hadsereg által biztosított 
erőfölényét. De nemcsak a katonaság által, hanem a katonaságban is volt auto
ritása. Okos, tapasztalt vezérnek tartották, aki csalhatatlanul reagál az ad hoc 
helyzetekre. (Dilas is ezt a tulajdonságát emeli ki.) Tekintélyének forrása abban

1052 Dimitrijević, Bojan B.: Armija -  oslonac Titovog kulta ličnosti 1941—1954 = Istorija
20. véka, 2004. Beograd, broj 2., 2004, 97— 122.
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is keresendő, hogy a katonatisztek szintén érdekeltek voltak abban, hogy mítosz 
alakuljon ki vezérük körül. Érdekes, hogy a vezetői posztokra kezdetben a „spa
nyolokat” (a spanyol polgárháború részvevőit) tette, akiket még polgárháborús 
önkéntesként ismert meg. De ezt a fajta autoritását is a pártbéli autoritásával 
tetézte.

Katonaságbeli autoritása 1943-tól bontakozott ki. A szovjetek és a britek 
segítségével ekkor már a szűkebb nyilvánosság elé lépett, és Dilasnak mint pro
pagandistának is érdeme volt elfogadtatásában. Rankovié, Kardelj és Pijade is 
élteti (amint ezt látni fogjuk a későbbiekben). Fotói gyakran és a lehető legjobb 
minőségben jelentek meg. A katonai szemléken is jó benyomást tett a részvevőkre. 
A Néphadsereg (Narodna armija) c. lap sokban erősítette imázsát. Tito odafigyelt 
a hadseregre, és a hadseregből nem maradt el az éltetés és dicsőítés. Egy olyan 
„atya” szerepét játszotta, akiben a legegyszerűbb közlegény is bízhatott, sőt egy- 
egy ilyen esetnek médiavisszhangja is volt. Tito karizmája, tehát javarészt kiépült 
1945-re, a propaganda ezt mélyítette el.

A róla készült fényképek is fontosak. Különösen a Politikában van sok 
belőlük a közvetlenül Belgrád felszabadulása utáni időszakban. Tito azért is hatott 
meggyőzően, mert vonzó külsejű volt. A fényképek tanúsága szerint egyszerre 
erőtől duzzadó és megfontolt. A fotókba az átszellemültség és finomság is bele
vizionálható. A tekintet, a gondosan fésült haj, a mellkast kidomborító testtartás 
ezt közvetítik: Jugoszláviának pont erre az emberre van szüksége.

Végül nem feledkezhetünk meg arról, hogy Tito nem szűnt meg önmagán 
dolgozni. Ekkoriban jön létre a stafétamozgalom, amely később nyeri majd el 
végleges formáját. Tito ekkoriban is meglátogat katonai egységeket, és a közka
tonáktól kezdve a tisztekig mindenkire mély benyomást tesz, amiről ezek élmény- 
beszámolókat írnak. Később a nyugatiak is elnézően szemlélik a titói személyi 
kultuszt, amelyhez ő az államférfiúi világutazói imázst is hozzáteszi. Mindazonál
tal kultuszának az alapjait a háborús időszakban szervezik meg, találják ki, és a 
tömegekkel a korai titoizmusban fogadtatják el.

10.1.2. Harctéri tudósítások, gaztettek és testvériség

A jugoszláviai harcokról szóló tudósítások sokkal rövidebbek kisebb a Vörös 
Hadsereg hadműveleteiről szóló anyagokénál, nagyjából azok 1/3-át teszik. Ez 
érthető, hisz 1945 első hónapjaiban a jugoszláviai frontok nem mozogtak. Már
ciusban kezdődnek el a harcok, s az újságok az első oldalon tudósítanak róluk.1053 
Gyakran közlik a felszabadított területek pillanatnyi állásáról szóló térképeket.

A győzelem közeledtével egyre gyakoribb a háborús gaztettek ismertetése.1054 
Megrázó, érzelmeket felkavaró stílusban írnak egy-egy esetről. A csetnikek és az

1053 Kezdetben főleg Boszniából és Hercegovinából, közelebbről a Szarajevó környéki har
cokról, majd Zenica, Banja Luka visszafoglalásáról tudósítanak, később Szerémségből 
és Szlavóniából.

1054 Ezek a közlések nem teljesen rendszeresek, de az 1945 márciusától megjelenő szá
moknak több mint a felében olvashatók.
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usztasák tettei dominálnak. A csetnikek tettei értelemszerűen előbb kerülnek terí
tékre, majd az ún. NDH területeit elérve veszik sorra az usztasa gaztetteket. A /tor
tában jellemzően a csetnikek gaztetteivel nagyobb terjedelemben foglalkoznak. 
Még ott is megemlítik őket, ahol egyébként az usztasákról van szó. Mivel az 
usztasa rezsim volt az egyik leggyilkosabb nácibarát rendszer, így a több oldalról 
szorongatott csetnikek gaztetteinek ilyen gyakori emlegetése mögött ideológiai 
irányvonalat sejthetünk. (Kiegyenlítés a könnyebb manipuláció végett, hogy mind
két népre azonosan tudjanak nyomást gyakorolni?) A pereket úgy szervezték meg, 
hogy legyenek csetnik és usztasa vádlottak is, ezzel a két nép egymásrautaltságát is 
kidomborították, a szerb—horvát testvériséget hirdetve.1055

A testvériség legmagasabb szintje a szocialista szint. Ez a külsőségekben is 
kifejezésre jut, pl. Lenin halálának évfordulóján, 1945. január 21-én. A máso
dik szint a jugoszláv népek közötti testvériség gondolata. A hatalom célja a 
királyi Jugoszláviával szembeni alternatíva felkínálása. Mintaszerűnek állítják 
be, ahogy a Vajdaság és Kosovo népe kinyilvánítja egyesülési szándékát a 
föderatív Szerbiával.1056 Noha, mint ismeretes, az ottani történések erőszaktól 
terhesek. Figyelemre méltó józansággal és átgondoltsággal tisztelik a regionális 
szerveződéseket1057, miközben azt sem hagyják ki, hogy a „délszlávok egysége a 
béke letéteményese a Balkánon”. A munkások és a parasztok testvériségéről majd 
egyre többet beszélnek.

A partizánok térnyerésével a perek száma egyre nő. Ezekről kevés tényt és sok 
minősítést közölnek. Összemossák a spekulánsok, a kollaboránsok és a gyilkosok, 
valamint a rablók ügyét. A „régi rendszer” embereit kíméletlenül lejáratják.

10.2. Belpolitikai témák

1944 végén a belpolitikai helyzet nem egyértelmű, a jövőt illetően még voltak 
kétségek, noha a helyzet egyre kedvezőbbé vált a partizánmozgalom számára. 
Brit és szovjet nyomás nehezedett a partizán vezetésre, akár az egész „köztes 
Európára”. A fontos belső kérdések közül egy dőlt el teljesen bizonyosan. A szerb

1055 Erről nem kisebb személyiség, mint Moša Pijade írt: Srpsko-hrvatsko bratstvo osnova 
nőve Jugoslavije. Borba, 1945. márc. 14., 1. o. Lampe (Jugoslavija kao istorija. 210. 
o.), véleménye szerint a testvériség-egység mítosza igen produktív volt a háború utáni 
első generáció körében. Ehhez annyit tehetünk hozzá, hogy egyszerre több mítosszal 
dolgoztak a korai titoizmus propagandájában.

1056 Narod Vojvodine i Kosova i Metohije preko svojih delegata su izrazile želju da se pri- 
sajedine federalnoj demokratskoj Srbiji. Borba. 1945. ápr. 8., 1. o., n. n.

1057 jg y  a horvátországi újságíró-szövetség megalakulásáról, a hercegovinai nők 
szervezetéről, a horvátországi eseményekről, horvátországi tudósítóról beszélnek.
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nacionalizmus1058 ihlette újrafogalmazás helyett a ,föderatív,; demokratikus, a 
nemzetek egyenlőségén alapuló” Jugoszlávia fogalma válik bizonyossággá.1059

Az új kormány jogi értelemben a Londonban székelő menekültkormány és 
az AVNOJ közös testülete. A gyakorlatban azonban a menekültkormány hatása 
minimális. A politikai társbérletnek voltak méltányos vonatkozásai is.1060 A titói 
elképzelések megfogalmazása majd a bizonytalan tényezők csökkenésével válik 
világosabbá.

A partizánok ennek ellenére bizonyos helyzetekben és bizonyos dolgokban 
önállóan cselekedhettek. Növekvő sikerük tudatában, saját elképzeléseik szerint 
szervezik meg az általuk birtokolt területeket, noha a Vörös Hadsereg szerepének 
kiemelése általános. A partizánok eleinte röplapokon1061, később a sajtóban fejtik 
ki egyre rámenősebben propagandájukat. A partizánok ellenfeleit a gaztetteik 
hatásosabban minősítették, mint bármilyen szó vagy szöveg. A propaganda 
eszközökben nem válogatva híresztelte a gaztetteket. A következő lépésben a 
gaztettek keltette gyűlöletet másokra vihették át.

Az ország államformája sem volt biztos, így erről nem lehetett olyan pro
pagandát kifejteni, mint az ellenségről. A hatalom megosztása, a kommunisták 
jövőbeli szerepe, a választások eshetősége, de még a frontvonalak, sőt a jugo
szláviai nemzetek és népcsoportok közötti viszony is tartogattak magukban 
ismeretlen tényezőket. Az erről szóló propaganda intenzitása sem közelítette 
meg a háborús propagandáét. Mégis kirajzolódott valamilyen jövőkép. Tito az 
antifasiszta nők szerbiai frontjának kongresszusán1062 nem hagyott kétséget 
afelől, hogy a partizánmozgalom az egyedüli erő, amely kivezetheti az országot 
a szörnyűségekből és nyomorból, ami a teljes szabadságot hozhatja meg. Ez még 
nem lejáratás, de halvány utalás a polgári oldal kiszorítására. A lejáratás még 
csak karikatúrák formájában van jelen.

1058 Jugoszlávia esetnik és titoista újragondolásáról (adatok és gondolatok) lásd: Juhász 
József: Volt egyszer egy Jugoszlávia, 84— 94. o.

1059 Igaz, minderről másként nyilatkoztak a szovjeteknek és a briteknek, de maga a kife
jezés mindkét félnek megfelelt.

1060 Juče su u Beograd doputovali članovi jugoslovenske vlade na čelu sa (sic!) d-r Ivá
nom Šubašićem. Borba, febr. 17., 1. o., n. n. (A riport teljesen korrekt, Šubašić szintén 
nagyon korrekt Titóval szemben.)

1061 A röplapokban kimutatható a hangnem élesebbé válása. Kezdetben arra kérik a 
lakosságot, hogy a megszállókkal ne működjön együtt, hogy aztán a megszállók elleni 
harc követeléséig jussanak el. Végül mindenkit, aki nem működik együtt a partizá
nokkal, büntetéssel fenyegetnek meg.

1062 „Narodno oslobodilački pokret je . .” Borba, 1945. jan. 29., 1. o. Tito beszédének 
nyomtatott változata.
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10.3. Kirajzolódó jövőkép

A harctéri témák nem töltötték ki az egész lapot. A második-harmadik ol
dalon viszonylag sok a külföldi1063 és változatos kishír. Ezek az itthoni hasonló 
fejlemények elfogadását segítették.1064 Ezt szolgálta továbbá a történelmi témák 
időnkénti aktualizálása is.1065 A régebbi korszakok sajátos osztályharcos gel
lert kapnak, például Gubec Máté lázadásának aktualizálása több, mint célza- 
tos.1066 Az újabb kori témák felvetésének a célja pedig: a „közelmúlttal való 
gazdálkodás”.1067

A jövő ígéretét a rendszer megváltoztatásában látták. 1945 tavaszán sorra 
alakulnak a föderális egységek kormányai, és a megalakuló Demokratikus Föde
ratív Jugoszlávia kormányában is minden föderális egységnek külön minisztere 
lett. A testvériség meghirdetésének fő terepe a szerb—horvát viszony volt, de 
egyik sarkalatos pontja a macedón kérdés is.1068 Titóék nem róják fel a macedó
noknak a „bolgár kitérőt”1069, sőt Dilas élesen támadja Grolt, aki a Vardar és a 
Morava völgyének egységéről írt.1070 Kioktatja, hogy a két folyóvölgyet a föld
rajzi, valamint az új Jugoszláviában való egység köti össze, és semmi több.1071 
Kardelj sem hagy kétséget Macedónia különálló föderatív státusáról.1072 Dilas 
hatalmas cikket közöl1073 a montenegrói nemzeti kérdésről, az együttélés elveiről,

1063 Időnként nyugati hírügynökségek híreit is átveszik. Egy-egy olasz, bolgár, albán, francia 
eseményről (pl. Pétain Franciaországba szállításáról), bírói ítéletről számolnak be.

1064 Ezért cikkeznek arról, hogy pl. az amerikaiak is a bűnösök megbüntetését követelik. 
(Američka štampa traži kaznuza ratne zločince. Borba, 1945. máj. 13., n. n., 3. o.). Ezért 
fontos a romániai agrárreform is. Nyilvánvaló e tartalmak belpolitikai haszna.

1065 Egy ilyen cikket átvesz a Borba május 3-i száma is, a 4. oldalon közli a következőt: 
P. Korobakov profesor iz „Ogonjke”: „Mi smo vet bili u Berlinit” (Mi már jártunk 
Berlinben). Ebben az 1813-as eseményekre utalnak vissza.

1066 Matija Gubec, a horvát Dózsa György Tahi Ferenc birtokán lázadt fel 1573 januárjá
ban, s néhány hét alatt vereséget szenved követőivel. A büntetés kegyetlen volt. így 
Gubec alakja beleillett az osztályharcos koncepcióba. A Magyar Szóban összekap
csolják személyét Dózsáéval: „ Visszaköveteli ősi jussát Dózsa György és Gubec (sic!) 
Matija dolgozó népe, 1946. jan. 25., 1. o.

1067 Különösen érvényes ez az 1945. március 27-i megemlékezésre, de 1944 novemberében 
is ezt teszik az egy évvel azelőtti AVNOJ-ülésszakkal.

1068 A macedónokat az első Jugoszláviában egyszerűen déli szerbeknek tekintették, és nem 
ismertek el semmilyen macedón kérdés létezését.

1069 A macedón kommunisták ingadoztak a bolgár és a jugoszláv orientáció között, ez 
különösen 1941-ben szúrt szemet, ugyanis a máshol megindított felkelések után csak 
hónapokkal, októberben tör ki a macedóniai lázadás.

1070 Ezt a cikket a Demokratija c. lap 1945. szept. 27-én közli. Petranovié, Branko, Zečević, 
Momčilo: Jugoslovenski federalizam, ideje i stvarnost (Tematska zbirka dokumenata) 
77.20— 20 l.o .

1071 Milovan Dilas: Povodom deklaracije vlade Federativne Jugoslavije. Borba, 1945. 
márc. 13., 1. o. Máshol Macedónia kulturális fejlesztéséről is cikkeznek.

1072 Ed várd Kardelj: Slobodna i ravnopravna Makedonija -  faktor mira i jedinstva na 
Balkanu. Borba, 1945. jan. 3., 1. o.

1073 Milovan Dilas: O crnogorskom nacionalnom pitanju. Borba, 1945. máj. 1., 3. o.

164



némi történeti és politikai elemzéssel kiegészítve. Szerinte a szerb és a monte
negrói nép egy tőről fakad, de a közös ország külön köztársaságaiban lesz jó 
nekik. Elvi szinten ezt egy Sztálin-cikk is alátámasztja.1074 Mindez csapás a szerb 
nacionalizmusra.

A testvériség meghirdetése és az új Jugoszlávia kontúrjainak felrajzo
lása szorosan összefügg. A fent említett Đilas-cikk fő témája a majdani ország 
államberendezése. (A macedónokat csak érinti.) Đilas szerint a demokrácia a 
föderatív egységek népfelszabadító bizottságainak együttműködésén alapul, ami 
az összes nép föderációjában és a fasizmus elleni harcban összegződik. Boris 
Ziherl1075 a jugoszláv demokrácia specifikus formájáról ír -  amely lényegében 
egypártrendszerű többpártrendszer. Ugyancsak ő terjengős, de figyelemre méltó 
cikkben, a régitől eltérő külpolitika kapcsán fejti ki az új AVNOJ-i koncep
ción nyugvó állam ismérveit.1076 Élesen megkülönbözteti a két Jugoszláviát, 
kiemeli, hogy a föderatív rendszerben messzemenően tisztelni fogják a nemzeti 
egyenlőséget (nemzetiségekről még szó sem esik), a szabadságjogokat, a szociális 
igazságot. Kiemeli: „mindez vérrel van megpecsételve” A Borbá bán nemegyszer 
hosszú cikkekben elemezgetik a királyi Jugoszláviát. Egy olvasói levélre válaszolva 
a vidovdani (Szent Vitus napi) alkotmány kritikáját olvashatjuk.1077 Borisz Ziherl 
a diktatúra meghirdetésének évfordulóján (jan. 6.) hosszan elemzi a királyi Jugosz
lávia szétesésének okait. Szerinte a nagyszerb burzsoázia a fobünös, amely „ mind
ent megtett ”, hogy a nép megutálja Jugoszláviát. Felrója a macedónok és az amau- 
ták1078 lakta vidékek „kolonizálását”.1079 A probléma megértéséről tanúskodik, hogy 
noha egységes országban gondolkodnak, egységes nemzetben nem. Tito szerint is
-  akit idéz -  a fasizmus terjedése a nemzeti elnyomás következménye. Mindebből 
látszik, miért ostorozzák kevésbé az usztasákat, mint a szerb nacionalizmust.

1944 utolsó hónapjaiban még kivételesek a normalizálódásról szóló hírek, de 
az idő múlásával egyre több lett belőlük.1080 Áprilistól egyre gyakoribbak.1081

1074 Staljin: O skretanjima u oblasti nacionalnogpitanja. Borba, 1945. január 9., 2. o.
1075 Boris Ziherl: O nekim osobinama demokratskog razvitka nőve Jugoslavije. Borba, 

1945. márc. 17., 2. o.
1076 Boris Ziherl: Dve spoljnepolitike Jugoslavije. Borba, 1945. ápr. 17., 2. o. És a foly

tatása 18-án, 2. o.
1077 O vidovdanskom ustavu. Borba, 1945. márc. 26. (Egy Ž. R. iniciálás leány kérdésére 

fejti ki véleményét a névtelenségbe burkolózó szerző.)
1078 Amautáknak a kosovói muzulmánokat nevezték a szerb köznyelv egy régebbi változa

tában, de ez a terminus nem teljesen világos jelenthet elalbánosodott szerbeket is, így 
időnként beleérthetnek a fogalomba más muzulmán lakosságot vagy albánt is.

1079 A „kolonizálás” magyar szótári megfelelője a gyarmatosítás, betelepítés. A 
szövegkörnyezetből és a jugoszláviai viszonyokból következően a jelentés itt szükebb. 
Vajdaságban főleg szerbek, Szlavóniában hercegovinai horvátok betelepítését jelenti.

1080 Tanfolyamokat szerveznek, gyermekotthonokat nyitnak, középiskolák kezdik meg munkáju
kat. A vasút- és a telefonvonalak rekonstrukciójáért a munkások külön jutalmat kapnak. Még 
márciusban labdarugó-mérkőzést rendeznek Macedónia és Belgrád válogatottjai között. (A 
tudósítás az eredményt mintegy mellesleg közli. Fő mondanivalója, hogy milyen jó volt az 
új helyzetben játszani.) Belgrádban április végén már kerékpárversenyt szerveztek.

1081 Ekkor nyílik meg újra a jogtudományi kar, az oktatás a középiskolákban már nagy
ban folyik.
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Május elseje már békebeli napként sejlik fel a Borba tükrében. Rendhagyó 
módon az újság címe piros betűs. A reflexiók május 5-éig sorjáznak. Vajdaság 
emlegetése mezőgazdasági vonzata miatt erősen kötődik a helyzet norma
lizálódásához. A terrorizmus fenyegetéséről1082 szóló híradások ellenpontozásai, 
de egyben megerősítései is a normalizálódás híreinek. A Borba a fenn tárgyalt 
témakörökben mindkét (kizárólagos és óvatos) hangnemben döntő támogatást 
nyújtott a politikai vezetésnek.

10.4. Értékelés, a győzelem utáni félfordulat

A témák változatossága ellenére a propaganda teljesen egyértelmű. A manipu
láció a témaválasztásból is látszik, s a közölteknél még beszédesebbek azok a 
témák, amelyekről hallgatnak. A partizánoknak a legyőzőitekkel való leszámolá
sairól, a tömeges kivégzésekről említés sem esik. Az elhallgatás mellett időnként 
a lefedés eszközéhez nyúlnak.1083 így a gyanútlan olvasó számára a témák rend
szere egységesnek, elhallgatás nélkülinek tűnhetett, csak utólag, a tények ismere
tében érzékelhető ez másként.

Lényeges megjegyeznünk, hogy ha szigorúan vennénk a titoizmus megha
tározását, vagyis azt, hogy a rendszer alapeleme és védjegye Tito személye, 
akkor ez a propaganda még nem titoista, hanem sztálinista. Tito hős, de az igazi, 
a legnagyobb hős Sztálin. Ezért helyes korai titoizmusról beszélnünk. Titót és 
Sztálint a szövegekben és címekben körülbelül ugyanannyiszor emlegetik, de 
Sztálin nagyságáról, zsenialitásáról kötelezően beszélnek, Titóéról még nem. A 
Vörös Hadsereg dicsérete sokkal nagyobb terjedelmet kap, mint a partizánok és Tito 
szerepének hangoztatása. Mégis a jugoszláviai politikai-háborús színtéren kétség
telenül ő emelkedik ki, ennyiben titoista ez a propaganda.1084 Noha Titót a szovjetek 
helyezték a jugoszláviai kommunisták élére, a háború végéig pozíciója megszilár
dult, úgy tűnik, a harcostársak a saját belátásuk alapján is tisztelték. A fő kérdés ez: 
vajon meddig tekinthető a szovjet gépezetben működő fogaskeréknek.

1082 Néhány egyéni atrocitás, ill. csoportbevetés történik. Pl. egy megölt terroristáról 
kiderül, hogy Draža Mihailović ún. belgrádi hadtestének volt a parancsnoka. Ubijeni 
terorista Sasa Mihailovič bio je  komandant takozvane Beogradske grupe korpusa 
Draže Mihailovića. Borba, 1945. máj. 6., 3. o., n. n.

1083 A Dráva menti hadműveleteket nagyon jelentősnek állítják be, holott ezekben a harcok
ban szükségtelenül sok volt az áldozat. Vukašin Subotić pukovnik: Forsiranje Drave 
od jedinica Jugoslovenske armije (Uspeh, značaj i veličina öve operacije),Borba, 
1945. ápr. 30., 3. o.

1084 Érdekes, hogy 1944 novemberében van egy nagyon intenzív titoista szakasz, amikor 
Tito megkapja a Néphős címet. Ennek csúcspontjaként a Borba egész oldalas cikket 
közöl Titóról, nagy fényképekkel, 1944. nov. 20-án. 1945 elején nincs ehhez hasonló 
terjedelmű cikk, majd csak május 1-jén közölnek ismét egy egyedülálló, nagy Tito
képet az újság címlapján.
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A propaganda szférái jól megkülönböztethetőek. A „nagyok” szférájában 
három állócsillag ragyog, közülük a legfényesebb Sztáliné, aki a „győzelem 
szervezője és vezére”. Egy szférával alattuk ragyog Konyev, Zsukov és 
Rokosszovszkij, vagyis a mintaszerűnek ábrázolt szovjet generálisok csillaga. Az 
ezek alatti szféra Titóé, a közeli munkatársak kisebb csillagaival (úgy, mint Sztá
lin esetében). Ez alatt forog az „öt percig hősök” szférája, neveik rövid időszakra 
villannak meg (pl. Ekrem s a fiatal mártírok, hősök), alattuk a névtelen harcos, 
a nő, az ifjú, a pionír és a munkás- és paraszttömegek. Mivel Tito és közeli 
munkatársai olyan összehangoltan működtek és nyilatkoztak, néha úgy tűnik, 
mintha jugoszláv viszonylatban egy egész csoport emelkedett volna ki, amelyben 
Tito csupán első az egyenlők között.1085 Beszédeinek színes, érdekes megfo
galmazása kiemeli a többiek közül, noha a közleményei többnyire szürkék.1086 
Tud fellengzős lenni, meleg hangot is megütni, realista módon fogalmazni, 
dörgedelmes hangon szólni, de mindenekfelett hatásosan tudja átadni a jövőre 
vonatkozó vízióját. Ebben a történelmi pillanatban a folyamatok, a tendenciák 
magukban rejtik Tito későbbi kiemelkedését és tündöklését, de ez ekkor még 
nem biztos. Csak Tito vezető helyzete biztos a társai között. Ebből azonban még 
nem következik az „aranykori” (a 60-as, 70-es évekbeli) Tito-kép és »propa
ganda. Mégis -  és ezt az értékelést talán nem a következmények ismerete íratja 
velem -  Tito kiválik a sorból, és ekkoriban épül ki dominanciája, ami később a 
kifejlett titoizmusban meghatározóvá válik.

A propaganda a fő célja: az ellenség megsemmisítésének tekintetében ered
ményes volt. A propagandát azonban eszközként is felfoghatjuk, mint a harc 
intenzívebbé tételéért bevetett szellemi fegyvert. Annyit azonban leszögezhet
ünk, hogy a gyülöletkeltés sikere túlélte a propaganda e szakaszát. A harc mint 
cél és eszköz önálló életre keltette a gyűlöletet. Szinte minden írásban megjele
nik egy-egy közhely, egy-egy bekezdés erejéig, így egy végletekig erőszakos 
rendszer kovásza lesz, mert beidegződéssé, „társadalmi inprintinggé” alakul át. 
A győzelmi retorika a háborúban kapott lendülettől tovább gördül (a tényleges 
harcok befejeződése után is harcról beszélnek), de a célok és az eszközök néni 
változnak meg gyökeresen, csupán a tartalmak. Az újjáépítés, a termelés beindí
tása válik a „harc” elsődleges céljává. Mégis a hadsereg éltetése nem hagy alább, 
és a párt végleg összefonódik a hadsereggel.1087 A jugoszláviai propaganda 
messzemenően alkalmazkodott az új körülményekhez, noha paradox módon a 
régi maradt. Ezért a fő feladat megfigyelni azt, ahogy a gyűlölettel manipuláló pro
paganda az egész társadalmat tartósan izgalomban tartja.

1085 Ebben a csoportban Edvard Kardelj, Milovan Đilas, Moša Pijade és még mások is 
fontosak, sőt szerepük meghatározónak tűnik.

1086 a  győzelem napi közleménye pl. fantáziátlan másolata Kalinyin közleményének, 
amelyet ráadásul a Borba mellette közöl!

1087 Hadžić, Miroslav: Sudbina partijske vojske (Samizdat B92, 2001, Belgrád) c. könyvének 
ez a kiindulópontja. A szerző ebből messzemenő következtetéseket von le, ami vélemé
nyem szerint teljesen jogos. Másik könyvében (Hadžić, Miroslav: Jugoslovenska narodna 
agonija, Dán Grad, Beograd, 2004) pedig a hadsereg ideológiai meghatározottságából 
vezeti le annak dicstelen útját, miközben a valóság percepciójának hiányát emeli ki.
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11. A HARC FOLYIK TOVÁBB (A TITOISTA 
PROPAGANDA A FEGYVERES HARC 

BEFEJEZÉSÉTŐL A VÁLASZTÁSI 
KÜZDELEMIG:

1945. MÁJUS 16.—AUGUSZTUS 23.)

1945. május 15-én előkelő helyen számol be a Borba Tito marsall (és Andrija 
Hebrang) szerémségi látogatásáról. „Ellenőrizte a tavaszi vetés eredményeit ” a 
szerémségi állami birtokon.1088 A következő napon viszont kishír szólt a megszál
lók és a még ellenálló, kisszámú jugoszláviai szövetségeseik kapitulációjáról.1089 
Áprilisban még egy-egy város, falu visszafoglalása/felszabadítása volt a fohír. 
Tito nem vesztegette volna idejét egy szántóföldön, földművesekkel társalogva 
és fényképezkedve. A helyzet tehát gyökeresen megváltozott, számos új kihívás 
következett, ezek más propagandát igényeltek, a témák átrendeződtek. Másfajta 
harc kezdődött, de az is harc volt. S mivel még gyakran visszaemlékeztek az igazi 
harcokra, a két harc összemosódott.

Ebben az időszakban a Borba átalakul. Nagyobb terjedelemben jelenik meg 
(a nyolcoldalas újság sem ritka), a Politika viszont nagyobb állandóságot mutat. 
A háború utánra mutató témakörök tere nő, az újságban a munka, a gazdaság, 
a normalizálódás, az építkezés lassan megelőzi a háborús témákat. Augusztus 
9-étől a Borbát szabálytalan időközönként latin betűsen nyomtatják, augusztus 
23-ától majd egy hétig csak latin betűkkel jelenik meg.1090

A korszak propagandája több szálon fut. A béke megragadása, a benne elérhető 
győzelem jóval komplikáltabb, mint a háború. 1945 májusa és augusztusa között 
a propaganda kissé szétfolyó és diffúz, kevésbé hatékony, mert nem hatja át olyan 
rendezőelv, mint amilyen a megszállók elleni harc volt. Csak jobb híján, tehe-

1088 Marsai Tito posetio sremska polja i proverio rezultate proleóne setve (pred nama stoji 
drugi i ne manje vcáan zadatak). Borba, 1945. máj. 15., 1. o. Ebben az időszakban 
másként is a gazdaság beindítására buzdítanak, vasat gyűjtő, a szántóföldet kapáló 
belgrádi polgárokról és irodistákról írnak. Ugyanerről az eseményben magyarul is 
beszámolnak: Tito marsall látogatást tett a szerémségi állami birtokon: Szabad Vaj
daság, 1945. máj. 17., 3. o.

1089 A címlapon nagyobb kép és cikk szól Triesztről, Ljotić ügyvédeit támadják, Tito a 
Dráva menti hadműveleteket méltatja, közlik Kalinyin táviratát és a Szovjet Távirati 
Iroda jelentését. Május 17-én is van egy cikk a címoldalon az ellenfél kapitulációjáról: 
„Prestao je  organizovani otpor neprijatelja pred trupama Jugoslovenske armije ”, de 
korántsem olyan körítésben, ahogy egy szenzációt tálalnának.

1090 Mindez talán azért van, hogy ezzel is, mint minden mással, a kommunista párt nemzet 
feletti álláspontját hangoztassa.
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tétlenségénél fogva gördül tovább a háborús propaganda. 1945. augusztus 23-ától az 
alkotmányozó nemzetgyűlés megválasztása, a Népfront körüli ügyek fogják majd 
ismét össze.1091 A választási küzdelem lesz a legújabb harc.

11.1. A végleges győzelem pillanatának megragadása

A partizánmozgalom már a végleges győzelem előtt de facto győztes volt. 
Nemzetközi súlya, szoros kapcsolata a Szovjetunióval, a győztesek közötti hely
zete,1092 a felhalmozott katonai ereje nem változott a győzelemmel, mégis az új 
helyzet végleges volta erősebbé tette. A Szovjetunió, a nagy szövetséges, ideális 
volt számára, mert általa is nőtt a súlya. Titóék növekvő ereje leplezetlenül jelent 
meg a propagandában. A harcok befejeződése után úgy tűnt, a balkáni határok ismét 
mozgásba lendülhetnek.1093 Ebben is lehetőséget és nem veszélyt láttak.

A propagandagépezet a győzelem pillanatában nem kezdett el másként 
működni. Annál inkább így volt ez, mivel az ország nagy része de facto a par
tizánok ellenőrzése alatt állt a győzelem formálisan megjelölt napja előtt is. A 
győzelem után pedig egyesek még nem tették le a fegyvert. Elég itt magára Draža 
Mihailovićra utalni. Kézenfekvő téma még a háború, ezzel is tovább nyújtják, 
ill. újból és újból felidézik a győzelmet. Nagy lelkesedéssel közlik a németek 
vereségéről szóló szovjet deklarációt.1094 Ehhez kapcsolódik az elfogások, kitün
tetések átadásának és a gaztetteknek az ismertetése.1095

A győzelem alkalmat adott a „dicsfurdőzésre” (Mariborban,1096 Zágrábban, 
Kumrovecban stb.), de fájdalmas módon tudatosult, hogy a romok békéjét kel
lett élniük. Ebből a perspektívából a tavaszi vetés alakulása érdekesebb, mint az 
utolsó ellenállók fegyverletétele. Mindez a Tito-beszédekből is érződik.

Tito egy érdekes diskurzust alapozott meg. Eszerint az országban szinte min
denki lehet győztes és vesztes is. Győztesek a szerbek, a horvátok, a munkások,

1091 Igaz, az AVNOJ 3. ülésszaka még augusztus 7-én elkezdődött, de csak két hét elmúl
tával lendül be a propaganda. Naponta jelennek meg majd a cikkek az ideiglenes 
nemzetgyűléssé átalakult AVNOJ által meghozott törvényekről, kivétel nélkül a címol
dalon, a legnagyobb betűs címekkel. A Politika és a Szabad Vajdaság is figyelmesen 
követi az eseményeket.

1092 Ráadásul minden szomszédja hagyott valamilyen kivetni valót háborús szerepével 
kapcsolatban vagy teljesen mellékes volt, mint Albánia.

1093 Akkor még aligha tudták a jugoszláv politikai vezetők, hogy a határok éppen úgy, 
éppen ott, éppen akkor (évtizedekkel a háború után írják alá a szerződést Olaszország
gal) állnak meg, ahol végül megálltak. Lásd: Pándi Lajos (szerk.): Köztes-Európa 
1763—1993, Térképgyűjtemény 544— 545. o., 252. térkép: Jugoszlávia helyreállítása 
a második világháború után

1094 Deklaracija o porazu Nemačke. Borba, 1945. jún. 7., 3. o. (TASZSZ-hír közlése)
1095 Mauthausenről és más koncentrációs táborokról is írnak a belföldi témákon kívül.
1096 Iván Potrič: Maribor slavipobedu. Borba, 1945. máj. 21., 2. old.
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a hivatalnokok, de egy pillanat alatt ellenség lehetett belőlük (csetnik, nagyszerb 
nacionalista, usztasa stb.). Sarkítva fogalmazva: csak az lehetett igazán bizton
ságban, aki hősi halált halt. Mindenki retteghetett attól, hogy egy adott pillanat
ban valamiért a legyőzöttek és a megbüntetendők közé sorolják. Az „egészsé
ges kritika” fontosságát hangsúlyozzák,1097 de szabadon véleményt kifejteni a 
kommunisták ellenében életveszélyes volt a kisemberek számára, és a politikai 
karrier végét jelentette a még megmaradt politikusoknak is. (A legmarkánsabb 
Milán Grol esete.)

A győzelem kiaknázása végett fontos volt fenntartani a siker hangulatát. Tito 
előszeretettel tartott beszédet katonai díszszemlével összekapcsolva (pl. Újvi
déken, Szabadkán, de Belgrádban is), országjáró körutat és kisebb kiruccaná
sokat tett, főleg az ország északi részében. Az újjáépítésre való mozgósításnak 
mégsem volt olyan ereje, mint a harcra buzdításnak, még akkor sem, ha a harcok 
heroizmusával kapcsolták össze. Egy gyár megnyitása nem olyan izgalmas, mint 
ha valami felszabadult, vagy ha valahol elítéltek egy tömeggyilkost.

A korai titoizmus sarkalatos pontja a jugoszláviai népek egyenlősége, egyen
jogúsága. Ez haladó, de egyben hatásos szlogen, amelyre ekkoriban alapoztak, 
és ami eredményt is hozott.

A belpolitikai színtéren kiteljesedett a „törlés”. Más szocialista országokkal 
ellentétben a polgári pártok képtelenek voltak hallatni szavukat. (A Borbá bán 
nincs nyoma a Népfronton kívüli pártoknak.) Támogatottságuk a nulla felé 
tendált. Ez az 1930-as évek végén kialakult politikai légkör következménye. A 
politikai pártok a nagy belpolitikai hullámzások közepette két csoportra oszlot
tak: az ország létét támogató, ill. ellenző részre. Az ország létét ellenzők eleve 
szalonképtelenek lettek a győzelem után, rájuk lehetett akasztani az áruló cím
két. A nem kompromittálódott politikai pártokat a népfrontpolitika következetes 
alkalmazásával illesztették rendszerükbe, oldották fel, jellegtelenítették el. A bel
politikai helyzet alakításában a hatalmi központ koncentrikus körei érvényesül
tek. Ezek: Tito és köre, a kommunisták, a Népfront, a Népfronton kívüli hazafias 
pártok. A május és augusztus közötti időszakban a kommunisták ellehetetlenítik 
a Népfronton kívüli hazafias erőket -  levetik őket - ,  mint egy szükségtelenné vált 
burkot. Politikai szempontból tehát egyszerű Titóék helyzete. Ők választhatták 
meg a következő ellenfelüket.

1097 A Borba jún. 19-én közölt, az alábbiakban ismertetett beszédében (Zene jugoslavije 
zavetuju... 1. old.) mondja el, hogy lehet, sőt kell bírálni, de nem úgy, ahogy a spe
kulánsok teszik, akik az egész rendszert támadják, rovarokként járatokat fúrva belé 
(buškarati). Aki ilyet tesz, az nemcsak a hatalom, hanem a nép ellensége is. A szovjet 
sztálinista nyelvezetben is jelen van a vregyityel szó, ami pontosan ugyanezt jelenti, 
és így is használják (Tóth Szergej: A szovjet birodalmi nyelv, avagy a totalitarizmus 
grammatikája = Aetas, 3. évf., 1991/1, 13. o.)
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11.2. A gaztettek

A győzelem után a gaztettek ismertetésével folytatódott a háborús propa
ganda.1098 A vesztes fél megszámlálhatatlan propagandisztikus ütést kapott, s a 
gaztettekről folyamatosan írtak. A történtek közelsége, az átélt traumák, a szo
kások és a viselkedési minták miatt másként ez talán nem is történhetett volna. 
A háborús eszközök és a jelszavak lassan változtak, a lényeg viszont maradt. 
Ebben a szellemben mozgósították a lakosságot és várták el tőle a nagyobb 
hatás érdekében a csetnikek1099 és az usztasák1100 elszigetelését, megvetését, 
feljelentését, legyőzését. Hamarosan a „népbíróság” ítélkezéseire helyezték 
a hangsúlyt.1101 Kritizálták a nyugatiak, főleg a britek és amerikaiak „enyhe 
viszonyulását” a háborús bűnösökhöz. Felrótták a vizsgálati fogságban levő 
háborús bűnösök jogainak tiszteletben tartását. Ehhez hasonlóan írtak a koncent
rációs táborokból kiszabadított rabok lassú hazaérkezésről. A nürnbergi pert is 
lagymatagnak tartották. A gaztettek kezelése egyben a változást és a rendszer 
vadonatúj voltát mutatta, és elősegítette a megszilárdulását. Ekkoriban készítették 
el a Jasenovacról (a leghírhedtebb koncentrációs táborról) szóló hátborzongató 
dokumentumfilmet (erről természetesen a Borba is írt). A gaztettek megítélését 
mégis az a lelkületet határozta meg, amelynek alapján a saját gaztetteikről hall
gattak, elfogadva őket.1102

A bűnösöket kímélet és könyörület nélkül akarták elítélni, és ezt támogatta 
a propagandagépezet.1103 Már az ítélet kimondása előtt gonosztevőnek nevez
ték a vádlottakat, sőt az ügyvédeiket sem kímélték.1104 A perek jogi értelem

1098 Dán pre oslobodenja Siska ustaše su pobili 400 zarobljenika u staklani Teslié. Borba,
1945. máj. 23., 3. o., n. n ; máj. 30.: Zločini u ženskom logoru u Staroj Gradiški (gaz
tettek, amelyeket a nők nőkön követtek el), 3. o., n. n. (Ezt a cikket az usztasa vezérek 
zágrábi perének beszámolója mellett közlik.)

1099 M. P.: Preostale četničke vođe sa Kosova... Borba, 1945. júl. 1., 2. o. (A cikkben arról 
van szó, hogy a csetnikeket izolálták és megvetették.)

1100 Narodne vlasti u Hrvatskoj uz pomoé naroda uhvatile su mnogo ustaških zločinaca. 
Borba, 1945. jún. 5., 3. o., n. n.; Pružimo svu pomoć komisijama za utvrdivanje ratne 
dobiti. Borba, 1945. jún. 4., n. n.

1101 (sic!) D-r Dušan Nedeljković: Borba za privodenje ratnih zločinaca narodnom sudu. 
Borba, 1945. júl. 9., 4. o.

1102 A Balkánon az elszenvedett sérelmek, traumák katarzisa a hasonló gaztettek elkövetése 
volt a másik fél részéről, ez jellemezte a történelmet évszázadokon át. Hagyományos 
volt a bosszú az ellenség, a vélt ellenség, ill. a bűnbakká kikiáltott embercsoportok 
ellen. Ez háborús szokás és egyben társadalmi elvárás is volt győzelem esetén. Ebben 
semmilyen változás, fejlődés nem történt, 1804 és 1813 között ugyanaz lett a sorsa a 
szerbiai törököknek, mint 1945-ben a jugoszláviai németeknek. Mindkét népcsoportot 
megbélyegezték, majd elűzték, ill. megölték.

1103 Dušan Blagojević: Ratnim zločincima koji su odgovorni za nedela .... Borba, 1945. 
jún. 5., 1. o.

1104 D. L.: Advokati izdajnika Dimitrija Ljotića. Borba, 1945. máj. 16.
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ben nem voltak mindig korrektek.1105 Ezeknek nem a büntettek fiktív volta 
a problémájuk,hanem az, hogy az eljárás sokszor alkalmatlan volt a vádlottak és 
a büntettek közötti összefüggés bizonyítására.1106 Az ítéletek súlyossága ellenére a 
bizonyítékokat sokszor lazán kezelték. Minden köztársaság fővárosában rendeztek 
egy-egy nagy horderejű pert.1107 A gazdasági ügyeket is kriminalizálták, a büntetési 
tételek súlyosak voltak.

Mindaz, amiről eddig beszéltünk, terjedelemben nagyjából a fele annak, mint 
amennyit ennek az időszaknak a „monstre perről”, a június 21-én kezdődő a 
Központi Nemzeti Bizottság (Centralni Nacionalni Komitet) elleni perről írtak. 
Gyakran írtak addig is a „ csetnikek árulásáról”1108, amikor azonban elfogták 
őket,1109 a Borba jóval nagyobb figyelmet fordít rájuk. Többnyire egész oldalas 
cikkekben írnak róluk. Lépésről lépésre mindennel, amivel csak lehetett, megvá
dolják őket.1110 Đurovićot Mihaliović Goebbelsének, a mozgalom tagjait terroris
táknak nevezték. Moša Pijade Keseroviéról írt cikkének mottója egy idézet, ame
lyet állítólag egy a fia iránt érdeklődő anyának mondott: „Bocsánat, asszonyom, 
de én nem végeztetek ki golyóval, hanem késsel ”.1111 Július 29-étől -  nem sokkal a 
törvénykezési kampány beindulása előtt -  mindennap egy-egy, sőt időnként több 
bombasztikus hírt közölnek róluk.1112 A vád alatt állók szinte nem is védekeztek,

1105 Mégsem koncepciós perekről van szó. A Szovjetunióban, ill. később Magyarországon 
lezajlott (pl. Rajk- per) perekben a magasabb pártérdekeket elfogadva együttműködtek, 
mondvacsinált vádak elismerésével. Itt viszont nem absztrakt bűnökkel vádolták őket 
(pl. államellenes összeesküvés), hanem konkrét és tömeges gyilkosságban való rész
vétellel, annak vezetésével stb. Talán ezért volt olyan vehemens a közönség.

1106 Györkei a fent említett könyvében tételesen is bizonyítja, hogy a vád nem tudott 
bizonyítani a kivégzést indokolandó.

1107 Szarajevóban: U Sarajevu je  osuđen na smrt poznati ustaški zločinac Tomo Jurin. 
Borba, 1945. máj. 17., 2. o. Tanjug. Zágrábban: U Zagrebu je  osudena na smrt 
grupa ustaških zločinaca. Borba, 1945. máj. 30., 3. o., n. n. Szkopjéban: U Skoplju 
je izrečena smrtna presuda narodnih izdajnika. Borba, 1945. jún. 4., 3. o., n. n. Lju
bljanában: Slovenački belogardistipred sudom. Borba, 1945. jún. 27., 2. o., n. n.

1108 Okmányok másolatát közlik időnként, de cikkekben, beszédekben előjött a csetinikek 
kérdése akár egy utalás, akár egy kitérő vagy egy fejezet erejéig.

1109 U ruke narodne vlasti pali su organizatori i vođe koljačkih bandi: Đuro Đurović i 
Dragutin Keserovié. Borba, 1945. jún. 21., 3. o., n. n. (Ok Szerbiában gyilkoltak.)

1110 A vádirat hosszú és hangzatos: gaztettek, kémkedés, fegyveres harc a felszabadító mozga
lom ellen. Sudenje pred višim vojnim sudom Jugoslovenske Armije, Članovi takozvanog 
CentralnogNacionalnog Komiteta Draže ... Borba, 1945. júl. 29., 3. o., n. n.

1111 Moša Pijade: Dokié je  išla izdaja emigrantskih vlada. Borba, 1945. aug. 8., 5. o. 
(„Pardon, gospodoja ne streljam,ja koljem”: Keserović). Dragnić egészen másképp 
ír erről a parancsnokról, aki együttműködött a szovjetekkel is a felszabadulás 
érdekében, felszabadítva Kruševac városát, és átadva nekik 800 német foglyot. 
Dragnić, Aleks N.: Titova obeéana zemlja, Jugoslavija. 51—52. o.

1112 Először a megszállókkal való szoros együttműködést bizonyították, majd a Keserovié 
összeállította kivégzési („likvidacione”) listákról írtak, meg Dalmáciában az olaszokkal 
való szoros együttműködésről stb. Ezután arról írtak, hogy Draža Mihailovié rejtegetni 
próbálja a megszállóval való együttműködés jeleit. A beszámolók szerint számos vád
lott a „reakciós elemek” közé tartozik. Beismerik, hogy a megszálló megbízásából saját 
nemzetük ellen harcoltak, elismerik a Gestapo parancsainak végrehajtását, és hogy 
össze akarták ugrasztani a Szerbia felszabadításában részt vevő erőket.
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önfeladóan viselkedtek, adatokat szolgáltatva gond nélküli halálra ítélésükhöz. A 
vizsgálati szakaszban nyilván keményen bántak velük.1113 A vádlottak és ügyvé
deik végszavai rendkívül gyengék voltak.1114 Az ítélkezések nagy nyilvánosság 
előtt, zsúfolt termekben, „népítéleti hangulatban”, nagy „szurkolások” közepette 
zajlottak le. Amikor a vádlott beszélt, a tömeg hangosan kifejezte rosszallását. A 
súlyos ítéletek elhangzásakor pedig üdvrivalgásban tört ki. Érezhető, hogy a majdani 
elmarasztaló ítéletek kimondásának óhaja motiválta az egész eljárást. A Keserović 
és társai perében halálra ítélt személyek gaztettei bizonyára arányosak voltak a Sza
rajevóban vagy Zágrábban elítéltekével, perük mégis sokkal nagyobb teret kapott. 
Az elítélésről és kivégzésről, a Borba mint mélyen humánus gesztusról írt.1115 Úgy 
tűnik, ez a per Draža Mihailovié majdani perének előképe.

11.3. Irányadó Tito-beszédek

A győzelem utáni hangulatot a legjobban Tito május 22-i zágrábi és a három 
nappal később elmondott ljubljanai beszéde adja vissza. Mondanivalója számos 
cikkben és kisebb beszédben is visszaköszön.

Zágrábban1116 Tito csapongó, de élvezetes beszédet mondott. Ostorozta az 
ellenséget, eltökéltségéről biztosította hallgatóságát, éltette a föderalizmust, a 
testvériséget, és vázolta a feladatokat. Hallgatósága bizonyára nem volt képes 
felidézni a beszéd téziseit, de egyetértett velük. Tito beszéde elején -  ez szokása 
volt -  néhány mondattal megnyerte a hallgatóságot, a horvát munkásságot és pa
rasztságot. A Gubec Máté köré szőtt mítoszt felidézve azzal hozakodott elő, hogy 
azon a „szent” helyen áll, ahol egykor a „horvát nép hős f ia ” „kínhalált halt”. 
(A stradao kifejezést, a Szabad Vajdaságban hősí halálnak fordítják.,) A közös 
harcról is megemlékezik. (Ez ekkoriban már kötelező sablon minden beszédben.) 
A bevezető után a horvát kérdés elevenére tapint. Paveliéet és rendszerét kri
tizálja. Kijelenti: Pavelić a legrosszabb ember, akit „horvát anya szült”. A  fasiz
mus kritikájával folytatva, hatásosan beszélt a „holmi Független Horvát Állam”

1113 Jurišić érvelésének egyik sarkalatos pontja, hogy lelki terrorral és különféle szerek 
beadásával teljesen megtörték a vádlottak akaratát. Jurišić, Evgenije: Sudski proces 
Tito—Mihailovié. 126. o.

1114 Optuženi su u završnoj reči još više razgolitili izdajničku ulogu Draže Mihailoviéa. 
Borba, 1945. aug. 6., 5. o., n. n. A védekezés inkább csak magyarázkodás és bocsánat
kérés, ugyanebben a számban a 6. oldalon, egy őket kompromittáló okmány másolatát 
is közlik. Úgy tűnik, nem tudták vagy nem akarták a végsőkig vinni érvelésüket, eleve 
tompították megfogalmazásuk stílusát, a vádlottak nem merték, nem tudták felhozni 
azokat az érveket, amelyek esetleg javukra szóltak volna.

1115 Smisao sudenja... Borba, 1945. aug. 11., 3. o., n. n.
1116 Govor marsala Jugoslavije, Josipa Broza Tita u Zagrebu. Borba, 1945. máj. 23., 1-2. 

old., n. n. Más címmel közli ugyanezt a Politika: „Ono što je do sada postignuto..., 
1945. máj. 29., 1. o.
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ellen, amiről „szó sem lehet” (amiért egyesek Horvátország-szerte lelkesedtek). 
Később visszatérve Pavelićra, Nedić és Rupnik1117 párhuzamba állításával („ az 
áruló Pavelić, Nedić és Rupnik segítségével... [igyekeznek] szakadékot ásni 
népeink közé”) és a róluk kialakult/kialakított képek összegezésével ecseteli az 
ellenségképet. A szerb politikai elit lejáratását sem hagyja ki: „A pénzeket a szerb 
burzsoázia tette el. ” Ebből vezeti le az ország gyors összeomlását. Végkövetkez
tetése, hogy az új rendszerben Jugoszlávia föderatív lesz, mert ezt „ mindenki” 
elfogadta. (Ezzel a majdani választások végeredményét is megelőlegezi.)

Beszédében többször bizonygatja harci eltökéltségüket. „Készek vagyunk 
megvédeni mindazt, amit elértünk, és nincs olyan erő, amely azt el tudná venni 
tőlünk. ” A harc vívmányai közül elsőnek a hadsereget emelte ki, összehasonlítva 
a régivel: az egyik megfutamodott, a másik a semmiből építkezve győzött. „ Az 
új Jugoszláviát nem a zöld asztalnál hozták létre, hanem négy évnyi kínnal és 
szenvedéssel alakították ki népeink. ”

Jelentős vívmányként („velika stvar”, a Szabad Vajdaságban meglehetősen 
szerencsétlenül „nagy dolog”-nak fordítják le) emeli ki: „Testvériség és egység 
nélkül nem létezhet erős és boldog Jugoszlávia. Sem boldog és erős Horvátország, 
Szerbia... ” stb. A föderalizmusról szólva a szeparatizmus lehetetlenségéhez jut 
vissza. A beszéde elején már érintett gondolatát egy érdekesebb formában is megis
mételte. Mondandójának lényege: „Nézzék csak meg, mi történt a kis népekkel 
Európában. ” Ha a kis népek nem egyesülnek, bajban lesznek, ha viszont együtt 
vannak, senki sem meri őket megtámadni. A háborúban is összekeveredve és váll
vetve harcoltak. „A testvériség-egység zászlaját magasba emelő harcosok hozták 
létre Jugoszláviát”, „Drágán fizettünk érte. Tengernyi vér öntözte földjeinket” .xm 
A  föderalizmust szemléletes hasonlattal olyan márványnak nevezi, amelyben az 
egyes alkotóelemek határai, akár a márvány erezete, nemesebbé teszik az egészet. A 
zavartalan működéshez a testvériség-egység szükséges. A szovjet példát is felidézi: 
„Tekintsetek egy hatalmas birodalomra, a mi nagy testvéri Szovjetuniónkra, gondol
jatok arra, mennyi nép él ott -  nem szláv is ”. Egy össz-szláv egyesülés lehetőségét 
is felvillantja. Ez -  így utólag -  felveti a kérdést: vajon a föderalizmus elképzelése 
mennyire volt eredeti, és mennyire a szovjet modell másolata?

A beszéd utolsó részében nagy önbizalommal nevezi magukat a szövetsége
sek legerősebbjének, és aláhúzza, hogy a szövetségesek nézeteltéréseiről szóló 
hírek hazugságok. Felidézi a 300 000 fiatal élet feláldozását a harcokban. Kieme
li, hogy az országnak 1 700 000-rel kisebb a lakossága, mint a népfelszabadító 
háború előtt volt. Triesztet is érinti. Beszéde végén az április 11-i szerződést és 
a szovjetek Jugoszlávia iránti nagy szeretetét dicséri. Akik azért szeretik őket, 
mert akkor segítettek a Szovjetunió népeinek (1941-ben), amikor annak a legna
gyobb szüksége volt rá. A feladatot is meghatározza: „Az a feladatunk, hogy azon 
gondolkodjunk, hogyan fogjuk újjáépíteni a városokat, mindegy, melyik föderális 
egységben vannak. ” Legvégül békét és fejlődést ígér.

1117 Leó Rupnik a szlovén fehérgárdisták vezetője.
1118 A beszédben „vérrel mosott” föderalizmusról és testvériségről szól. Érdekes, hogy 

lényegében véve -  noha Tito antiklerikális álláspontot képvisel -  a „Krisztus vére 
általi tisztulás” tanát idézi fel.
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Ljubljanában elmondott beszéde kevésbé csapongó, de nagyjából ugyanazo
kat a téziseket fejti ki.1119 A népfelszabadító harc leegyszerűsített panelje még 
jellegzetesebb: a fegyvertelen partizánok az állig felfegyverzett ellenséggel 
küzdenek. Mondandóját azzal nyomatékosította, hogy a szlovének az első 
nemzet, amelyet igazságtalanság ér a háború után Karintia ügyében. A Szabad 
Vajdaság egy érdekes mozzanatot emel ki: „ Jugoszlávia semmi mást nem akar, 
mint egyesíteni egy vérből származó népeit. ”1120 Az őt ért bírálatokat egyszerűen 
visszafordította kimondóikra. Aki őt rágalmazza, az a háború alatt szétszóró
dott csontokat rágalmazza. A ljubljanai beszédből két érdekes momentumot 
mindenképp érdemes kiemelni. Egyrészt egy sajátos kettős identitás igényét 
vázolja fel. Eszerint egyszerre kell szlovénnak és jugoszlávnak lenni. Nem lehet 
valaki szlovén anélkül, hogy jugoszláv ne legyen, és jugoszláv sem anélkül, 
hogy szlovén, szerb, horvát, macedón ne lenne. Nagyon érdekes, hogy már ekkor 
kimondta azt, ami mindvégig -  jóval Tito után is -  a jugoszláviai politikai diskur
zus alapeleme lesz: „ Mi senkitől nem akarunk függeni. ” („ Mi nećemo da budemo 
ni od koga zavisni. ”)

11.4. A normalizálódás

A normalizálódás több szálon halad előre. A gazdasági vonzatok mellett 
népjóléti, gyermekjóléti, büntetőjogi téren is kifejezésre jutott. Érdemes Tito 
eszéki beszédénél elidőznünk1121, amely még a győzelem hevében, de már a biz
tonság nyugalmában született: „Mi befejeztük a háborút, befejeztük azt a háborút, 
amely súlyosabb volt mindazoknál, amelyeket eddig látott Jugoszlávia népe”. 
Tito aznap meglátogatta a helyi kórházat is, ahol még sebesülteket ápoltak. A 
beszédben a bűnösök megbüntetése mellett már a kegyelem lehetőségét villantja 
fel (azoknak, akik „nem vérezték be kezeiket”), ami új elem.1122 A győzelem 
tényének kiaknázása után jövőképet vázolt. A gazdasági kérdéseket az újjáépítés 
mindenki számára érthető képébe transzformálta, részletekre nem tért ki, de kimondta: 
aki nem vesz részt benne, az az új ellenség. Nem hagyott kétséget saját kommunista

1119 Míg Horvátországban Isztriáról beszélt, addig Szlovéniában Karintiáról (Koruska). Az 
usztasák lejáratásához hasonlóan Ljubljanában a fehérgárdistákat áztatja el.

1120 Jugoszlávia semmi mást nem akar, mint egyesíteni egyvérből származó népeit”, Ma
gyar Szó, máj. 28., 1. o. A beszédben a fenti kijelentést az előzte meg, hogy visszau
tasítja, hogy erőszakos hódító szándékaik lennének.

1121 1945. jún. 7-én közli a Borba, 6-án hangzott el.
1122 Ne feledjük, hogy a baranyai háromszögben, ill. Dél-Baranyában a partizánok több

nyire válogatás nélkül öltek néhány hónappal azelőtt. Az elhangzó érv -  miszerint 
csak a véres kezűeket büntettik meg, azoknak, akik nem gyilkoltak, megbocsátanak

, -  évtizedekig a rendszer önigazolását szolgálta. (Az okot és a következményt szán
dékosan cserélték fel.)

175



irányultságáról, noha a szabad gondolkodást megemlítette,1123 de valójában úgy gon
dolta, nincs más út „csak az övé”. „Minden oldalról azt róják fel nekünk, hogy nem 
figyelünk oda a különböző irányzatokra és más politikai pártokra. Amikor háborúz
tunk, akkor egyben minden progresszív erő egységes tömbjét is létrehoztuk ”

A gyerekek ügyének kezelése jelzés értékű.1124 Hatalmasak a problémák, sok az 
árva.1125 A tanárképzésre1126 és az óvónőképzésre is ügyelnek.1127 Gyerekkórházat 
nyitnak1128, pionír formatoma-mutatványokat (az ún. siet) rendeznek országos és 
köztársasági szinten is.1129 Az analfabetizmus ellen országos harcot indítanak1130, a 
közoktatást1131 és az egyetemi oktatást is beindítják.1132 Az utóbbi részeként tálalja 
a lap a Belgrádi Egyetemnek a kommunisták által végrehajtott „kitakarítását”.1133 A 
szövetségesek segélyei, a politikai kérdések megjelentetése is hordoz normalizációs 
tartalmat (többnyire a Borba utolsó oldalain, a Politika utolsó oldalain pedig az 
első reklámok is megjelennek). Az egészségügy fejlesztése is hír.1134 Noha ilyen 
hírekből kevesebb van, mint gazdasági vonatkozásúakból, ezek a cikkek lényegesen 
derűsebbek és pozitívabbak a többinél.

1123 Egy másik beszédében konkrétabban fogalmazott. Felemlegetette Maček, Cvetković 
és Pál régens (a kiskorú II. Péter nevében irányítja az országot 1934 után) nevét, az ő 
eltávolításuk a biztosíték a békére az országban. A Borba 1945. jún. 11-én közli azt a 
beszédet, amelyet a Szovjetunióval kötött barátsági szerződés ratifikálásakor mondott 
el, s amelyben azt bizonygatja, hogy a béke biztosítéka az, ha Maček, Cvetković és Pál 
herceg teljesen ki lesznek zárva az országból, a politikából.

1124 Az új kezdetet jelzi, hogy a belgrádi gyerekek ingyen fürödhetnek a medencékben. 
Beogradska deca se kupaju u bazenima. Borba, 1945. máj. 19., 6. old., n. n. Az új 
hatalom érdeme az is, hogy a szegény gyerekek étkeztetésére és öltöztetésére fi
gyelmet fordít (Udarnički rád antifašistkinja Beograda na oblačenju siromašne dece. 
Borba, 1945. máj. 31., 4. o., n. n. És: O. V.: Povećajmo brigu o dečijim domovima. 
Borba, 1945. aug. 16. .3. o.)

1125 Briga o nezbrinuíoj deci. Borba, 1945. júl. 31., 1. o., n. n. (88 000 árva, 485 000 félár
va, 658 000 nincstelen van az országban). Pred akcijom za zbrinjavanje nezaštićene 
dece. Borba, 1945. júl. 22., 2. o., n. n.

1126 Kako rešitiproblem učiteljskog kadra. Borba, 1945. aug. 15., 2. o., n. n.
1127 U Beogradu je  osnovan kurs za dečije vaspitače. Borba, 1945. jún. 14., 4. o., n. n.
1128 V. K.: Dečija bolnica u Dedinju otpočela je  rád. Borba, 1945. júl. 1., 4. o.
1129 Završen je  prvi fiskulturni siet Hrvatske. Borba, 1945. aug. 21., 3. o., n. n.
1130 Pl. Belgrádban, Montenegróban, Zenicán. M. K.: Akcija na suzbijanju nepismenosti 

u Beogradu donosi svaki dán sve bolje rezultate. Borba, 1945. aug. 21., 3. o. És: 
Puniša Perović: Prosvetni rád u Crnoj Gori. Borba, 1945. aug. 14., 2. o. És ugyanitt: 
U zeničkon srezu 1500 odraslih pohađa analfebetske stečajeve, n. n.

1131 Otpočeo je  rádprosvetnog saveza. Borba, 1945. aug. 8., 5. o., n. n.
1132 Tudósítanak egy-egy egyetem működésének megkezdéséről is. Otpočeo je  rád na 

Medicinskom fakultetu. Borba, 1945. jún. 2., 4. o., n. n.
1133 (sic!) D-r Jevrem Nedeljković: Čišćenje Beogradskog univerziteta od fašističkih 

zaostataka. Borba, 1945. máj 22., 5. o. Ennek hála „eltávolították a reakciós, kol- 
laboráns, hazaáruló elemeket”.

1134 Hír lehetett egy transzfúziós állomás átadása, de a sebesült katonák szeretetteljes gon
dozása is (Davor Čolić: U zagrebačkoj vojnoj bolnici na Rebru ranjeni bőrei okruženi 
su s ljubaviju i njegom. Borba, 1945. aug. 19., 5. o.)
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A rendeződés félreismerhetetlen jele volt a Jugoszláv Hadsereg átszervezésé
nek kezdete (csökkentették a létszámot).1135 Először egy szabálycsokrot hoztak 
nyilvánosságra, amellyel a hadsereg belső viszonyait rendezik.1136 Feltűnő volt a 
tisztek nagy fizetése. Aztán rendelet tettek közzé a leszerelésről, majd magyarázó 
és méltató cikkek jelentek meg.1137 A katonák egyébként már a gazdaság talpraál- 
lításán dolgoztak, romokat takarítottak el, vasat gyűjtöttek stb. Tüzériskolát nyit
nak1138, szervezni kezdik a civil rendőri erőket1139, Splitben létrehozzák a hadsereg 
focicsapatát.1140 Ez mind a konszolidálódásra mutat. A sportesemények (pl. Belgrád 
és Bánát válogatottja vív meccset Belgrádban) is a normalizálódás jelei.

A „színes érdekesek” közül kiemelkedik az a cikk, amelyben bombasztikus és 
fenyegető stílusban azon hőbörögnek, hogy Belgrádban a Deutsche Volksgruppe 
nevére postáztak egy számlát, noha a szervezet már „nincs és nem is lehet” ott.1141 
Ez félreérthetetlenül mutat a már lezárt korszakra. A politikai diskurzus szintjén a 
normalizálódás a régi rendszernek a lebontása és az újnak a felállítása.

11.5. „A testvériség és egység szent jelszavak”1142

„A testvériség és egység eszméje lobogott a lelkekben, harsogott a dübörgő 
tapsban, mikor a katolikus pap Don Salazar Ante képviselő a pásztorlevelet 
és az usztasákat bélyegezte meg és amikor a szerb népképviselő (sic!) Drázsa 
Mihajlovics bérgyilkosait (sic!) Ítélte el, és tagadta ki a szerbség soraiból Ezt kell 
cselekedni és ezt cselekszi a magyar nép is... ”1143

Tito a Borba július 11-i számának címoldalán albán gyerekkel fényképezke- 
dik -  ez minden szónál beszédesebb. Az új hatalom a „háborúban kiérlelt” és az

1135 Lampe (Jugoslavija kao istorija, 212. o.) szerint a létszámot felére csökkentették.

1136 Uredba o regulisanju prinadleinosti lica na službi u Jugoslovanskoj armiji i Jugo- 
slovenskoj mornarici. Borba, 1945. júl. 17., 3. o. (Ezt személyesen Tito írja alá, ami 

viszonylag ritka ebben az időszakban.)

1137 Demobilizacija starijih godišta obveznika, žena i hranilaca u Jugoslovenskoj armiji. 
(Dr. Iván Ribar aláírásával), júl. 19., 3. o. Ezzel kapcsolatos a Značaj zakona o demo- 
bilizaciji starijih godišta obveznika žena i hranilaca u Jugoslovenskoj armiji. Borba, 
1945. júl. 21., l.o ., n. n.

1138 Artiljerijska oficirska škola daje armiji prve mlade artiljerijske rukovodioce. Borba 
1945. aug. 22., 3.o.

1139 Posvetimo pažnju izgradnji kadrova naše narodne milicije. Borba, 1945. aug. 21., 2. 

o., n. n.

1140 Hajdúk tim Jugoslovenske armije. Borba, 1945. jún. 7. 4., o. n. n.

1141 Jedan račun koji se ne može uručiti. Borba, 1945. júl. 22., 6. o., n. n.

1142 A (sic!) szuboticai Magyar Népkör alakuló közgyűlése. Szabad Vajdaság, 1945. jún.

28., 3. o.

1143 V. T.: Harc az úri múlt ellen a népi jövőért. Magyar Szó, 1945. dec. 7., 3. o.
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általa meghirdetett testvériség-egység alapjain építkezett.1144 A titói „testvéri és 
egységes” Jugoszlávia egyfajta „ígéret földjeiként funkcionált.

A propaganda szerint a győzelem a testvériség-egység folyománya, ill. az 
a fo tényezője. (Ha nem hirdetik meg, vesztettek volna.) A mindenkori jugo
szláviai diskurzusban a „melyik népnek mekkora az érdeme, és ezért mennyi 
jár?” kérdése folyamatosan mérgezte a közhangulatot1145, amire Tito és társai úgy 
reagáltak, hogy kiegyenlítették az egyes népek szerepét, akár a dicsőségről, akár 
a bűntettekről, ill. árulásról volt szó. Ennek fontos eleme volt, hogy a képviselők, 
közszereplők, felszólalók saját népük árulóinak ostorozásával is foglalkoztak. A 
titói Jugoszlávia önmeghatározásának fo eleme, hogy a két világháború közötti 
ország az akkori nemzetiségi politika és nemzetek közötti viszonyok tagadása.1146 
A sovinizmus és nacionalizmus ellen a föderatív Jugoszlávia megléte a védelem 
(ami „nem csupán frázis”, „mert, ha kell, meghalnak érte”). A testvériség-egysé- 
gben a nemzeti viszonyok átrendeződése mellett jólétet és erőt is ígértek. (Együtt 
erősek, külön-külön idegen hatalmak martalékai, ami egyben kizsákmányolást 
jelent.) A testvériség-egység azt is jelentette, hogy a lakosság azonos színvonalon 
fog élni „Živeti na ravnoj nozi’\  ami elsősorban a rosszabb életszínvonalú térségek 
és lakosság számára tartalmazott ígéretet, a testvériség-egység beleillik az elmara
dott, ill. a sokat szenvedett térségek megsegítésének koncepciójába.1147

Jugoszláviában aligha volt bárki, aki érvekkel léphetett volna fel a testvé- 
riség-egység ellenében. Egyrészt a partizánmozgalom nyers ereje állt mögötte, 
másrészt logikai és morális alapja is volt. Az etnikai konfliktusban meggy
ilkolt több százezer áldozat friss emléke csak két megoldást kínált. Az egyik a 
bosszúállás végeláthatatlan köre, a másik a megbékélés. Tito és a politikai vezetés 
egyértelműen az utóbbi mellé állt, élesen tiltva a nemzeti alapú gyűlöletkeltést, 
de a bosszúállás jogát magának tartotta fenn. A testvériség-egységnek eman
cipációs jellege is van a macedónok1148 és a bosnyákok1149 esetében. Tito lett a 
szimbóluma a nemzetileg semleges (de nem toleráns, hanem minden nemzetet 
elnyomó)1150 politikának.

1144 Bratstvo i jedinstvo i nova narodna vlast temelji su sretne budućnosti naših naroda. 
Borba, 1945. júl. 25., 2. o., Tanjug.

1145 A titoizmusban e pusztító diskurzus erejét az államalkotók számának radikális emelé
sével (lásd: a macedón és montenegrói kérdés kezelése) és a testvériség-egység 
meghirdetésével csökkentik, de nem jutnak el a polgári állam gondolatáig, és tovább
ra is különbséget tesznek az egyes közösségek között.

1146 A szerb elit dominált, amely egy sor nemzetet, etnikai közösséget nem ismert el, 
aktuálissá válik ennek felülvizsgálata.

1147 S. L.: Uspeh opštenarodne akcije u Hrvatskoj za pomoć svojoj postradaloj braéi. 
Borba, 1945. júl. 11., 3. o.

1148 Anton Kolendić: U čitavoj Makedoniji svečano jeproslavljen narodnipraznik Ilinden. 
Borba, 1945. aug. 4., 5. o.

1149 Todor Vujasinović: Narodnipraznici Bosne i Hercegovine. Borba, 1945. júl. 26., 4. o.
1150 Örvendetes, hogy a fenti felismerés már a magyarországi történetírásba is eljutott. 

(Lásd: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Fórum Kisebbség
kutató Intézet, Somorja, 2006, A. Sajti Enikő: A sérelmipolitikától az együttműködésig 
-  tanulmány, 15. o.)
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A testvériségről és egységről kötelezően bizonyságot kellett tenni minden nyilvá
nos szereplésen. Ez lett az egyik fő panel. A Borba július 25-ei számában1151 szinte 
minden arról szól. Az egyik cikkben kiemelik, hogy a háborúval a kérdés nincs 
lezárva, sőt a békében még nő is a jelentősége. Mindehhez a propaganda szállította a 
támogató híreket.1152 Még az első világháborús önkéntesek1153 és az irodalmárok1154 
is mellé állnak, s a „fasiszta provokátorok működése ellenére ” a munkásság és pa
rasztság kötelezően testvéri és egységes.1155 Minden nép fellép a gyűlölet ellen.1156 
(Mindent megtesznek a demokratikus és föderatív Jugoszláviáért.)

A bolgárok külön figyelmet kapnak, s az albánok lesznek az első nem szláv nemzet, 
amellyel vállalják a testvériséget és egységet.1157 Az első ilyen jugoszláviai nemzetiség 
viszont az olasz1158 lesz (ez a Balkán-félsziget érdekszféráinak és Trieszt, valamint

1151 Manifestacije bratstva i jedinstva na jugoslovenskoj granici. Borba, 1945. júl. 25., 1. o., 

Tanjug. (Itt megjelenik a Sztálin—Tito— Dimitrov, Moszkva—Belgrád— Szófia jelszó)

1152 Az olasz nők és a kanadai macedónok is köszöntik Titót. Makedonci iz Kanade poz- 
dravljaju marsala Tita. Borba, 1945. aug. 21., 1. o. Vagy: Jugosloveni iz Švajcarske 
pozdravljaju Tita. Borba, 1945. júl. 10., 1. o.; máshol a svédországi jugoszlávok üdvö- 

zlik; Ugyanígy tesznek országon belül is pl. a Gorski Kotar-i horvátok és szerbek (jún.

25., 1. o. Marsai Tito primio je  vélik brojpozdrava, Mi Srbi i Hrvati GlinskogKotara...). 
A munkások, a parasztok is támogatják. Dobrovoljnim radom u selima radnici iz fab- 
rika učvršćuju bratstvo sa seljacima. Borba, 1945. júl. 25., 3. o. Több levélből idéznek, 

amelyet munkások, tudósítók írtak; Radnici četvrtog reona vršili su besplatnu opravke 
seljacima u Komoražu. Borba, 1945, júl. 2., 4. o., n. n. (Mindkét cikk azt emeli ki, hogy 

a munkások milyen hatékonyan segítik a parasztokat.)

1153 Manifestacioni zbor dobrovoljaca iz ratova 1912—1918. Borba, 1945. jún. 11., 4. o., n. n.

1154 Književnici -  nosioci bratstva i jedinstva juznoslovenskih naroda...,Borba, 1945. jún.

2., 1. o., n. n.

1155 Dobrovoljnim radom u selima radnici iz fabrika učvršćuju bratstvo sa seljacima. 
Borba, 1945. júl. 25., 3. o. (Több olyan levélből idéznek, amelyet munkások, tudósítók 

írtak.) Hasonló cikk jelent meg július 26-án: Radnici fabrike „Jasenica" iz Sremske 
Palanke na radu u selu Globoku, 6. o. Milorad Jovanović munkás levele.)

1156 A vajdasági nemzetek is a testvériséget emelik ki (Bratstvo naroda Vojvodine veliki 
doprinos jačanju Titove Jugoslavije. Borba, 1945. aug. 1., 1. o., n. n.; ízbori u 
Vojvodini, manifestacija bratstva i jedeinstva. Borba, 1945. júl. 11. A. K. I. T., 3. o.). 

Különösen dicséretesnek tartják, hogy közfelkiáltással (aklamacija) követelik Szer

biához való tartozásukat (Izaslanici naroda Vojvodine aklamacijom su odobrili da se 
AVNOJ-u podnese predlog o prisajedinjenju autonomne Vojvodine federalnoj Srbiji. 
Borba, 1945. aug. 2., 5. o., Tanjug.). Hasonló a helyzet Kosovo és Metohija kapcsán is: 

Rezolucija oblasne Narodna skupštine Kosova i Metohije. Borba, 1945. júl. 22., 4. o., 

Tanjug.; Doprinos naroda Kosova i Metohije jačanju federativne demokratske Jugo
slavije. Borba, 1945. jún. 30., 2. o., n. n. Ebben a cikkben kifejezetten látszik, hogy 

nem akarnak tudomást venni a létező nemzeti ellentétről, és inkább Gestapo-erőket 

emlegetnek. Ez az elfojtás pszichológiai mechanizmusához hasonlít.

1157 Albanski poslanik Hisni Kapó o prijateljstvu naroda Albanije i Jugoslavije. Borba, 
1945. júl. 18., 1. o., n. n. És: Dusán Blagojević: Protivbalkanski biok turske i grčke 
reakcije. Borba, 1945. júl. 19., 4. o. Kifejti, hogy az albán—jugoszláv szövetség fel

bonthatatlan, és biztosítéka a területi integritásnak.

1158 Jugoslovensko—italijansko bratstvo zaloga je  bolje budućnosti naroda Istre, Trsta i 
slovenačkog primorja. Borba, 1945. júl. 2., 1. o., n. n. És: Borbom protiv okupatora
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Isztria helyzetének, területi kérdésének a függvénye). A katonai díszszemléken elmon
dott katonás beszédekben a Szovjetuniót éltetik, amellyel szintén a kiontott vér alapján 
testvérek. Ugyanez mondható el a vajdasági, pontosabban bácspetrőci szlovákokkal 
kapcsolatban1159 is. A sok ismételgetés miatt azonban elkezdődik a testvériség szó 
inflációja, sőt talán a kiüresedése is.1160

A testvériség-egység ekkori értelmezése azonban radikálisan leszűkítette 
annak érvényét. Ugyanis az alapja a közös harcban elesettek csontjai és kiontott 
vére1161 Csak annak van joga a nép nevében beszélni, aki harcolt. Miközben a 
transzcendencia megidézése kényszerítő aspektust társít hozzá, addig a testvéri- 
ség-egységet éltető beszédekben, cikkekben is a múlt rendszer embereinek hata
lomból való kitöröléséről beszélnek. A testvériség egység tehát nem megbékélés, 
hanem egy újabb harc. A testvériség-egység nem értendő mindenkire. Ennek 
szellemében hirdeti meg Tito: nincs bocsánat azoknak sem, akik ugyan velük 
harcoltak, de nemzetieskedni kezdenek (a testvériség-egység ellen fordulva). 
Időnként átszüremlik a titoista retorikán némi pánszláv nacionalizmus is.1162 A 
Politikában ez a vonal jóval egyértelműbb. Tehát a fogalomnak a szótári és a 
propaganda által meghatározott értelme nem esik egybe.

Bizonyára naiv elképzelésnek bizonyult volna, ha a múltat lezárva általános 
lett volna a testvériség. A testvériség-egység megvalósult formája -  úgy vélem
-  nem volt több, mint egy produktív és nagyon jól alkalmazható rugalmas pro
pagandaeszköz a politikai hatalom kezében. Egyszerre jelenthette az egyéni, a 
közösségi, a nemzeti, a szociális és az állami érdekek megvalósulásának ígéretét. 
Ugyanakkor tartalmát tetszőlegesen módosíthatták.

Kardelj július 28-i beszédében azt emeli ki, hogy „Mindenekfelett a népi 
hatalmat kell őriznünk, amelyet súlyos harcok árán harcoltunk &/”.1163 Ez a 
valódi szándékról árulkodik, amihez a testvériség-egység csak segédeszköz. Sőt 
a különféle nacionalizmusok a titoizmusban nem csitulnak el, a titoizmus (főleg a 
későbbiekben) a meglevő nacionalizmusokból csak egy új ötvözetet hozott létre.

italijani Rovinja iskovali su bratstvo sa hrvatima Istre. Borba, 1945. jún. 27., 2. o., 
B. B. Érdemes kiemelni a következő közhelyet: „Zapečaćeno zajedno prolivenom 
krvlju.” -  „Az együtt kiontott vérrel megpecsételve.”

1159 Slovačke narodne svečanosti u Bačkom Petrovcu, 19. aug., 3. o., Tanjug. A rendezvény 
érdekes színfoltja az érdekek vezérelte politikai cselekvésnek, miközben ebben is 
megfogható a kommunista vezetés idealizmusa.

1160 Neka ovaj dán bude veliki prilog vječitom bratstvu i jedinstvu naroda Jugoslavije i 
naroda Bugarske (Defüe jedinica prve Bugarske armije i Jugoslovenske armije pred 
marsalom Titom). Borba, 1945. jún. 14., 1. o.

1161 Sterju Atanasov Viktor: Bratsvo naroda Jugoslavije i Bugarske izgradeno na kos túr i- 
ma krvi najboljih sinova naših naroda. Borba, 1945. jún. 12. (Jugoszlávia és Bulgária 
népeinek testvérisége legjobb fiaink vérén és csontvázán épült ki.)

1162 Pl. az orosz pátriárka kereszteket küld a katona-papoknak, vagy amikor Prágában 
„manifesztáltak” az össz-szláv testvériség mellett. Manifestacija slovenskog bratstva 
u Pragu i Bratislavi. Borba, 1945. júl. 23., 4. o.

1163 Edvard Kardelj (Na prvom kongresu Osvobodilne Fronté Slovenije.) Iznad svega 
moramo sačuvati svoju narodnu vlast izvojevanu teškim borbama. Borba, 1945. júl.
18., 2. o.
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11.6. A kongresszusok és a választások

A háború után rengeteg kongresszust szerveztek. Az ifjúság, a nők, a Népfront, 
a népfelszabadító bizottságok, a kereskedők, a munkások és a parasztok, a szak- 
szervezetek1164, a fogorvosok, sőt a famunkások1165 kongresszusait is meg lehetett 
szervezni, mégpedig hétszeresen (egy szövetségi és hat köztársasági). Emellett 
egyes térségek, városok1166 is szerveztek valamilyen témakörben kongresszust. így 
a kongresszusok eseményei és eredményei nehezen követhetők. Magától adódik a 
kérdés: szükség volt-e, és ha igen, miért volt szükség ennyi kongresszusra.

A kongresszusok legfontosabbika a Jugoszláv Népfronté. Pijade már július 10- 
én beharangozta, előre kijelentve, hogy fenséges lesz, és a reakciót még egyszer 
legyőzik.1167 Az ülésszak dátumát mindössze két héttel a kezdés előtt jelentették 
be.1168 Közvetlenül előtte tartották a szlovén Osvobodilna Fronta1169 és a Horvát 
Népfront1170 ülését is. Ezekről bőséges beszámolókat írtak, talán ezek voltak az 
országos ülés főpróbái. Az országos ülés minden napjáról terjedelmesen tudósí
tottak.1171 A kongresszuson az erők összpontosítása volt a cél, ami előfeltétele az 
„új társadalom” és az „új ember” megszületésének. Augusztus 7-én a kongresszus 
programot1172 fogadott el, amelyet Tito helyeslően nyugtázott. A Népfront-ülés az 
AVNOJ harmadik ülésszakának előkészítése volt, szinte egybefolyt vele. (Augusztus 
7-én fejeződött be az egyik, és akkor kezdődött a másik.)

Az országban közben népfelszabadító bizottsági választást tartottak, ami 
valójában a majdani választás előkészülete volt.1173 Jelentőségét az újságban ma

1164 Pred prvi zemaljski kongres jedinstvenih sindikata radnika i nameštenika Srbije. 
Borba, 1945. jún. 28., 4. o., n. n. Završeno je  zasedanje prvog zemaljskog kongresa 
jedinstvenih sindikata radnika i nameštenika. Borba, 1945. júl. 5., 3. o., n. n.

1165 Laza P. Stefanović: Četrdesetogodišnjica saveza drvodeljskih radnika u Srbiji. Borba, 
1945. júl. 12., 4. o.

1166 Konferencija o snabdevanju Beograda ogrevom. Borba, 1945. jún. 25., 4. o., n. n.

1167 Moša Pijade: Pred jugoslovenskim kongresom jedinstvenog Narodnooslobodilačkog 
fronta. Borba, 1945. júl. 10.

1168 Kongres jedinstvenog Narodnooslobodilačkog fronta Jugoslavije sastaće se petog 
avgusta u Beogradu. Borba, 1945. júl. 21., 1. o., n. n.

1169 Prvi kongres Osvobodilne Fronté Slovenije. Borba, 1945. júl. 17., 3. o. Tanjug; Posle 
prvog kongresa Osvobodilne Fronté Slovenije. Borba, 1945. júl. 23., 2. o., n. n. Érdekes, 

hogy a szerbhorvát nyelvű Borbá bán nem fordítják az elnevezést, hanem egy az egyben 

közlik a szlovén nevet, ugyanúgy, ahogy a bolgár Otacsesztveni Fronttal is teszik.

Borba, 1945. júl. 26., 4. o., n. n. Ugyanezen a napon közlik a hírt, hogy halálra ítéltek 

ustaša papokat (Na smrt osuđeni ustaše sveštenici).
1170 Čertvrto zasedanje zemaljskog Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Hrvatske.
1171 Prvi dán kongresa Narodnog fronta Jugoslavije. Borba, 1945. aug 6., 1— 4. o. Az ülés 

utáni napon a Borba az első három oldalon csak azzal foglalkozott.

1172 Kongres je  usvojio program i statut Narodnog fronta Jugoslavije. Borba, 1945. aug. 7., 1. o.

1173 A helyi választásokat is szabályozták (Pretsjedništvo crnogorske Narodne skupštine 
donijelo je  Zakón o izborima za mjesne, gradske i sreske narodne odbore u federal- 
noj Crnoj Gori. Borba, 1945. szept. 8., Tanjug. Ez a majdani választások a Népfront 

számára kedvezőbb eredményét segítette elő.)
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gyarázták meg a népnek.1174 Többnyire nincs nyoma kampánynak és különböző 
opcióknak sem. A cikkekben a választás tényét közlik, és a Népfront jelöltjének 
győzelmét jósolják. Időnként a választások jó hangulatáról is írnak. A vajdasági 
választásokról1175 gyakrabban cikkeznek, s nagygyűlések harangozzák be őket. 
Az újvidéki nagygyűlésen Jovan Veselinov-Žarko kiemeli, hogy a jövőben 
minden bűnöst megbüntetnek nemzeti hovatartozástól függetlenül. (Vajon addig 
nem mindenkit és nem nemzeti hovatartozástól függetlenül büntettek meg?) Ez 
furcsa és árulkodó választási ígéret, és csak az azt megelőző atrocitások függ
vényében nyeri el igazi értelmét. Vajdaságban1176, akárcsak Dalmáciában1177, a 
választásokat természetesen a Népfront nyeri. A kampányban szóba kerül a reak
ciós és soviniszta propaganda, de ez már csak amolyan „izgalomfokozó”. Ekkor 
már aligha volt esélye másnak, mint a Népfrontnak. A következő fontos lépés 
a választói névsorok összeállítása.1178 Ez már a „kongresszusok kongresszusa” 
idején történik. Célja a majdani választás minél biztosabb megnyerése volt. A 
kongresszusokra, a helyi és munkahelyi választásokra ugyanaz az érvényes, mint 
a kongresszusokra.

11.7. A hősök, a mítoszteremtés, a titoista személyi 
kultusz kezdete

A partizánok már a háború idején, a végleges győzelem előtt elkezdték a legen
dateremtést1179 és annak agitációs kiaknázását. A rendszer önigazolásának legfon
tosabb forrása a népfelszabadító háború és a róla felépített mítosz volt.1180 Tito

1174 Smisao i značaj sprovidenja izbora za narodne odbore. Borba, 1945. aug. 12., 2. o., n. n.
1175 Pred izborima za narodna odbore Vojvodini. Borba, 1945. jún. 13., 2. o., n. n.
1176 Ignjat Trajković: ízbori u Vojvodini su u znaku pobede jedinstvenog fronta. Borba, 

1945. júl. 16., 3.o.
1177 Hrvati i Srbi Dalmacije masovno su učestvovali u izborima za sreske i okružne na- 

rodne odbore. Borba, 1945. aug. 16., 2. o., n. n.
1178 U sastavljanju biračkih spiskova treba da uzmu učešča najšire narodne mase. Borba, 

1945. aug. 15., 1. o., n. n.
1179 A győzelemről alkotott képet részletesen kidolgozták, és szinte barokkosán cizellál

ták. Valójában a katonai győzelem a nagy hadszínterek függvénye volt: Tito hadserege 
nem volt egy súlycsoportban a Wermachttal, de az nem tudta fenntartani a megszállást 
a nála erősebb szövetségesek nyomása miatt, ezért egyre inkább a nagyvárosok és 
egyes közlekedési útvonalak védésére szorítkozott.

1180 Az egyének narratív igazságait egybegyúrva állították össze a harcok befejeztével 
a rendszer narratív igazságát. Lényegében véve legendát hoztak létre tele közhe
lyekkel, ami azonban mégis hihető, hiszen az élmények, amelyekből összegyúrták 
őket, igazak. A történelmi igazsághoz mégis csak közvetve kapcsolódtak. A kép sok 
tekintetben kötődött a valósághoz, de egyúttal eltolódott a mítosz felé. Ez egyébként 
jellemző az egész Balkánra, sőt Közép-Európára. Lásd: Kolsto, Pál (szerk.): Myths 
and Boundaries in South-Eastern Europe. Hurst & Company, London, é. n.
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esetében is így van ez.1181 Sarköve a hős partizán, aki felkelt ott, ahol és amikor 
kellett, vállalva a halált is. A közfogyasztásra szánt toposzok a következők: a 
partizán mindig ravasz, önfeláldozó, gyengén felfegyverzett, mindent a maga 
erejéből tesz, az ellenség viszont állig fel van fegyverezve, ostoba, veszélyes, 
kegyetlen stb. A közhelyek gyártásában maga Tito mutat példát. Jellemző egy 
újvidéki beszédében (júl. 15.) kimondott mondata: „A németek romboltak, nekünk 
most építenünk kell ” A háború képeinek közhellyé tömörítése is megtörténik, és 
szabályszerű panelként bukkan elő. Minden beszédben kötelező volt használni 
őket. Ezek formálják majd a tömegek történelmi tudatát. A magyarságról súlyos 
és rendkívül kedvezőtlen sztereotípiák keringtek. Nem lehet igaz, hogy a szó
nokok közül senki ne tudott volna a Nedić és Ljotié, a csetnikek és az usztasák 
közötti ellentétről. Ezt elhallgatva minduntalan összekötik őket, mert erre volt 
szüksége a kommunista agitációnak. Az „Ellenség” megjelenítése teológiai 
dimenziókat öltött. Feloldatlan az ellentmondás: egyszerre beszélnek a szov
jetek segítségéről és arról, hogy Jugoszlávia teljesen egyedül ” szabadította fel 
magát1182 (miközben a brit és amerikai segítségről szó sincs). Július 7-i belgrádi 
beszédében Tito azzal építgeti a hősiesség mítoszát és teremt egy hosszan ható 
toposzt, hogy Jugoszlávia szenvedte el a legnagyobb veszteségeket Európában.

Az újságban a legnagyobb hősnek a már nem élőket állították be.1183 Az anti
fasiszta nőknek elmondott, már idézett beszédében Tito egy olyan országról szól, 
amely azok kívánsága szerint épül, akik érte harcoltak/haltak.1184 Ezt a paradox 
logikát az egész országra, minden kérdésre kiterjesztik1185, létrehozva a manipu
láció diskurzusát, ami egyben kényszerítő eszköz is.1186 A hősök nem sztrájkoltak 
és zúgolódtak, ezért kell őket követni. Amikor lehetséges, posztumusz kitün
tetéseket adnak át. Indoklásként megírják a történteket, ami együttérzést, szo
morúságot és végül dühöt vált ki az olvasóból. Országszerte folynak a kegyeleti 
megemlékezések1187, amelyeket teljesen egyértelmű politikai szándékok fonnak

1181 Nikolić, Kosta: Tito govori što narod misli. 21. o. (A mítoszteremtés mellett még az 
erőszakot emeli ki.)

1182 Marsai Titopredao orden narodnog heroja maršalu Tolbuhinu. Borba, 1945. jún. 3., 1. 
o. Szinte egy lapon, egymás mellett jelennek meg azok a cikkek, amelyek a felfegy- 
verzettség és fegyvertelenség kibékíthetetlen ellentmondását hordozzák magukban.

1183 Néhány sablonos cikket illusztrálnak sablonos fotókkal, amelyeken a feketébe öltözött 
anya megmutatja az érem formájú kitüntetést, amit elesett fia érdemeiért kapott. 
Az egyik legbizarrabb panel a következő: ,polili su krv širom naše zemlje” (ország
szerte kiontották vérüket), de a „polili”, szót a virágöntözés kapcsán is lehet használni. 
Ezzel a vérük feláldozását olyan mindennapivá teszik, mint amilyen a virágöntözés. 
És: Borba, 1945. máj. 29., 3. o., n. n.: Predaja odlikovanja majci narodnog heroja 
Vélj ka Dugoševića, és Borba, 1945. máj.. 23., 5. o.: Predaja odlikovanja majci Milana 
Raspopovića narodnog heroja Jugoslavije. A tragikus és ezért megrázó történet végén 
a rezümé: „Az ő fájdalma felmagasztosult” -  „Njezin je bol uzvišen”.

1184 Tito a munkásoknak és parasztoknak szánt, július 4-i beszédében az elesettek szel
lemének tiszteletéről beszél.

1185 Ferdo Godina: Béla Krajina -  Kolevka slovenačkog ustanka. Borba, 1945. júl. 22., 2. o. 
És: Prvipočeci i razvoj narodnog ustanka u Hrvatskoj. Borba, 1945. júl. 26., 3. o., n. n.

1186 Hiszen a halottak már nem szólhatnak közbe, nem mondhatják meg, mit akartak
1187 Trogodišnji spomen žrtvama streljanim 26. maja 1942 u Malom Požarevcu. Borba, 

1945. máj. 23., 3. o., n. n.
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át. A győztes kisajátítja magának a háború emlékanyagát. A népfelszabadító 
háborút igyekeznek úgy bemutatni, akár Petőfi a Feltámadott a tenger c. ver
sében. („Feltámadott a tenger, a népek tengere...”) A regionális különbségeket 
nem akarták kiemelni. A felkelés nagyszerű, szinte emberfeletti voltát a Borba 
olvasójának sablonosán, de nagyon erősen az agyába vésik.

Ha egymás mellé tesszük az egyes föderatív egységek felkelésének, kitartóan 
népinek nevezett ünnepeit (júl. 4, 7, 131188, 21, 27) és ha idevesszük még a 
macedón Ilinden1189 ünnepét (aug. 2.), akkor valamit megérthetünk a par
tizán propaganda „vándorcirkusz” jellegéről. A kitüntetések átadása az élő 
hősöknek május végétől, de főleg júniusban intenzív lesz.1190 Időnként háborús 
emlékműveket avatnak fel, évfordulós ünnepségeket szerveznek.1191 Mindez 
módot ad arra, hogy üdvözlőleveleket íijanak Titónak.

Kiegészíti a képet a „kissé gyanús” mítoszteremtés is. Az egyik szerző 
Dachau kapcsán szörnyű képet vázol az ott uralkodó állapotokról, mégis a 
jugoszlávok „szilárdan szervezettek voltak” („Bili su čvrsto organizovanif,).n92 
A hollandiai határ mentén fogva tartott jugoszláviai foglyok, a várva várt, de 
elhúzódó hazaérkezés előtt népitánc-fesztivált1193 rendeztek, méltó választ adva 
az őket visszatartóknak. Elkezdődik az újjáépítés hősivé formálása is. Egy niši 
gyárban a munkások „önként” 8-ról 16 órára emelték fel a napi munkaide
jüket.1194 A dalmáciai (kirakodó)munkások szintén hősiesen dolgoznak.1195 A 
Vajdaságban pedig a helyi Népfelszabadító Bizottság megválasztásakor egy 
bizonyos Lovreski Kosta 12 kilométert gyalogolt mankókkal, hogy leadhassa 
szavazatát.1196 Az ilyen „politikai giccsek” csúcsát Sonja Leontié, a Borba

1188 Mitar Bakarić: Povodom 13. jula, dana ustanka crnogorskog naroda. Borba, 1945. 

júl. 12., 2. o. És: Čestitka maršala Tita crnogorskom narodu povodom dana ustanka. 
Borba, 1945. júl. 14., l.o.

1,89 Ilinden (az Illés napi felkelés) a macedónok legnagyobb nemzeti ünnepe.

1190 Szinte mindennap jelenik meg ilyen tudósítás. Predsedmtvo AVNOJ-a odlikovao je  generale, 
oficire, podojicire i vojnike Prve beogradske armije, júl. 3., 1. o. És: Odlikovarya boraca i 
rukovodioca Jugoslovenske armije. Borba, 1945. jún. 10., 1. o., n. n.; Predaja ordena narodnog 
hemjaporodiciSonja Marinkoviá Borba, 1945. júl. 16.; ŽrtveBosne iHrecegovine u ratu, 1945. 
júl. 30., 5. o.; Odikovanje boraca i rukovodioca Jugoslovenske armije. Borba, jún. 25., 4. o. 

Otkrivanje spomenika Borba 1945. jún. 13., 1. o., n. n.

1191 Mitar Bakarić: Povodom godišnjice 4. proleterske crnogorske brigádé. Borba, 1945. 

jún. 20., 3. o. És: Proslava godišnjice osnivanjaprve tenkovske brigádé. Borba, 1945. 

júl. 21., 1. o., Tanjug.

1192 Velibor Gligorević: Svaki dán za naše zarobljenike u Dachau znači jedan korák bliže 
smrti. Borba, 1945. jún. 11., 2. o. Más visszaemlékezések szerint életben maradni volt 

nehéz feladat, szerveződésről aligha lehetett szó.

1193 Jovanka Milošević, dopisnik Borbe: Festival jugoslovenskih narodnih igara i pesama 
Borgharstu. Borba, 1945. júl. 22., 3. o.

1194 Radnici fabrike Jastrebac u Nišu dobrovoljno su uveli 16 satni rád. Borba, 1945. júl.

2., 4. o., Tanjug.

1195 Tanjug: Radni hemizam namda Dalmacijepri iskrcavanju brodova UNRE, 1945. júl. 29., 4. o.

1196 Poslednji rezultati izbora u Vojvodini. A Lovrenski-eset mellé ezt emelik ki. Borba, 
1945. júl. 21., 3. o. (Emellett hangsúlyozzák, hogy Šumlje faluban egy olyan nő sem 

volt, aki ne szavazott volna.)
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szerkesztőségi tagja produkálta.1197 A Macedóniából Vajdaságba hozott munká
sok megfeszített és önfeláldozó munkájáról írt, akik reggel négy órától dolgoztak 
a szántóföldeken.1198 A cikkből ellenben világosan látszik, hogy jókora csoport 
állja körül az újságírót. Kapálás közben azonban a munkásoknak kedvük támadt 
énekelni. És mit énekelnek? Egy albán partizándalt. Nem bizonyítható, hogy 
a felsorolt beszámolók hazugságok, de alaposan le vannak öntve a partizán 
romantika szirupjával, a gyerekek1199 és nők1200 helytállásának kiemelésével. 
A folyamatos sikerekről hurráoptimista cikkek tudósítanak. Mindez egy olyan 
„voluntarizmus” igényét veti fel, amelyet a „népi hatalom” irányít.1201 A propa
gandajátékaiban részt kellett venni a konkrét cselekvések szintjén is, hogy az a 
tömegességgel igazolja céljait.1202 /

11.8. A győztes és vezér szerepének kialakulása

A harcok megszűntével Titóban a háború hősének és a béke vezérének míto
sza fonódott össze, és épül tovább. Ez nem volt ellenére, sőt mintha örültek 
volna neki a körülötte csoportosuló harcostársak, mert Tito képe mögé bújva 
biztonságban érezhették magukat. Ez különösen az AVNOJ III. ülése előtt válik 
nyilvánvalóvá. Az augusztus 6-i Népfront-ülésén a teremben egy nagy Tito-kép 
volt középre kitéve.1203

Tito rendkívül sokat szerepel.1204 Ismerte a közhangulatot, az erőviszonyokat 
és a nemzetközi politikai konstellációt. Ügyesen kombinált. A beszédek jelentős

1197 Sonja Letonić: Kod makedonskih zemljoradnika na narodnom dobru u Srpskom 
Miletiću. Borba, 1945. aug. 18., 3. o.

1198 Azt persze nem részletezi, hogy a „lágerokba” internált németek helyett kellettek a 
munkáskezek.

1199 Najmladi bőrei Jugoslovenske armije u internatu korpusa narodna odbrane. Borba, 
1945. jún. 27., 4. o., n. n. (Harmincöt 10 és 15 év közötti fiút nevel a hadsereg.)

1200 Dušan Popović: Borba žena u Makedoniji. Borba, 1945. máj. 21., 2. o.
1201 Ormos Mária fogalmazta meg a hatalomról tartott előadásán, hogy a mítoszokkal/ 

mesékkel nincs gond, amíg, mint a svájciak Teli Vilmos esetében a mesét, meseként 
mesélik tovább. Azonban ha „hivatalosságuk miatt politikai eszközként felhasznál
hatók mások kirekesztésére”, akkor ezekből a mesékből „bajok származnak”. Ebben 
az időszakban a partizán mítosznak kettős szerepe volt: egyrészt az elfogadott
ságot mutatta ki, amivel az önkéntességet segítette, ezzel ösztönözve a lakosságot 
erőfeszítésekre. Azonban ne feledjük el, hogy egyes társadalmi, nemzeti csoportok 
kirekesztettségét támasztotta alá. Tóth Szergej (szerk.): Hatalom interdiszciplináris 
megközelítésben. Ormos Mária: Hatalom és történelem, 45. o.

1202 Belgrádban a tömeg fogadja a XXL szerb rohambrigádot vagy amikor Pólában éltették 
a jugoszláv hadsereget. Golub Zogović: Manifestacije Titu i Jugoslovenskoj armiji u 
Puli. Borba, 1945. júl. 31., 5. o.

1203 Borba, 1945. aug 6., 1. o. A Népfront üléséről készült képen látszik, hogy Tito képe a 
terem közepén, a részvevőkkel szemben van. (Ez a vezér kultuszának a kezdete.)

1204 Minden héten elmond valahol egy nagy beszédet, de arra is van példa, hogy egy 
nap kettőt tart. Szinte nincs téma, amiről ne nyilatkozna. Folyamatosan írja az 
üdvözlőleveleket, és küldöttségeket fogad.
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részét május végi országjáró kőrútján mondta el. A tartalom és stílus attól füg
gött, hogy hol és kinek beszélt. Tudta, hogyan kell megszólítani a szerbeket1205, 
a horvátokat1206, az asszonyokat, a munkásokat1207, a parasztokat, fiatalokat és a 
gyerekeket is. Ezt a szerepét Szerbiában kellett megerősítenie.

Érdekesek a július 7-én és pár héttel azelőtt a Sumadijában, Szerbia szívében 
elmondott beszédei.1208 A csetnik erőkről elmondja, hogy még nincsenek teljesen 
felszámolva. „A régi (rendszer) még rángatózik” („staro se jo š  trg a ” -  annak 
a kifejezésnek a vonzata, hogy valaki már nem él, de még nem távozott belőle 
teljesen el az élet). A „hibák”-ra utal, de a sok soha vissza nem térő, hőstetteket 
végrehajtó szerb partizánról is megemlékezik. Az első világháborút értékelve 
kiemeli: ők nem fognak „a nép vérével kereskedni”. (A királyi Jugoszláviát 
vádolja ezzel.) Kijelentette: a régi rendszert megsemmisítik, és a Szovjetuniót 
meg az új rendszert éltette. Fő célja a „munka” véghezvitele, hogy soha ne 
ismétlődhessenek meg a történtek. Ezután az agrárreformról beszél, majd 
nagyobb bizalmat kér a szerbektől.1209 Kifejti, ha a hatalom csal, akkor elbukik, 
de ők nem csalnak, mert velük a nép, és nem akarnak elbukni. A bírálatokra 
reflektálva mondja, hogy „egyesek a szerbek hangulatával fenyegetőznek”, 
„mások azt hangoztatják, hogy nincsenek törvények  Erre az a válasza, hogy 
nincs idő törvényeket alkotni, mert munkabrigádokat kell szervezni. Végül az 
alkotmányozó nemzetgyűlés felállításának szükségességéről beszél. Szerinte 
a nép a csoda, és eljött az ideje annak, hogy ne Isten felkentjei uralkodjanak, 
hanem azok, akiket a nép választ és vált le, amikor akar.

Július 7-én Tito két ehhez hasonló beszédet mond. A belgrádi, fél tízkor 
mondott beszéd érdekesebb a Béla Crkva-inál. Béla Crkván más sorrendben

1205 Szerbiában mondanivalóját a szerbek dicséretével kezdi, és mindvégig tudatosan 
hozzájuk beszél.

1206 Május 22-i, többször idézett zágrábi beszédében következetesen úgy helyezi sorba 
mondataiban a jugoszláviai nemzeteket, hogy a horvátot mondja előre, szerbiai beszé
deiben pedig a szerbet.

1207 Július 4-én tartott teoretikus beszédében, mint régi munkáselvtárs beszél a munkások 
és parasztok szétszakíthatatlan szövetségéről. A parasztságot a munkásság legerősebb 
szövetségeseként emeli ki. A kettő egy monolit szikla, amely alapul szolgál a nép
felszabadító háború eredményeinek megőrzéséhez. Ezen épülhet ki a „szolid” állam. 
Szerinte azelőtt a parasztokat eszközként használták fel az elnyomásra. Ugyaneb
ben a beszédben szalmaszálat nyújt a tisztviselőknek, amikor a bürokráciára kitérve 
elismeri, hogy egy államnak szüksége van ügyvitelre. Nem támadja azokat, „akik 
becsületesen végzik munkájukat”, de azoktól, „akik kiszolgálták a megszállókat”, és 
akik „nem dolgoznak hatékonyan”, meg kell szabadulni. Érdekes, hogy a munkások 
kritikáját Kardeljra hagyta. Ő rendszeresen számon kéri a munka jobb megszervezését, 
és több, hatékonyabb munkát kíván. Za veću radnu disciplinu u našim preduzećima, 
júl. 22., 1. o. Egy névtelen szerző foglalja össze Kardelj beszédét (Lényege: a front 
hősei legyenek a munka hősei.)

1208 A Politika két egymást követő napon számol be a Šumadijai útról, jún. 19-én és 20-án, 
mindkét alkalommal a címoldalon.

1209 Egyesek elégették a pénzüket, mert az a hír járta, hogy az új jugoszláv hatalom nem 
ad érte semmit.
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és más megfogalmazásban, kevésbé részletesen beszél. Béla Crkva az a hely a 
Drina mentén, ahol 1941. július 7-én, Žikica Jovanović Španac rálőtt két rend
őrre, a titoizmusban ez az esemény mindvégig a felkelés kezdetét jelenti. Žikica 
Jovanović Španacot a szerbek legnagyobb fiának nevezi. Az ifjúságról mint rend
szerének legerősebb bástyájáról beszél. Érdekes, hogy békülékeny hangot üt meg 
azokat illetően, akiket a csetnikek erőszakkal vittek a háborúba.

Mindkét helyen a szerbek dicséretével kezdett, a felkelés szerbiai kezdetét 
kiemelve.1210 Majd áttért a csetnikek árulására.1211 Igyekezett megnyugtatni a 
hallgatóságot, mondván, hogy az ENSZ, valamint a felbonthatatlan szövetség 
a Szovjetunióval biztosíték a jövőre nézve, és a balkáni béke fontos tényezője. 
A szomszédságpolitikáról szólva alkotja meg azt az axiómát, amelyhez ezután 
mindvégig ragaszkodik. Minden olyan szomszéddal jó viszonyra törekszik, amely 
Jugoszláviának nem akar rosszat.1212 A „csodaváró” ellenzék állításait sorra megcá
folja. „Azt mondják egyesek, hogy nincs demokrácia”, erre kifejti, hogy van, és 
azt a Népfrontba tömörült pártok testesítik meg. (Sőt vannak a Népfronton kívüli 
erők is.) Érdekes fordulattal utal a titkosrendőrségre. Elmondja, hogy ő maga is a 
rendőrségi erők likvidálásában volt érdekelve illegalitása idején. A testvériség-egy- 
ség „garantálja az erőt”. Eszkatológikus képet vázol arról, hogy mi történt volna, 
ha nem győz a partizánmozgalom. Végül a közelgő választásokról beszél.

Tito képes volt rögtönözni is1213, méghozzá élvezetes stílusban. Az „egyesek 
azt mondják” sztereotip fordulathoz nyúlva egyszerre reflektál a kritikákra, és 
csökkenti kimondójuk hitelét. Másik jellegzetes fordulata a „nem azt mondom, 
hogy... de... ” Ezt akkor használja, ha a jugoszláviai föderalizmust, ill. az ország 
jellegzetességeit magyarázza. Kardelj unalmas beszédének a részletei nemegy
szer egy egész oldalt tesznek ki1214, mások sekély esek -  az akkoriban kialakuló 
paneleket ismételgetik. Đilas kivétel. A panelek közé ötleteket visz, noha ke
veset, és akkor is röviden szónokol. Tudott Tito is unalmas lenni. Az augusztus

1210 Ez vitatható, hiszen Horvátország szerblakta vidékein előbb mérgesedett el a helyzet.
1211 Az árulás a szerb politikai mitológia archetipikus eleme, a kosovói legendakörben is 

benne van már.
1212 Az érvelés lényegében sértő, az állítás logikai értelemben a szomszédok között felté

telez olyanokat, akik ilyesmire törekszenek, noha a valóság az, hogy éppen Titónak 
voltak területi igényei.

1213 A fenti beszédben egy jasszos fordulatot is megenged magának, egy retorikai kérdésre 
,jok”-kal válaszol. Ez beleillik a szovjet „prosztorecsje”, alulról szerveződő nyelvi 
gyakorlatába (Tóth Szergej: A szovjet birodalmi nyelv, avagy a totalitarizmus gram
matikája = Aetas, 3. évf., 1991/1,6. o.) De talán a zsargonhoz való tudatos fordulásnak 
is tekinthetjük. (Uo. 29. o.)

1214 Egy alkalommal Tito fontosnak tartotta elismételni érthető módon azt, amit Kardelj az 
előző napon mondott. Govor pretsednika Narodnog Fronta Jugoslavije, marsala Josipa 
Broza Tita. Borba, 1945. aug. 8., 1. o. Beszéde elején kijelenti, hogy nem mond újat, csak 
aláhúz. Az irgalmatlanul hosszú (két teljes lap az újságban), alig olvasható stílusú beszéd 
„aláhúzásai” sem olvasmányosak, mert egy tanulmányra való témát érintenek benne. Jól 
jellemzi mindez Tito és Kardelj viszonyát és szónoki kvalitásaikat.
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9-én közölt expozéjában kardelji unalmat ér el.1215 (Mégis a titoizmus ezen sza
kaszának kimerítő ismertetője ez a beszéd. Ezért még visszatérünk rá.)

Az AVNOJ ülésén Tito a háború áldozatait emlegetve „adta el” politikai prog
ramját, ezzel összekötötte a maga személyét és a „szent áldozatokat”. Đilas mély 
szimbólumokig nyúlt vissza, azt mondva, hogy Groléknak nem sikerült „ vizet 
keverniük Tito borába ”.1216 Az első Titót az egekig magasztaló cikket talán 
Moša Pijade írta, Tito első háború utáni születésnapjára.1217 Szerinte a népfel
szabadító mozgalmat csak egy ember -  Tito -  vezethette, és csak ő tudta -  ezt a 
szót használja -  „kirántani” az országot a válságból. A hadsereg „ Tito csodálatos 
keze műve ”, méltatta a hősiességet és a kiontott vért. Egyúttal a népfelszabadító 
mozgalmat mitizálja, amikor ezt íija: „Nincs egyetlen olyan európai ország sem, 
amely saját erejéből szabadult volna fel. ” A cikket így fejezi be: „A nép és Tito 
egy fenséges alkotó/teremtő1218 egységgé nőttek össze, amelyet semmi sem tud 
szétrombolni” ... „Ebben az egységben van a biztosítéka nagyszerűjövőnknek. ” 
Pijade cikkében megszületett tehát a Tito-jelenség mitikus háttere. De ez nem 
bizonyult volna elégségesnek, ha nincs Tito maga, a katonai erő és a propaganda 
hatalmas mennyiségű produktumával.1219 A személyi kultusz félreismerhetetlen 
jele volt, amikor a gyerekekkel kötötték össze a személyét.1220

11.9. Az AVNOJ-i nemzetgyűlési szakasz mint a 
választási kampány előkészítője -  A törvény 
mint fegyver1221

Miután a háborús dicsőség és Tito személye is összekapcsolódott, békebeli 
autoritás lett. Rendszerét logikailag oly jól építették fel, az erőszakszervezetek 
által olyan jól támasztották alá, hogy sem vitatni, sem másmilyen véleményt 
nyilvánosan kockázat nélkül megfogalmazni nem lehetett. A körülmények és a 
szándékok a személyi kultusz felé mozdították az országot. A kultusz kialakulása

1215 Ekspose predsjednika ministarskog savjeta marsala Tita. Borba, 1945. aug. 9.. 1-2. 
old. Teljesen érdektelen történelmi fejtegetések után közhelyeket mond.

1216 Milovan Đilas: Značaj novih političkih zakona i namjere reakcije. Borba, 1945. aug.
22., 1. o. Jzgubili su nadu da te  moti usuti vodu u Titovo vino

1217 Borba, 1945. máj. 25.
1218 Stvaralačko -  mindkét jelentéssel bír.
1219 Velizar Savić: Usvim krajevima kroz kője prelazi marsai Tito, narod oduševljeno poz

dravlja svoga voljenog vodu. Ez mellett Tito minden napjáról tudósítás jelenik meg, 
sőt esetenként több is. Borba, 1945. máj. 24., 1. o.

1220 Május 25-én, születésnapját ünnepelve, pontosan ez történik, és nemcsak 1945-ben, 
hanem szinte minden ezt követő születésnapon. Pionirski siet u čast rodendana 
marsala Tita. Borba, 1945. máj. 16., 4. o., n. n.

1221 Dilas nyelvi leleménye volt, hogy a törvények fegyverek.
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nem fokozatosan történt, az egyik pillanatról a másikra már készen állt. Már csak 
jogi értelemben kellett megalapozni.

Augusztus elejétől a kommunisták a partizánmozgalom autoritását és propa
gandáját kihasználva, és „Népfrontba öltözve”, elkezdik megteremteni a későbbi 
uralom jogi hátterét.1222 A Népfront első kongresszusán, 1945 augusztusában 
egyesítették a népfelszabadító bizottságokat, amelyek köztársasági szinten már 
egyesültek. Ezt egy „felbonthatatlan” („nesalomljiv”) szervezetként alkot
ták meg, és tagjai lehettek szervezetek és magánszemélyek (szakszervezetek, 
iíjúsági, női és kulturális szervezetek). Az egykori Jugoszlávia felújított pártjai: 
a Zemljoradnička (Földműves), Jugoslovenska republikanska (Jugoszláv Köztár
sasági Párt), Hrvatska republikanska—seljačka stranka (HKPP)1223, Samostalno 
demokratska (Önálló Demokrata), Demokratska (Demokrata), Narodna radi- 
kalna (Népi Radikális), valamint a Socijaldemokratska (Szociáldemokrata)1224 
belépett a Népfrontba.1225 Az ellenálló politikusokat különféle módszerekkel 
ellehetetlenítették, elhallgattatták. A Népfronton belül a kommunisták uraltak 
minden fontos funkciót. Az ellenzék felszámolása közben, elhallgattatták a más 
véleményt közlő sajtót is.1226 A kisebbségeket egyrészt sikerült megfélemlíteni, 
másrészt pedig politikai elitjüket sikerült megsemmisíteni, ill. megnyerni. A kom
munisták között eleve voltak már kisebbségi tagok. A háború előtti politikai élet 
tehát már nyomokban sem jelent meg. Még Maček1227 hallgatása és emigrálása is 
árulásnak minősült. (Az utolsót döfik belé, amikor azt írják, hogy hanyatthomlok 
menekült, és nyilvánosan elismerte bűneit.) A hírügynökségek korlátlan meny- 
nyiségben álltak rendelkezésükre, amelyből kizárták a nyugati kiadványokat.

A Borba július 30-i száma közli az AVNOJ ülésszakának augusztus 7-i kez
detét.1228 Kardelj július 28-án sajtóértekezleten vázolta a terveket. (Az AVNOJ-t

1222 A rendészeti erőszakszervezetek által megteremthető hatalmat már létrehozták.
1223 Radićot 1925 januárjában letartóztatták, pártját betiltották, amiért nevében viselte a 

„köztársasági” jelzőt. A következő választásokon nem indulhatott. Radić a börtönben 
elismerte a királyságot és az alkotmányt. Pártja nevéből törölték a „köztársasági” 
jelzőt és Horvát Parasztpárt (HPP) néven végül belépett a kormányba. 1925. nov. 1-jén 
Radić a közoktatási és kultuszminiszteri tárcát kapja.

1224 A Narodni front címszóban sorolja fel ezeket a szervezeteket, pártokat. Enciklopedija 
Jugoslavije, 7. kötet, Zagreb, MCMLXVIII, Izdanje i naklada Jugoslovenskog lek- 
sikografskog zavoda.

1225 A Népfront 1949-ben, a 111. kongresszusán alakul majd át Szocialista Szövetséggé.
1226 A két világháború közötti nagy múltú sajtóorgánumok felett a partizánok átvették az 

ellenőrzést, a Nyugatról származó sajtótermékeket betiltották. (1946-ban tucatnyi 
ilyen döntés született, amit a hivatalos lapban közöltek.) A sajtón kívül a bíróságokat 
is az ellenőrzésük alá vonták. Ennek következtében ellenzékinek lenni „kockázatos
abb lett, mint bármikor az első Jugoszláviában”. (Lempi, Džon R.: Jugoslavija kao 
istorija. 2 1 1 . 0 .)

1227(sic!) D-r Vlatko Maček pobegao zajedno sa Pavelićem. Borba, 1945. máj. 17., 1. o., 
n. n. És: Vjekoslav Prpić: Svršetak šutnje Vlatka Mačeka. Borba, 1945. júl. 30., 2. o. 
Lampe (Jugoslavija kao istorija. 204. o.) adatai szerint a Marija Radić, Stjepan Radić 
özvegye körül tömörülő régi H(K)PP-tagoknak sem volt semmi esélyük.

1228 Treće zasedanje AVNOJ-apočinje sedmog avgusta. Borba, 1945. júl. 30., 1. o.

189



kiterjesztik, és előkészületeket tesznek a választások megszervezésére.)1229 Ezt a 
választási kampány kezdetének tekinthetjük.

Az AVNOJ harmadik ülésszaka csak nevében emlékeztetett az első kettőre. 
Teljesen mások voltak a körülmények, a történelmi pillanat és a munkamódszer 
is. Az AVNOJ „felmelegítésének” több oka lehetett. Egyrészt a régebbi üléseket, 
a hősi, győztes napokat idézte meg, és a legitimitás látszatát biztosította. (Persze, 
maga a győzelem ténye elég volt, de a demokrácia látszólagos betartása igényelt 
némi körültekintést.) Másrészt segítette a kialakuló mítoszt, megidézve az erőt és 
hogy a titoista gárda képes legyőzni az összes ellenséget. Az AVNOJ működése 
egyszerre készítette elő a választásokat és a majdani győzelmet. A Titoék kezében 
levő eszközök közül a törvénykezés jelentősége növekedett meg. Az ülés előtt 
még rendeleteket hoztak, amelyek mögé mindig elégséges erőt tudtak rendelni. Az 
ideiglenes nemzetgyűléssé alakulás, az új törvénykezés biztosítja a Népfrontnak a 
győzelmet. Abban a pillanatban ez volt az a távlat, amit be lehetett látni.

Augusztus 6-án a Borba közli Đilas rendkívül ötletes beszédét. A megfelelő 
panelok (a harc és az áldozatok megemlítése) „végigzongorázása” után a beszéd 
csúcspontján Đilas megfogalmazza: „A Kommunista Pártnak semmilyen szűkebb 
pártérdeke nem volt, nincs és nem is lesz (Taps) Mi kommunisták egyetlen célt 
ismerünk csupán: a döntő harcot a dolgozó tömegek (...) jobb életéért, minden 
ember jobb életéért. ” Abban a pillanatban ez volt a tökéletes érvelés, ami alkalmas 
a gazdasági nehézségekből származó energiáknak a kommunisták szája íze szerinti 
irányítására. A feszültség nem rombolta, inkább segítette a hatalmat. A beszéd vége 
egy tipikus, elsöprő erejű állítás: „Nincs olyan erő és reakció, amely szétválasztaná 
a parasztok és a munkások, a szerbek és a horvátok testvériségét. ”1230

Augusztus 11-én bejelentették az AVNOJ átalakulását ideiglenes 
nemzetgyűléssé. Törvénytervezetek sorjáznak, amelyek közül az egyik 
legjelentősebb a nők szavazati joghoz juttatása. (Érvelés: ők is harcoltak.) A király 
és Milán Grol támadása is napirenden van. Grol ezek után beadta lemondását.1231 
Törvényt hoztak a választói jegyzékekről.1232 A Borbá bán terjengősen indokol
ták, hogy nem kaphat szavazati jogot az, aki a volt rendszer haszonélvezője, 
elnyomó stb. volt. (Ezzel a potenciális ellenszavazatokat minimalizálják.)1233

Az augusztus 8-i, már többször idézett „unalmas” és irányadó Tito-beszéd 
vezet át bennünket az újabb időszakba. Kardeljt magyarázva, a Népfrontot harci, 
politikai, nemzetek feletti egyesülésnek nevezi, ami olyan programot érvényesít, 
amely Jugoszlávia számára már régen valóság. Ebben más pártok is viselik a 
felelősség egy részét. Bírálja a helyi patriotizmusokat, hogy ne éledhessen újjá

1229 (Konferencija štampe kod podpretsednika savezne vlade, Edvarda Kardelj a) Na 
trecern zasedanju ANVNOJ-a... Borba, 1945. júl. 29., 1. o.

1230 ,J néma te sile i néma te reakcije koja bi razdvojila bratstvo seljaštva i radnika, Srba 
i Hrvata ”

1231 Marsai Tito Primio je  ostavku potpretsjednika vlade Milana Grola. Borba, 1945. aug.

21., l . o .
1232 Edvard Kardelj: Zakón o biračkim spiskovima. Borba, 1945. aug. 11., 2. o.

1233 Lampe: (Jugoslavija kao istorija, 204. o.) szerint a választói jegyzék összeállításakor 

önkényesen húztak ki a listáról szavazókat. Szlavóniában ez a szám elérte a választók 

40%-át is. Véleményem szerint ez az arány úgy jön létre, hogy a kimaradók közé 

számítjuk az éppen akkoriban elűzött és deportált lakosságot.
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a sovinizmus. A Népfront azért erős, mert erősek a tartópillérei, az antifasiszta 
nők szövetsége, az ifjúság, a hadsereg. Ezeknek „gondolkodóba kell ejteniük 
a reakciót”, ugyanis ezért nem tudnak a „ nép nyakába ü ln i”. Bármit mond a 
reakció, „ csak tehetetlenségét bizonyítja”. „A sár azokra hullik vissza, akik 
dobálják. ” Önmagukat éltetve emeli ki: két fronton győztek egyszerre, leverve a 
megszállót és a belső ellenséget. Szerinte a nép nem akarja a reakció, a nyugati 
szövetségesek demokráciáját. (A nyugatiakról ekkor már egyértelműen negatí
van nyilatkoznak.) A tömegek egyenjogúságát akaiják szociális értelemben is 
biztosítani, amit a királlyal nem lehet elérni. (A régi rendszer nem térhet vissza.) 
így a választásokon a monarchia és a köztársaság kérdése dől el. Tito kiemeli, 
hogy a csetnikek partizánokat és muzulmánokat gyilkoltak. A király kapcsán 
kiegyenlíti Nediéet és Mihailoviéot: „ Mindkettő a király parancsát teljesítette. ” 
A király a föderáció miatt sem térhet vissza, mert a szlovénok, horvátok, mon- 
tenegróiak, boszniaiak, macedónok, de még a szerbek többsége sem akaija. A 
népfelszabadító bizottságok miatt sem térhet vissza, és azért sem, mert a királyság 
demokráciája sem felel meg a lakosságnak. A beszéd végén, rátérve a terrorista 
csoportokra, a Központi Nemzeti Bizottság elítélésére hivatkozik, sőt azt állítja, 
hogy a bizottság tagjai a németek parancsait hajtották végre, hovatovább egye
nesen a németek küldték őket. A kis terrorista csoportokról azt mondja, hogy 
azok (a legvadállatibb módon) öldösik a népfelszabadító bizottságok biztosait és 
az egyszerű parasztokat. Válasza minderre az, hogy a félrevezetett embereknek 
esélyt adtak az igazság megismerésére. Az új program munkát, a nyomor enyhí
tését, a sovinizmus és a spekuláció letörését ígérte a testvériség-egység és a népi 
hatalom erősítésével.

A választási listák, a kongresszusok lehengerlő volta egyértelműen a majdani 
választások végeredménye felé mutattak. Az augusztus eleji Tito-beszédek és 
az augusztus végi törvények szinte az utolsó csapást mérik a régi rendszerre. A 
népfelszabadító bizottságok megválasztatásakor gyakorolhatták, hogyan lehet a 
győzelmet megszervezni. A győzelem lehetősége már a kampány kezdete előtt 
benne volt a levegőben, amihez az UNRRA-segélyeket és a bulgáriai példát is 
fel lehetett használni. A hatalom érett almaként várt Titóra, akinek csak ki kellett 
nyújtania érte a kezét.
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12. A „VÁLASZTÁSI HARC” 
(1945 AUGUSZTUSA—1945. NOVEMBER 11.)

Az AVNOJ III. ülésszaka a választási kampány kezdete. Lefolyása és dönté
sei meghatározták az elkövetkező eseményeket és a propagandát is. Augusztus 
végére a propaganda fokozódott. Jugoszlávia befolyása és tekintélye, az augusz
tustól novemberig tartó időszakban még inkább megnőtt.1234

A több szálon futó (noha konvergáló) propaganda hirtelen az ülésszak esemé
nyei köré rendeződött. Az ülés és választás mellett a többi téma mellékessé vált, 
kisebb terjedelemben jelent meg, és a fő témához kötődött. A különböző tartal
mak hullámzása figyelhető meg. A választásokra vonatkozó tartalmak időnként 
elárasztják az első oldalakat, máskor enyhe apályuk van, hogy aztán visszatéijenek 
a már ismertetett témák.1235 A kisebb változások a másodlagos témákban nem a 
propagandagépezet szándékai miatt, hanem az események hatására történnek.

A törvénykezés és kampány idején a Borba arculata megváltozik: ennek 
krónikásává válik, napilap jellege elmosódik. Első oldalán részletesen és 
(párt)közlönyszerüen1236 beszámol az előző nap eseményeiről és a beszédekről. 
A második oldalon rendszerint „hivatásos lap”-pá alakul át, itt közlik ugyanis 
az elfogadott törvények szövegét. Esetleg a harmadik oldalon található hírek 
emlékeztetnek arra, hogy tulajdonképpen napilapról lenne szó. A Szabad Vaj
daság/Magyar Szó]237 hasonló a Borbá hoz, a Politika viszont többnyire az 
események követése által éri el ugyanazt a hatást. A választási kampány hírei, úgy 
vélem, minden lap minden más cikkébe is beszűrődnek. A Borba függelékével, a 
Szabad Vajdaság/Magyar Szóval együtt totalitarista jelleget ölt. (Egy a Népfront, 
a vezér, a magyarázat, és csak egy elképzelés lehetséges.)1238

1234 Ezt bizonyította a békeszerződés előkészítésébe való bevonásának kísérlete. Ako se 
usvoji, treba povečati broj država u pripremi mirovnih ugovora, mogle bi se pozvati i 
Jugoslavija i Poljska i Čehoslovačka. Borba, 1945. okt. 9., 6. o. (A Pravdából átvett 
cikk.)

1235 Munkahírek, Trieszt, Karintia, Égei-Macedónia, szovjet, bolgár témák stb.
1236 A pártközlöny jelleg abban mutatkozott meg, hogy érdemben csak kommunista, ill. a 

Népfront számára fontos tartalmakról írnak.
1237 A kampány idején változtatják meg a lap címét Szabad Vajdaságról Magyar Szóra.
1238 Ennek már a kampány előtt voltak jelei, de a kampány körülményei között tagadhatat

lanná válnak.
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12.1. A propaganda témáinak átrendeződése

A kampányt megelőző időszak témái nem vesznek el, de a törvénykezés és 
a kampány fontosabb volt a Népfrontnak azoknál. Kevesebb tér jutott az egyes 
más témáknak, kiszorultak az első oldalakról. A szovjethüséget hangoztató cik
kek aránya megnőtt, új témák is felmerültek, de ezek nem sokat változtattak az 
egymáshoz való viszonyukon. A bűnösök, az egyház és a belpolitika hírei jó alapot 
biztosítottak ill., kiegészítették a választási híreket. A kampány talán nélkülük is jól 
haladt volna, de a róluk folyó diskurzus még inkább segítette a célok elérését.

12.1.1. A bűnösök

A „fasiszták”-kal kapcsolatban nagy volt a türelmetlenség és a gyűlölködés. 
A németek és az olaszok kérdése másképpen merült fel. A németek megbüntetése 
nem bírt akkora politikai jelentőséggel, hiszen nem volt kapcsolatos a területi 
kérdésekkel. A németekről szóló jugoszláv érdekeltségű cikk ritka, többnyire 
a szovjet propaganda sémáját ismétlik.1239 A németek gaztetteiről és az általuk 
okozott pusztításról inkább általános értelemben írnak.1240

A jugoszláviai háborús, „usztasa-csetnik” bűnösöket igyekeznek gyorsan 
megbüntetni. Milán Mitrovié diplomatának ugyan sikerült megszöknie, de pl. 
egy montenegrói gyárost, csetnikvezért, egy sor usztasát és csetniket elítéltek. A 
szerbiai csetnikper után a legnagyobb per, a legsúlyosabb ítéletetekkel az usztasa 
tábornokok csoportja ellen folyt.1241 A vajdasági gaztettek1242 elkövetői számára

1239 A nácik („fasiszták”) megbüntetését, elítélését türelmetlenül szorgalmazták, a 
vádemelésekről megelégedettséggel írtak. Németország gazdasági megújulásának 
lehetetlenné tételét szorgalmazzák. Kritizálják a nyugatiak „sajnálatát” a németek 
iránt.

1240 Talán a legfontosabb cikk ebben a témában: Razaranja i šteta koja je  pričinjena 
Jugoslaviji od strane njemačko-fašističkih osvajača i njihovih satelita i pomagača. 
Borba, 1945. okt. 25., 4. o., n. n. (A cikkben aprólékos, nagyon precíznek tűnő ada
tokat közölnek.)

1241 Jav ni tužilac u svojoj završnoj reči traži najstrožu kaznu za Pavelićeve generale i više 
oficire. Borba, 1945. szept. 20., n. n.

1242 A Szabad Vajdaság folyamatosan közli az elítélések tényét és a kivégzésekét, így 
marad ez a Magyar Szóban is. A politikai vezetők és az „egyszerű elkövetők” esetei is 
teret kapnak a lapban. (Pl. kötél általi halálra ítélték Kutri József zsablyai földművest. 
Magyar Szó. 1945. okt. 23., 3. o. És: Tízezrek kínzásáért, kivégzéséért, kifosztásáért 
felelnek dr. Deák Leó, Popovics L. Milán, Krámer Gyula és társaik. Magyar Szó, 
1945. okt. 26., 2. o.
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súlyos ítéleteket helyeztek kilátásba.1243 A gyors ítélkezés nem hagy kétséget a 
szándékokról. Sajátságos valóság show-k voltak1244, amelyeknek a csúcspontját 
a szigorú ítéletek jelentették.

12.1.2. Belpolitikai hírek, amelyek nem kapcsolódtak köz
vetlenül a választási kampányhoz

A belpolitikai hírek is összefüggtek a választási kampánnyal, de néhány ettől 
független téma is felismerhető. Ilyen volt a Kroz našu zemlju (Hazánkon át) rovat. 
Ez mindvégig a munkahírekre koncentrált, s nem ment át a választási kampány
ba.1245 A Politikában is megjelenik egy ugyanilyen rovat, amely az újság legszíne
sebb része lesz, de csak a választások után. Még ritkábbak a gazdaságról1246 és a 
kultúráról szóló cikkek.1247 A diplomácia eseményeiről, pl. nagykövetek akkredi
tálásáról, valamint a helyi eseményekről, ünnepségekről1248, megemlékezésekről, 
munkaversenyekről, irodalmárok szerveződéséről, katonatisztekről, forma- 
toma-mutatványokról, néhány kongresszus (fémesek, iQúság) megszervezéséről 
szórványosan írnak. Mindazok után, ami Horvátországban történt, fontos volt 
a horvátországi szerbek kongresszusának megszervezése Zágrábban1249, de a 
Borba erről sem sokat ír. A felsorolt témák összességükben sem teszik ki az egy
negyedét, sőt talán az ötödét sem a Borba tartalmának.

1243 D. P.: Izvrsiocipokolja nadSrbima u Bačkoj moraju biti izvedenipred sud naroda Jugoslavi
je. Borba, 1945. okt. 12., 3. o. Egyébként ebben a cikkben nagyon túlzó adatokat közölnek, 
és nagyon a Balkánon lezajlott eseményeket vetítik rá a történtekre.

1244 Pl. Ratni zločinci Milán. L. Popovié, i d-r Leó Deák i ostali osudeni su na smrt. Borba, 
1945. nov. 3., 3. o. (Az egész eljárásról egy rövid és frenetikus hangulatú cikket írtak, 
miközben azt a tényt elhallgatták, hogy Popović semmilyen bűntettben nem vett részt, 
csak szerb létére képviselő volt a magyar parlamentben, Deák esetében pedig arról 
feledkeznek meg, hogy az 1942-es razzia leállításában volt szerepe.)

1245 A rovatban ilyen témákat találunk: paraszt-munkás együttműködés; szövetkezetek; 
kitüntetések átadása; a bürokrácia elleni harc; mezőgazdasági kérdések; vasgyüjtési 
kampány.

1246 Rövid, semmitmondó híreket közöl a lap egyes térségek gazdasági megsegítéséről. 
Érdemes kiemelni azt a teátrális levelet, amit Tito küldött Rodoljub Čolakovićnak. 
(mintha nem tudta volna neki megmondani, megüzenni stb.) Pismo maršala Tita 
pretsjedniku vlade Rodoljubu Čolakoviću. Borba, 1945. aug. 26., 1. o. A levélben az 
áll, hogy 50 tonna segélyt kap Kozara, Drvar és Janja, mert a háborúban olyan nagy 
bátorságot mutattak, és olyan sokat szenvedtek.

1247 Pl. létrejött a Magyar Kulturális Szövetség (Osnovan je  mađarski kulturni savez u 
Jugoslaviji. Borba, 1945. szept. 8., 4. o., n. n.)

1248 Pl. Szabadka megünnepelte a felszabadulás napját. Subotica je  svečanoproslavilaprvu 
godišnjicu svog oslobodenja. Borba, 1945. okt. 11., 4. o., n. n.

1249 U čitavoj Hrvatskoj vrše se pripreme za kongres Srba Hrvatske. Borba, 1945. szept.
29., 3. o. Tanjug. És: U Zagrebu u prisustvu velikog broja delegata otpočeo prvi 
kongres Srba u Hrvatskoj. Borba, 1945. okt. 1., 4. o., Tanjug.
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12.1.3. Összetűzés az egyházzal

Az egyházak szerepe a háborúban felemás volt. A szerb pravoszláv és a 
katolikus egyház lényegénél fogva antikommunista volt. A két egyház már 
évszázadokon át hisztérikusan reagált egymásra.1250 Horvátországban a kleri- 
kalizmus szélsőséges formát öltött a „nagy bűnt” elkövetve.1251 A horvátországi 
katolikus egyház jelentős része támogatta az usztasa hatalmat, több pap és 
szerzetes bizonyíthatóan részt vett a szörnyűségek elkövetésében.1252 Fontos 
tudnunk, hogy a horvát és a szlovén papság nem működött szinkronban a háború 
idején. A szlovén papság inkább a megszállók elleni mozgalmakat támogatta, 
és a németek iránt tanúsított hűvös magatartást.1253 Az ortodox papság részt 
vett a muzulmánok és a horvátok elleni uszításban és a csetnikek felé húzott, 
a partizánok ezért szörnyű bosszút álltak rajta. A partizánmozgalom sok papot 
kegyetlenül meggyilkolt, részben háborús szerepük, részben ki nem mondott, 
feltételezett ellenségességük miatt.

Tito antiklerikális volt -  ezt terjesztették róla, noha nem hangsúlyosan a 
vele kapcsolatos későbbi propagandában - , de nem törekedett az egyházak 
megsemmisítésére.1254 A katolikus egyház háborús szerepével elégedetlenke
dett, ezt itt-ott kimondta, de nem tett ellene látványos lépéseket. Feltűnés nélkül 
akarta végrehajtani az agrárreformot. Az egyházi birtokok kilátásba helyezett 
konfiszkálása természetesen nagy nemtetszést váltott ki egyházi körökben. A 
püspökök levelet írtak az ideiglenes nemzetgyűlésnek, de dr. Iván Ribar, az 
ideiglenes országgyűlés elnöke nem vette figyelembe, mert késve érkezett. Erre

1250 A katolikus egyház az uniót erőltette, amit a pravoszlávok, papságukkal az élen hiszté
rikusan elutasítottak. Tették ezt a Habsburgok védelme alatt, akik a szerb populációt a 
horvát és a magyar nemesség ellenében manipulálták. Nem véletlen, hogy mindezért 
nem halványodott el a szerbek Jövevény jellegének” emléke. Ugyanekkor a horvát 
polgárság létrejötte hasonló okok miatt, mint Magyarországon, akadályoztatva volt, a 
parasztságból nem lehetett felemelkedni. Az így keletkező vákuumot a szerbek töltöt
ték ki. A nemesi félelem, a polgári konkurenciaharc és a paraszti irigység, valamint a 
vallási türelmetlenség gyilkos méreg volt a két nép kapcsolatában. Ráadásul a két nép 
elsősorban vallási alapon különböztette meg egymást, így a konfliktusok hordozói 
nemegyszer maguk az egyházak voltak.

1251 Novak, Viktor: Magnum crimen (Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj), BIGZ, Beo
grad 1986.

1252 Pl. A. Džentak: List „Šoški tjednik" objavljuje otvorenopismo nadbiskupu Margotiju. 
Borba, 1945. aug. 26., 5. o.

1253 Általában a magyar katolikus papok sem követtek el gaztetteket, noha nem rejtették 
véka alá, hogy örülnek az ál lám váltásnak. Ezért majd a legkegyetlenebb kínhalálokat 
találják ki számukra a partizán kivégzőik. A magyarok alkotta reformátusok voltak a 
legnagyobb protestáns egyház, és noha papjaik mindig elvszerűen, „keresztyénien” 
viselkedtek, többüket megölték az 1944-es terror időszakában.

1254 Lampe (Jugoslavija kao istorija, 210—211. o.) szerint az egyházak tekintélyének 
minimalizálása és hierarchiájának rombolása is az új rendszer céljai között szerepelt. 
Ezt tökéletesen igazolja a rájuk vonatkozó propaganda.
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szeptember 20-án megszületett a pásztori levél (Pastirsko pismo). (Petranovié- 
Zečević 1918-1988 776 o. gyűjteményében.) Magáról a levélről igen nehéz 
lenne egyértelműen állást foglalni. Igaz ugyanis, hogy a katolikus egyház papjai, 
szerzetesei, vezetői, pontosabban közülük sokan kiálltak a népirtó usztasa rezsim 
mellett, de korántsem mindenki. Másrészt az is igaz, hogy papokat hurcoltak 
meg, sőt, öltek meg a partizánok. Erről Stepinac érsek pontos számokat közöl. 
Október elején Jugoszlávia-szerte felolvasták a templomokban. Az állam és 
az egyház összetűzése elkerülhetetlenné vált. A Borba nem közölte magát a 
levelet, hanem csak az arra való reagálásokat.1255 Először a pártvezetőség tagjai 
kommentálták: Tito1256, Bakarié1257 és Boris Kidrič.1258 Az utóbbi nem spórolt 
a brutális képek felsorakoztatásával. Később ez sablonná válik, mivel így meg 
tudták érinteni a lakosságot, élményeikkel egybevágó képeket használva.1259 
Tito a pásztorlevélre nagy terjedelmű cikkben támadt rá. Ellenségnek nevezte 
a püspököket, és csodálkozását fejezte ki, hogy a levelet olyanok is aláírták, 
akikről nem gondolta volna. Érdekes gondolati konstrukcióval indít. Szerinte 
az egyház tervszerű hajszát folytat „ a föderatív demokratikus Jugoszlávia ellen , 
annak minden ellenségével szövetkezve. ” Felrója, hogy az agrárreformot „nem 
agrárreformnak nevezik, hanem az egyház vagyona elvételének”. A katolikus 
egyház papjainak, szerzeteseinek bűntetteivel fűszerezi mondandóját. A szerbek 
„borzasztó legyilkolását” is belefoglalja levelébe. jyA vérszomjas usztasa gyilko
sokat, akik véletlenül lelkészek voltak, azonosítják az egyház üldöztetésével 
Ez, úgy vélem, ebben az esetben arra való, hogy egy a vitán kívüli tartalmat 
előhúzva járassa le az ellenfelet. (Ez merő pragmatizmus -  a háborús traumák 
ilyen kezelése egyre gyakoribb.) Tito az erő pozíciójának hangsúlyozásával fejezi 
be mondandóját. „Nem szeretném, ha fenyegetésnek vennék, de köteles vagyok  
felh ívni a figyelm et arra, hogy vannak olyan törvények, amelyek m egtiltják a 
sovinizmust és a viszálykodás szítását, valamint a nagy felszabadító  háború 
vívmányainak veszélyeztetését. Ezeket a törvényeket tiszteletben kell tartani 
mindenki olyannak, aki jó t  kíván hazájának. ” De ezelőtt még hagyott egy kis
kaput az egyház vezetőinek: „Nem akarok mindenkit vádolni, mert tudom, hogy 
többen csak a fegyelem  nyomása alatt írták alá... ” A párt vezetőinek reakcióit a 
helyi vezetők reakciói követik, sőt az egyházon belül is akadnak olyanok, akik 
elítélik a pásztorlevelet. Bar egyházmegye püspöke1260 például árulásnak nevezi,

1255 A pásztorlevél a materialista ideológia elítélését is magában foglalta, tehát megtámadta 

a titoizmus egyik központi elemét (ami taktikai hiba volt).

1256 Tito: Opastírskom písmu. Borba, 1945. okt. 25., 1. o. Ugyanezen a napon, ugyanezzel 

a címmel és ugyancsak a címoldalon közli a Politika a levelet, a Magyar Szó egy nap 

késéssel jelenteti meg, de aznap a legfontosabb téma Deák, Krámer és Popovié pere.

1257 Pretsednik narodne vlade Hrvatske Vladimír Bakarié o „pastirskom pismu ” katoličkih 
biskupa. Borba, 1945. okt. 7., n. n.

1258 Izjava pretsjednika narodne vlade Slovenije druga Borisa Kidriča o biskupskom 

„pastirskom pismu”. Borba, 1945. okt. 10., n. n.

1259 Ez a diskurzusmodell százszor és százszor ismétlődik majd a választási kampány 

során, hogy végül ne maradjon lehetőség másfajta diskurzusra.

1260 Nadbiskup barski i prímás srpski d-r Nikola Dobrečič osuduje „pastirsko pismo ” kao 
izdajnički akt. Borba, 1945. okt. 29., 3. o., n. n.
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Bácskában1261 és Hercegovinában1262 a katolikus plébánosok nem olvassák fel. 
Hvar szigetének népe -  vox populiként -  elítéli.1263 A Borba a püspököket a 
vatikáni rádió védenceinek nevezte1264 (ami tekintve a Vatikán történelmileg 
kialakult nagyon rossz hírére a szerbség körében, telitalálat volt). A Politikábán 
egy később megjelent karikatúrán a pápai tiarát „szent bunkerként" ábrázolják, 
amelyben a fasiszták bújnak meg.1265 A pásztorlevél hatását nagyjából három hét 
alatt teljesen megsemmisítették a rá zúdított propagandával.

A hatalom a pásztorlevelet a maga javára fordította. Sőt arra használta fel, 
hogy az általa fontosnak tartott propagandisztikus célokat elérje. (Az ország 
népe egységes, elítéli a kisszámú áruló ténykedését stb.) A katolikus egyház 
egyértelmű vereséget szenvedett, méghozzá nemcsak verbális szinten, hiszen az 
agrárreformot is végrehajtják.

12.2. A Tito-kultusz: a zseniális puhaság és a sötét 
keménység

Titót a propaganda folyamatosan a magasba emelte. Az eszközök tekinte
tében nem voltak aggályai, a cél érdekében ugyanúgy alkalmazott puhaságot, 
mint gyűlöletbeszédet. Ebben az időszakban négy-öt nagy beszédet mondott, és 
ebből kettő meghökkentően megértő, „puha” volt (a szkopjei és a hazatérő hadi
foglyok előtt mondott), három viszont (a rádióbeszéd, a kragujevaci és az utolsó, 
szarajevói beszéd) egyértelműen a kemény kampánybeszéd kategóriájába tartozott. 
Ezekkel megpróbálta maga mellé állítani a hallgatóságát (a macedónok tömegeit 
és az igen fontos tiszti kádert).

A rádióbeszédet (1945. szeptember 13.) a Borba és a Szabad Vajdaság is 
természetesen az első oldalon közölte. Ez volt a kampányindító nagy beszéd. 
Tito kijelentette: Jugoszláviában soha még nem tartottak annyira demokratikus 
választásokat, mint amilyen az alkotmányozó nemzetgyűlés megválasztása lesz. 
(Ebből az is kiérthető, hogy azok sem lesznek teljesen demokratikusak. És nem 
is lettek.) A választásokra azért kell komolyan készülni, mert erre köteleznek az 
áldozatok. Minden hazaszerető és demokrata polgárnak szavaznia kell. (Tehát 
aki nem szavaz, az nem hazaszerető.) Az „árulók” mindenáron meg akarják sem
misíteni azokat az eredményeket, amelyekért százezrek haltak meg Jugoszlávia

1261 Bácskában még nem hirdették ki a katolikus püspökök pásztorlevelét, Magyar Szó, 1945. 
okt. 23., 2. o. Október 26-án föhír az első oldalon Tito reagálása: A Pásztorlevélről címen.

1262 Katolički svestenici u Hercegovim odbijaju da u crkvama čitaju takozvano „pastirsko pismo ” 
Borba, 1945. okt. 20. Tanjug. Érdemes megjegyezni, hogy a pásztorlevél elé az úgynevezett 
(takozvano) jelzőt teszik, abból a célból, hogy a jelentéktelenségét hangsúlyozzák.

1263 Narod otoka Hvar a osuduje pastirsko pismo. Borba, 1945. okt. 31., 2. o. Tanjug.
1264 S. D.: Štićenici vatikanskog radija. Borba, 1945. okt. 31., 3. o.
1265 Politika. 1946. jan. 13., 1. o.
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legjobb fiai közül. A felszabadító háborúról meseszerű képet vázolt: puszta kéz
zel ragadták el az ellenség fegyvereit a partizánok, és négy évig folyamatosan 
véreztek. Ezek a mondatok utaltak a háború valós borzalmaira, de metaforikus 
megfogalmazásukkal elsősorban a hatáskeltést szolgálták. Az ellenzéket, amely 
„ a demokratizmus palástjába öltözik ” és a „ nemzetközi reakcióval szövetkezik ”, 
a tipikus fogást alkalmazva Tito egybemosta a háborús ellenséggel. A többség
-  állítja -  a Népfronttal tart, ugyanúgy, ahogy a megszállók ellen is a többség har
colt. Az ország sikereit és külkapcsolatait kiemelve fejezi be beszédét.1266 Mon
dandóját csipetnyi pánszláv retorikával fűszerezte: „Minden szláv állammal” 
baráti kapcsolatban van az ország. Beszédét néhány lelkesítő retorikai képlettel 
zárta.1267 Nem fogják hagyni, hogy külföldről hatással legyenek az ország dol
gaira. (Ebben is benne volt a későbbi titoizmus alapköve, a külföldi beavatkozás 
éles elítélése.) „ Biztosak vagyunk benne: a nép győzni fog, s tudja, mit akar ”
-  mondta Tito végezetül. Beszédében nincs új elem, mégis irányadó volt, ehhez 
hasonló szövegeket szajkóztak a szónokok Jugoszlávia-szerte.

Tito zsenialitása a Szkopjéban, a köztársaság nemzeti ünnepén mondott 
beszédében mutatkozott meg. (A Borba október 13-án közli.)1268 A macedón 
fővárosban a helyi elit az állomáson várta a vezért, a városban népgyűlést tartot
tak, a beszámolók szerint három óra hosszat vonult a tömeg a városközpontba. 
Tito már az elején frenetikus hangulatot teremtett. (Folyamatosan testvéreimnek 
szólítva a jelenlevőket.) A beszédet (in médiás rés) a macedónokat leginkább 
érdeklő témával kezdte: sorsukról maguk a macedónok dönthetnek, senki más. 
Ez utalás volt arra, hogy mindig más döntött helyettük, illetve róluk. Kijelentését 
erőteljesebbé téve utalt az egyes bolgár körök által írt memorandumokra. A 
megfelelő intonáció után Tito csúsztatásokat, sőt hazugságokat sorakoztatott fel. 
Kijelentette, hogy a macedónok együtt keltek fel az összes jugoszláv néppel. 
(A Borba címként emeli ki: „Ha minden jugoszláv nép kiharcolta magának a 
függetlenséget, akkor képes békében építeni saját jövőjét. ”) A jól értesültek tud
hatták, hogy itt valami nem stimmel, de ez a macedónok számára kedvező volt. 
Sehol a beszédben nem hangzott el még egy halvány utalás sem a macedónok 
ingadozására. (A szerbeknek és a horvátoknak szóló beszédekben rendszerint 
szó volt az usztasákról és a csetnikekről.) A macedónok először érezhették úgy, 
hogy számítanak valamit, és persze a szavazatuk is számít (amit majd nagy 
részvételi arányban a Népfrontra adnak le). A frenetikus hangulat fokozódott a 
beszéd második része során, amikor Tito minden macedón egyesüléséről beszélt 
„Nagykorú nép vagyunk, és ki fogjuk harcolni azt a jogot, hogy Makedónia 
egységes legyen. ” Lelkes kiáltások hallatszottak: „Éljen az egyesült Makedó-

1266 A külpolitikai sikerek közül kiemelte a szomszédságpolitika sikereit, de csak Albániát, 
Bulgáriát és Romániát sorolta fel. (Görögországot, Magyarországot, Ausztriát és 
Olaszországot nem említette.)

1267 A népellenes ellenzék romlottságát kiemelve, amely az usztasákra és csetnikekre 
támaszkodva a Népfront szétzúzásán fáradozik.

1268 Jugoszlávia nem mesterséges államszerkezet, hanem igazi népi állam. Magyar Szó, 
1945. okt. 13., l .o .
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nia a szabad, demokratikus federatív Jugoszláviában! ” Ez telitalálat volt. A 
megértés hangján szólt akkor is, amikor kijelentette, hogy Macedónia addig nem 
kapott semmit Jugoszláviában. Mindez sodró erejűvé tette a beszédét, sőt ekkor 
bizonyos dolgokról nyíltabban beszélt Tito, mint általában szokott. Szót ejtett a 
nehézségekről. Részletekkel szolgált az országnak az olaszok által eltulajdonított 
hajóiról. (Nem akarták visszaszolgáltatni őket.) Érdekes -  és Tito manipulációs 
taktikájára utal - ,  hogy Szkopjéban a dalmátok hősiességéről beszélt. (Hogy 
csónakokkal rohamozták meg a német acélhajókat.) Az ellenzékkel (amely 
a magyar fordításban „reakciódként szerepel s amely ekkorra már döntött a 
távolmaradásról) kapcsolatban lekicsinylő szavakat használt, s nem túl hosszan 
foglalkozott vele. A rádióbeszédhez hasonlóan értékelte a külkapcsolatokat és a 
szláv kapcsolatokat is.

Néhány nappal a szkopjei beszéd után Tito Belgrádban a fogságból haza
tért katonatisztekhez szólt.1269 Itt szintén a „zseniális puhaság”-ot alkalmazta. 
Meghökkentően kezdte beszédét. Szerinte nincs különbség a hadifoglyok és a 
partizánok között, mert mindannyian harcolni akartak a megszálló ellen. Ezzel 
óriási „hűségtőkét” halmoz fel, és nem tűnnek erőltetettnek a beszéd közbeni 
éltetések, hangos helyeslések és a szónokló szándéka szerinti rosszallások. A 
katonatisztek kurjongatva éltetik a Demokratikus Föderatív Jugoszláviát.

De más hangvételt is alkalmazott Tito. Nagyon-nagyon kemény volt például 
a Kragujevacon1270 mondott beszéde, a végletekig intoleráns, agresszív monda
tokkal teli. A beszéd keménységének megértéséhez szükséges tudnunk, hogy a 
nácik bosszúból egy középiskolányi diákot és tanárt mészároltak le ott.1271 Mon
dandóját a „germán düh” (a Magyar Szóban „germán vadságnak” fordították) 
ostorozásával kezdte, megemlítve, hogy: „Bennünket, akik akkor a harctereken 
voltunk, a hozzánk érkező hír mélyen lesújtott. Fogainkat összeszorítva megfo
gadtuk, hogy a német bitorló drágán fogja megfizetni bűntetteit ”. Ezért hevernek 
német bitorlók „ezreinek, tízezreinek” a csontjai szanaszét Jugoszlávia-szerte. Az 
ellenzékről nem akar beszélni „ mert az ellenzék szó helytelen: helyesebb, ha azt 
mondom, kártékony rovarok ”. „ Van egy kis csoport, amelynek az a célja, hogy 
a tények kiforgatásával megtévessze a tájékozatlanokat. ” Hallgatóit a nehéz
ségek tűrésére szólította fel. Ebben a vérgőzös beszédben az áldozatok olyan 
„szikla”-ként szerepelnek, amin a testvériség-egység épül: az lesz az igazi, ha 
a horvát büszkélkedik a szerb tradíciókkal és viszont. Szerinte a halálba menő 
áldozatok „hittek abban, hogy eljön a nap, amikor halálukért bosszút állnak a 
vérszopókon ”. A régi Jugoszlávia elítélése, a partizán „dicső hadsereg”, a Szov
jetunió éltetése természetes tartozéka volt az ekkoriban mondott beszédeknek,

1269 Govor mar sala Tita pred bivšim aktivnim oficírima kojí su se vratílí iz zarobljaništva 
i stupili u Jugoslovensku armiju. Borba, 1945. okt. 17., 1. o. Ugyanezen a napon Tito 
Zimonyban (Zemun) az antifasiszta nőkhöz is szólt, nem túl érdekesen.

1270 Marsai Tito održao je  govor na velikom zboru u Kragujevcu. Borba, 1945. okt. 22., 1.
o., Tanjug. A Magyar Szóban is közölték: 1945. okt. 24-én, az 1. és 2. oldalon.

1271 A jugoszláviai köztudatban sokáig 7000 diák megöléséről beszéltek, ami eltúlzott 
szám, de egy későbbi összegzés szerint is 2800 diákot öltek meg.
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így nem maradt ki ebből sem. „ Beográd ellenállása és áldozatai révén e háború 
folyamán lett igazi fővárosa Jugoszlávia népeinek. ” Belgrád fővárosként való 
kiemelése a szerb publikum számára szimpatikus lehetett. „Ez mindaz, amit én 
ma mondhatok, november 11-én ti válasszatok! ” -  fejezi be a beszédét Tito. 
Noha a gaztett ismeretében nem meglepő a keménység, Tito az áldozatok emlékét 
felhasználva szavazásra ösztökélte a hallgatóságát. így ez a majdani előnyök által 
motivált gyűlöletbeszéd.

A Tito-kultuszt mi sem jellemzi jobban, mint a Szarajevóban, a választási 
kampány finisében mondott beszéd.1272 Tito érkezése nem volt előre bejelentve
-  legalábbis ezt írja a Borba - ,  az állomásról mégis futótűzként terjedt el a hír, 
hogy Tito megérkezett. Spontán módon csődült össze a tömeg. (A beszédről 
majd a kampányt ismertető részben beszélünk, az ugyanis a választási kampány 
záróakkordja.)

A kampány folyamán Tito minden tekintetben központi figurává vált. Kulcs- 
pozíciója és népszerűsége egymást gerjesztették. Nemcsak kommunista elvtársai 
és Moszkva miatt, hanem azért is, mert a hadsereg, a kolonisták, a macedónok 
stb. szemében is ő volt az egyedüli vezető, és Szlovéniában, Horvátországban 
is népszerűséget élvezett.1273 A muzulmánok, hercegovinaiak és a dalmátok, vala
mint Tito között kölcsönös és különleges rokonszenv kezdett kialakulni. Meg tudta 
szólítani a szenvedőket, ill. a veszteségeket átélt embereket. Speciális kapcsolatok 
fűzték a nőmozgalomhoz és az ifjúsághoz. Különleges kapcsolatok kötötték a 
fémmunkásokhoz, ő maga is az volt. Szerbiát illetően is értelmes taktikát talált ki. 
Rankovié (akit szept. 6-án néphőssé nyilvánítottak)1274 és Sreten Žujović tartottak 
beszédeket, akik szerbként szólhattak a szerbekhez. Kardeljjel érdekes munka- 
megosztást alakított ki Tito: az értelmiség megszólítását neki hagyta, ő viszont 
népszerűén, sőt helyenként plebejus módon fejtette ki mondandóját. Helyzetét a 
zakatoló propagandagépezet egyre szilárdabbá tette, csúcsra emelte, és ott tartotta.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy minden második nap, sokszor hírérték nélkül, 
ír róla a Borba. Utazásairól (amelyek főként az ország déli részébe irányultak) 
kiemelt helyen tudósít. Hetente közli a kapott és küldött üdvözlőleveleket.1275 A 
Gratulációk Titónak (Čestitke Titu) úgyszólván állandó rovat lesz kb. szeptember 
közepétől. A választási kampány során több mint féltucatnyi város és körzet 
választja listavezetőnek a helyi listán1276, amit a Borba rendre meg is ír. Lengyel,

1272 Dušan Popović: Dolazak maršala Tita u Sarajevo. Borba, 1945. nov. 4
1273 A felszabadulás után zágrábi beszédével már sikerült maga mellé állítania a horvát 

tömegeket. Ez szintén a „puha” taktika eredménye volt, noha ott azért az usztasákról 
és a megalkuvó polgári erőkről is szólt.

1274 Juče je  primio orden narodnog heroja generál lajtant Aleksandar Rankovié-Marko. 
Borba, 1945. okt. 7., n. n.

1275 Üdvözli a belgrádi díszülés (svečana akademija) (Borba, 1945. okt. 28., 3. o.), a fém
munkások, a horvátországi szerbek (Borba, 1945. okt. 1., 1. o.), a New York-i dél
szlávok (Borba, 1945. nov. 1., 1. o.).

1276 Belgrád, Szkopje, Maribor, Ljubljana, Zágráb, Montenegró listája, Bihaći körzet -  a 
lista bizonyára nem is végleges.
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jugoszláv, csehszlovák, szovjet1277 kitüntetéseket kap. (Egyszer egy nap hár
mat.)1278 Ezekkel együtt menetrendszerűen érkeznek a gratulációk.1279 Levelezget 
az aleksinaci bányászokkal (Borba, nov. 1. és nov. 3). Delegációk jámak-kelnek 
nála.1280 Tucatnyi helyen „manifesztálnak Tito mellett”. Ő időnként valahol feltűnik a 
munkálatokat megtekintendő. Az újonnan induló Néphadsereg c. lap bevezető cikkét 
ő írja1281, és exkluzív interjút ad a Komszomolszkaja PravdánakJ 282

A masszív, egyre erősödő választási kampánnyal a Tito-propaganda is kibon
takozott. A vezér nevének kimondásakor vocativust használnak olyan gyűléseken 
is, ahol nincs jelen. Manipuláló képessége, okos lépései olyanná teszik helyzetét, 
mint amilyen Kropotkin pókjáé: a háló közepén ülve szükség szerint meghúz 
egy-egy szálat (azaz felhasznál egy-egy különleges kapcsolatot).

12.3. A törvénykezés, az AVNOJ III. ülésszaka 
(„Tempó és lendület”)

Az augusztustól novemberig tartó időszak legfontosabb eseménye az AVNOJ 
III. ülése volt. Augusztus 23-ától a törvénykezés fortissimója kezdődött el, és 
ez gyökeresen átalakította a propagandát, hogy utána áttolódjon a kampányra a 
hangsúly. Az AVNOJ ideiglenes nemzetgyűléssé alakulása után a törvénykezés 
intenzitása csökken.

A törvénykezés és a kampány csak formálisan választható szét. Mindkét tevé
kenység ugyanarra a célra irányult, ugyanazt a szándékot fejezte ki -  Kardelj sza
vaival -: „a néphatalom felállítását”. Az AVNOJ ülésszakán óriási tempóban, jól

1277 Marsai Tito odlikovan je  najvišim sovjetskim Ordenom pobjede. Borba, 1945. szept.
15., 1. o. (Kalinyin rendelete alapján.) És: Marsai Jugoslavije, Josip Broz Titoprimio 

je  juče od ambasadora Sovjetskog Saveza, g. Sadičkova najviše sovjetsko odlikovanje, 
Orden pobede. Borba, 1945. szept. 30., Tanjug.

1278 Maršalu Titu su predali poljski orden Grunvalda I. reda i Jugoslovenski orden brat- 
stva i jedinstva I. reda i Partizansku zvezdu /. reda. Borba 1945. okt. 20., 1. o.

1279 Čestitke marsain Titu povodom odlikovanja Ordenom pobjede. Borba, 1945. szept.
15., 1. o.

1280 Amerikai kongresszusi képviselők keresik fel kétszer is. A Borba szeptember 1-jén és 
szeptember 11-én tudósít erről, jellemző módon kis hír formájában, de az első oldalon 
mindkét esetben. Egyszer az amerikai nagykövet jár Titónál, másszor megjelenik a 
Horvát Antifasiszta Nők küldöttsége (Antifašistkinje Hrvatske posjetile su maršala 
Tita. Borba, 1945. szept. 5., 3. o.). A szerbiai pedagógusok delegációja is (Marsai Tito 
primio je  delegaciju prosvetnih radnika federalne Srbije. Borba, 1945. okt. 21., 5. o., 
Tanjug.). Ismét fogadja a bolgár szeptembricseket (Marsai Tito primio je  bugarske 
septembriče iz Orehova. Borba, 1945. okt. 2., n. n.J, majd a szovjet ifjúság küldöttségét 
(Marsai Tito primio je  pretstavnike sovjetske omladine. Borba, 1945. nov. 1., Tanjug. 
Jellemző módon az e hír melletti kishír az amerikai nagykövet fogadásáról szól.)

1281 Uvodni članak „Narodne Armije". Borba, 1945. okt. 3., 1. o.
1282 Razgovor dopisnika Komsomolske Pravde sa marsalom Titom. Borba, 1945. okt. 30., 1. o.
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kitalált koreográfia szerint haladtak. Nem túlzás „népfelszabadító és forradalmi” 
lendületről beszélni, hiszen olyan törvényeket hoztak, amelyek alapjukban kü
lönböztek a „régi Jugoszlávia” -  ekkoriban már általánosan nevezik így a királyi 
Jugoszláviát -  törvényeitől. A törvénytervezeteket előterjesztőjük ismertette, 
aki nemegyszer Tito valamelyik közeli munkatársa volt. Másnap a „kisebbség”
-  ahogy a törvény ellenzőit nevezték -  elmondta kifogásait, ezután megszavazták 
a törvényeket. A „kisebbség” véleményét figyelembe sem vették, előjátéka volt 
ez annak, ami a választásokon volt várható. Az ellenzők többnyire enyhíteni 
próbáltak a javaslatok szigorán, és a megfogalmazás pontatlanságát kifogásolták. 
Nem merték nyíltan megkérdőjelezni a törvények egészét, noha a módosító javas
latok mögött ez a szándék húzódott meg. Ezért megsemmisítő kritikákat kaptak a 
Borbá bán (nemegyszer karikatúrák formájában is).

Az első fontosabb törvény az alkotmányozó nemzetgyűlés megválasztásáról 
és a választójogról szólt.1283 Nagy propagandaértéke abban állt, hogy sokkal több 
embert juttat szavazati joghoz, mint a „régi” Jugoszlávia vonatkozó törvénye. 
Hangsúlyozni lehetett tehát, hogy a partizánmozgalom és a Népfront demokrati
kus. Ugyanakkor megindokolhatták, hogy miért kell megvonni a szavazati jogot a 
megszállókkal együttműködőktől, kiszolgálóiktól és a háborús nyerészkedőktől. 
(Ehhez a nép segítségét kérték.) Ezzel egyidőben tárgyalták a sajtó- és a 
büntetőtörvényt. Augusztus 24-én szavazták meg az agrárreformot, ami újabb 
óriási hatású alaptörvény volt, a földkérdés még a királyi Jugoszlávia idejétől 
a legfontosabb kérdésnek számított.1284 A Népfront ezzel állította maga mögé a 
parasztságot. A közhangulat nyomásának következtében az ellenzék belesimult a 
Népfront diskurzusába. Nem voltak jelentősebb érveik a törvényjavaslat ellen. A 
néptömegek előtt nem lehetett védeni a királyi Jugoszlávia birtokviszony-rend- 
szerét. A részletkérdések vitájának viszont nem volt különösebb visszhangja. A 
vitában fekete-fehér diskurzust alakítottak ki, az ellenzéket teljesen lejáratták, és 
retrográd erővé nyilvánították. Augusztus 25-én az állampolgárságról és a sajtóról 
szóló törvényt szavazták meg, és ratifikálták az ENSZ alapokmányát. A Borba 
mindezekről értelmező és magyarázó cikkek sorát közölte.1285 Augusztus 26- 
án adta hírül az egyesületekről, társulásokról és más nyilvános gyülekezetekről 
szóló döntéseket. (Zakón o udruženjima, zborovima i drugim javnim skupovima.) 
Az előterjesztő (Mitra-Mitrović Đilas1286) indoklásában a javaslatot a „politikai 
törvények kiegészítésének ” nevezte és pontosan az volt. A törvény a Népfrontnak 
megfelelő gyülekezésekre ad lehetőséget és semmi másra. Ugyanekkor fogadták 
el a katonai bíróságokról, a nép- és államellenes bűntettekről szóló törvényt. (Az 
utóbbiak mellett Milovan Dilas és Pijade érvelt, erélyesen lesöpörve az asztalról 
az ellenzék észrevételeit.) Dicsérik a Büntetőtörvénykönyvet1287, amely a nép

1283 Skupština usvojila zakón o izboru narodnih poslanika za ustavotvornu skupštinu. 
Borba, 1945. aug. 23., 1—3. old.

1284 A Borba címoldalán közli természetesen a hírt: Skupština je  izglasala zakón o agrarnoj 
reformi. 1945. aug. 24.

1285 Pl. a sajtótörvény demokratikus voltáról szóló írás (Demokratski smisao zakona u 
štampi. Borba, 1945. aug. 25., 4. o.)

1286 Milovan Đilas felesége.
1287 Povodom zakona o krivičnim delima protiv naroda i države. Borba, 1945. szept. 4., 

2. o., n. n.
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felszabadító mozgalom eredményeit védi. Ezek a törvények a felálló rendszer 
részletkérdéseit rendezték.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlést augusztus 26-án berekesztették, de ezzel a 
törvénykezés még nem zárult le, az elnökség és maga a nemzetgyűlés szükség 
szerint összeült. A záróülésen Triesztről és az Olaszországgal együtt vitatott 
területekről fogadtak el nyilatkozatot. Az ülésszak rezüméjét Kardelj fogalmazta 
meg:1288 „A néphatalom felépítésének első szakaszát befejeztük ” és „ megvetettük 
az ország alapjait, mégpedig hosszú távra. ”1289 A beszédben Kardelj a győztes 
pozíciójából a Népfront nevében önmagukat éltette.1290

Az ülésszak folyamán egy jellegzetes antipárbeszéd bontakozott ki. Kárdelj 
és tártsai a Népfront nevében arról beszéltek, hogy pontosan értik az ellenzéket, 
de az nem akarja/tudja megérteni őket. Kardelj „nem érti”, miért szavaznak 
valami ellen, ami jó és haladó. Az ellenzéknek azt üzeni, hogy visszatérhetnek 
majd egyes paragrafusokra, ha létrejön az a világ, amelyből a „demokratikus 
néphatalom győzelme ” eltünteti „ a fasizmus minden maradékát ”. Kardelj amikor 
valamit nehéz vagy lehetetlen megmagyarázni, a népre hivatkozik, és ezzel az 
egész kérdést megoldottnak véli. Ez később igencsak népszerű lesz. Ha a válasz
tási kampány már nem kezdődött volna el a törvénykezés munkájával, akkor ezt 
a beszédet tekinthetnénk a kezdetének. Dr. Iván Ribar, az ülésszak elnöke, rövid 
záróbeszédében elégedettségét fejezte ki a tempót és lelkesedést1291 illetően. A 
csatározások közepette Milán Grol, a Népfronton kívüli ellenzék és a Demokrata 
Párt1292 vezére, augusztus 20-án lemondott a kormány alelnöki posztjáról: 
rohamosan tisztult a terep a Népfront szempontjából. Az ezt követő időszakban

1288 Govor potprijetsednika vlade, Edvarda Kardelja. Borba 1945. aug. 27., 3. o.
1289 „dugotrajni temeljiza izgradnju naše države”
1290 Nemegyszer csúsztatott. Például: az ütemterv megvalósulása „népeink egységének” 

az eredménye; elvszerü és nem pártszerű munka folyt, ekként tüntetve fel azt állította, 
hogy az ellenzék is belépett a pártba (bizonyos kérdésekben közösen szavazott a 
Népfronttal). Elégedett, amiért az ülésszak után a néptömegek még lelkesebben ölelik 
keblükre a néphatalmat.

1291 Završna rečpretsjednika d-r-a Ivana Ribara. Borba, 1945. aug. 27., 3. o.
1292 A Demokrata Párt európai irányultságú párt volt. Tagjai a Radikális Párt szétesése után 

létrejövő Önálló Radikális Pártból (Samostalna radikalna stranka) kerültek ki, amely 
még a királyi Jugoszlávia létrejötte előtt jelentős párt volt. Az SZHSZ Királyság mega
lakulása után 1919-ben egyes horvát és szlovén demokrata körökkel szövetkezve jön 
létre a Demokrata Párt. Első elnöke Ljubomir Davidovié, aki az 1920. évi választási 
győzelem után kormányt alakíthatott. A 20-as években több alkalommal vettek részt 
a kormányban. 1929 után tartósan ellenzékben vannak, és ez így marad egészen a 
II. világháborúig. 1941-ben a vezetőség egy része Nagy-Britanniába menekül, és a 
menekültkormányban vesz részt. A fiatalabb tagok aktívan bekapcsolódnak Draža 
Mihajlović és Tito mozgalmába. A háború végén a II. Péter és Tito közti egyezség folytán 
a párt vezetése reszt vesz az ideiglenes kormányban. A pártelnök Milán Grol a kormány 
alelnöke lesz. Az első választásokon szembekerül a kommunistákkal, bojkottálja a 
választásokat (a szabálytalanságok és nyomásgyakorlás miatt). Ezután a párt vezetőit 
zaklatják (egyeseket be is börtönöznek), a párt munkáját betiltják, vagyonát elkobozzák. 
1989-ben tizenhárom értelmiségi megújítja a Demokrata Pártot.
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már a törvények erejére hivatkozva cselekedhettek.1293 A kormány eddig a pontig 
főleg rendeletekkel kormányzott. (A köztársasági kormányok is.)1294

Az aktuális, ill. kedélyjavító ügyeket szabályozták velük. A sajtóban az elf
ogadott törvényeket nemcsak magyarázták, hanem dicsőítették is. Az ülésszak 
után a propaganda visszaáll egy rövid időre az ülésszak előtti működési modellre, 
noha intenzívebben mutatja be az országban folyó újjáépítést. De ez háttérzön- 
gévé halványul a választási kampány miatt.

12.4. A kampány és a győzelem

Szeptember 1-jén bejelentették, hogy november 11-éré írták ki a választáso
kat. Már az azt megelőző törvénykezés is kampány volt, csak más eszközökkel. 
A kampány pedig a törvénykezés folytatása más eszközökkel. Ugyanazok az 
intenciók, ugyanaz a közös lelkület sugárzik mindkettőből. A kampány augusz
tus végétől erős. (A Borba csak a szlovéniai kampánykezdő napról tudósít.) A 
választásokon nem kommunistaként, hanem a sokkal elfogadhatóbban hangzó 
Népfrontként indultak.

A Borbá bán a választáshoz közvetlenül kötődő cikkek az összes cikknek mint
egy 1/3-át teszik, és csak kivételes esetekben szorulnak le a címlapról, a Szabad 
Vajdaság/Magyar Szóban hasonló a helyzet, a politika a kampányeseményekről 
tudósít, elsősorban a szerbiaiakról. A Borbába kerülő cikkeknek alig van hírér
tékük, és ez fokozottan igaz a kommentárokra. A propaganda egységesítése nem 
okozott gondot. Stílusváltás nem történt, csak a mennyiség és a témák aránya 
változott. A propaganda egységes és funkcionális, témái, a megszólalás módja és 
hangsúlyai egymást erősítik.

Kezdetben a listaállításról cikkezett az újság, aztán áttért a „népfelszabadító 
bizottságok” megválasztására, ami ugyan jóval a kampány előtt elkezdődött,

1293 Pl. Miloš Minié, a választási törvények helyes alkalmazását követeli Zapravilnuprim- 
jenu zakona o biračkim spiskovima. Borba, 1945. aug. 30., 2. o.)

1294 A szabad(abb) mozgást (Ukinuto ograničenja kretanja na téri tor iji Jugoslavije. Borba,
1945. szept. 4., Vlada Žečević), a búza felvásárlását, annak minél pontosabb végre
hajtását Odluke privrednog saveta o otkupu žita treba sprovesti brzo i bez odlaganja. 
Borba, 1945. szept. 6., 1. o., n. n., a munkásbiztosok választását (Usvojen je  prijed- 
log zakona o izmjenama i dopunama zakona o radničkim poverenicima i prijedlog 
zakona o sedmogodišnjem školovanju. Borba, 1945. okt. 24., 1. o., n. n.), az adó, a 
költségvetés, ill. a kölcsönök ügyét (Donesen je  zakón o budietu i zakón o kredit- 
nőm poslovanju. Borba, 1945. okt. 27., 1. o., az ideiglenes nemzetgyűlés kibővített 
elnöksége), a földművesek adósságának eltörlését (Usvojeni su prijedlozi Zakona o 
neposrednim porezima i Zakón o konačnoj likvidaciji zemljoradničkih dugóvá. Borba, 
1945. okt. 27., n. n.), az általános iskoláztatás hétévesre emelését stb. intézték el ezzel 
a módszerrel.
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de mélyen belenyúlt a választási kampányba, így annak részévé vált.1295 Az 
előkészületekhez tartozott a választási bizottságok felállítása, ezek összeállították 
a választópolgárok listáját.1296 Erről a törvények értelmében bárkit kihagyhattak, 
mivel az ellenséggel való kollaboráció értelmezése felettébb „rugalmas” volt. 
Ezzel megteremtették a választási győzelem hátterét. A listaállításról a Borba 
gyakran beszámolt, ezzel erejét prezentálta, a majdani győzelmet előrevetítve. 
A választási harcot Pijade hirdette meg1297, majd ezt összekötötték a külön
féle megemlékezésekkel. Szeptember elejére már olyan hangulatot teremtettek, 
amelyben az ellenzéknek esélye sem maradt.

Az időszak tipikus eseménye volt a választógyűlés. Mindent megtettek a 
kampány, majd a szavazás tömegességéért. (Úgy tűnik, szinte mindenkit mozgó
sítottak.) A kampány végén Sreten Žujović nagy elégedettséggel jelentette ki, 
hogy csak Szerbiában 1 300 000 embert mozgattak meg.1298 A tudósítások több 
tízezres tömegekről szóltak. A gyűlésekről készült képek egyáltalán nem tűnnek 
hamisítványnak (persze félrevezetők azért lehetnek). A vezetők a tömegek 
jelentőségéről beszéltek, és rámutattak, hogy csaknem négyszer annyi ember 
került fel a választólistákra, mint a „régi Jugoszláviában”.1299 A november 10- 
én közölt pontos adatok szerint 8 235 968, ezt az adatot természetesen a Politika 
és a Magyar Szó is közli. A választások jellegéről Aleksandar Ranković egy 
mondata is árulkodik (a Borba címként emeli ki) „Nemcsak hogy megőrizzük a 
győzelmet, hanem új győzelmet is aratunk. ”1300 Zujovié okt. 14-én közölt beszé
dében így nyilatkozott (Borba, 2. o.): „Nincs az a hatalom és erő, amely meg 
tudná állítani életünk folyását, amely lecsökkenthetné népeink, országunk erejét 
és jelentőségét ”. Ez a „nincs és nem is lehet” típusú érvelés jellegzetes volt, és 
magabiztosságra vallott. Szinte állandó rovattá vált a „Felajánlások a Jugoszláv 
Népfront választási alapjához ” (Prilozi za izborni fond Narodnog fronta Jugo
slavije), aminek nyoma sincs a Szabad Vajdaságban és a Politikában.1301

1295 A lap nyugtázta a Népfront győzelmét, amely -  íme -  megmutatta erejét. (ízbori za 
narodne odbore pokazali su jós jednom da narodi Jugoslavije stoje uz narodni front. 
1945. okt. 22 ., l .o ., n. n.)

1296 Rád na sastavljanju biračkih spiskova u Zagrebu. Borba, 1945. szept. 1. Tanjug. A 
listaállító bizottságot a Borbában a törvényesség és a demokrácia letéteményeseiként 
kezelik (Komisija za biračke spiskove budni čuvari zakonitosti i demokratije. Borba, 
1945. szept. 2 ., 2 . o. És: Pretsjedništvo Privremene narodne skupštine imenovalo je  
Saveznu izbornu komisiju, 1945. szept. 3., 1—2 o., n. n.) A szövetségi választóbizott
ság a köztársaságok választóbizottságait kijelölte (Savezna izborba komisijapostavila 
je  članove izbornih komisija federalnih jedinica. Borba, 1945. szept. 5 ., 1. o., n. n.)

1297 Moša Pijade: Pred izbornom borbom. Borba, 1945. szept. 8., 1. o.
1298 Izjava Sretena Žujovića, generalnog sekretara Narodnog fronta, pretstavnicima 

štampe. Borba, 1945. okt. 20., n. n.
1299 Preko osam miliona gradana nőve Jugoslavije dobilo je  biračko pravo. Borba, 1945. 

okt. 13., 4 . o., n. n.
1300 Mi óemo ne samo očuvati izvojevanu pobedu, nego ćemo se boriti i za novu pobjedu. 

Borba, 1945. okt. 14., 1. o. A választásokban nincs egy szikrányi bizonytalanság sem, 
biztosnak veszik a győzelmet, hisz tudják, rendészeti eszközök is felhasználhatók.

1301 Szervezetek, magánszemélyek adtak pénzt, sokuk tetemes összeget, a választási 
kampányra. A hadsereg szintén nagy pénzeket ajánlott fel. (Nem tudni, honnan sze
rezte, és mi okból tette, de valószínűsíthető, hogy csak a majdani győzelem elkerül
hetetlenségét akarta ezzel nyomatékosítani.) A Politika erről nem ír.
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A kampányban unos-untalan, önmagukat ismételve, a Népfront erényeit és 
eredményeit hangsúlyozták. A választásokra köztársaságonként, szociális réte
genként (munkásokat, parasztokat, nőket, fiatalokat) buzdítottak. A nemzeteket 
és a nemzetiségeket is lelkesítik: „Ne legyen egyetlen olyan jugoszláv állampol
gárságú siptár (albán), magyar, román, szlovák, cseh, török és olasz, aki ne venne 
részt a választásokon, és ne szavazzon a Népfront listájára saját szabadságáért és 
jogegyenlőségéért. ”1302 (Ha jobban belegondolunk, ez nemcsak felszólítás, hanem 
fenyegetés is.) Már a kampány kezdetén szinte minden társadalmilag megfogható 
csoport és nép kinyilatkoztatta hűségét az ezért megszervezett gyűléseken.1303

A nők és az ifjúság kérdését eredményesen aktualizálták a választási kampány
ban. Jugoszlávia hős asszonyai, mindannyian az alkotmányozó nemzetgyűlési 
választásokra! Minden szavazattal, amit a Népfront listájára adtok le, az asszo
nyok, anyák és a gyermekek jogait biztosítjátok! ”. A városokban antifasiszta 
gyűléseket szerveztek. Ezeken értelemszerűen mindenki részt vett, hiszen senki 
sem vállalhatta, hogy „nem antifasiszta”. A „kisemberek” is szóhoz jutottak. (Pl. 
egy elesett harcos anyja.) A legnagyobb népgyűléseket Belgrádban szervezték, 
ahol a lehető leglelkesebb, legsodróbb, legelkötelezettebb beszédeket mondták 
a többnyire ismeretlen szónokok. A macedónoknak kitüntetett szerepük volt a 
hűségkampányban, talán, hogy feledjék az ingadozásukat, meg azért is, mert 
felkelésük ünnepe pont egy hónappal a választások előtt volt.1304. A Népfront

1302 A Népfront választási jelszavai. Szabad Vajdaság. Szept. 25., 1. o. (Egyébként ugyanez 
a Borbá bán is megjelent.)

1303 A Népfront mellett felsorakoztak a munkások: Miho Marinko: Radnička klasa Jugo
slavije u izbornoj borbi. Borba, 1945. szept. 15., 1. o. (Röviden: a munkások minden 
erejüket a választási győzelemért vetik be.) A szakszervezet: Proglas Glavnog odbora 
Jedinstvenih sindikata radnika i namještenika radničkoj klasi Jugoslavije. Borba, 
1945. okt. 27., 3. o., n. n. A parasztság: Izborni proglas Saveza zemljoradnika. Borba, 
1945. nov. 1., 2. o. Az ifjúság: Ratko Dugović: Omladina i izbori za konstituandu. 
Borba, 1945. szept. 17., 1. o. És: Izborni proglas Ujedinjenog saveza antifašističke 
omladine Jugoslavije. Borba, 1945. szept. 19., 1. o. A muzulmánok: Sastanak glavnog 
odbora muslimana Bosne i Hercegovim. Borba, 1945. szept. 15., Tanjug. A szerbek: 
Proglas Narodnog fronta Srbije. Borba, 1945. nov. 8., 2. o. (A cikk tartalma: soha még 
nem volt ilyen egységes a nép és soha nem volt ilyen lendületes. Meg kell erősíteni 
azokat a döntéseket, amelyeket a harcban hoztak Jugoszlávia népei, tehát rájuk kell 
szavazni.) A montenegróiak: Puniša Perović: Crna Gora se sprema da na izbore za 
konstituandu istupi jedinstveno. Borba, 1945. okt. 7., 1. o. A szlovénok, sőt a vitatott 
területeken élő szlovénok is felsorakoztak a Népfront mellett: Primorski Slovenci 
Jugoslaviji. Borba, 1945. nov. 3., 2. o. Nekik az a jó, ha mindenki szavaz, és mindenki 
egységes. A macedónok nevében is megígérték a feltétlen támogatást. A macedón 
Népfront közleménye szerint a macedónok október 11-ét ünnepelve arra készülnek, 
hogy törvényesítsék azokat a vívmányokat, amiket a népfelszabadító háború hozott: 
Makedonski narod slavi 11. oktobar u danima kada se naši narodi pripremaju da oza- 
kone tekovine kője su izvojevali u narodno oslobodilačkoj borbi. Borba, 1945. okt. 8., 
4. o. Zemaljski odbor Narodnog fronta Makedonije.

1304 Lazar Koliševski: Makedonski narod i izbori za utsavotvornu skupštinu. Borba, 1945. 
szept. 23. Az újság tehát összegző cikkel reagál, és leszögezi, hogy a macedón nép 
nyugalomban és győzelmének biztos hitében várja a választásokat. Pripreme za izbore
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„nagyágyúi” az egész országban feltűntek, sőt egy-egy napon többen több helyen 
mondtak beszédeket. Szerbiában szerb, Horvátországban horvát káderek szólal
nak fel. Szerbiában a legtöbb beszédet Sreten Žujović tartotta, ő akár nagyon 
népszerű is lehetett volna, de beszédei korántsem voltak olyan ötletesek, mint 
Dilaséi és Titóéi, sőt az agresszivitásuk sem érte el Pijade1305 beszédeinek a 
szintjét. A Mladenovacon1306 a Szerbiában észlelt partizánellenes suttogó- és 
ellenzéki propaganda ellen emelt szót. (O is „ az egyesek azt mondják ” = „ kažu 
neki” fordulatot használta.)1307 Aleksandar Rankovié több „iparos-beszédet”, 
azaz formailag és tartalmilag korrekt, de fantáziátlan beszédet tartott. Az október 
7-ei belgrádi gyűlésen Đilas rögtönzött felszólalása nagyobb lelkesedést váltott 
ki, mint Rankovié jól megkomponált beszéde. Országszerte, de főleg Szerbiában 
igyekeztek katonatiszteket bevonni a kampányba (pl. Nišben Koča Popovié 
beszél.) Szerbia elnökségének elnöke, Punisa Perovié viszont alig szólalt meg. 
Szerbiában (Belgrádot leszámítva) Tito csak Kragujevacon szólt a néphez. Más 
köztársaságokban kevésbé volt népes a választókat győzködő élcsapat. Boszniá
ban Rodoljub Čolaković köztársasági elnök, Montenegróban Milovan Dilas, a 
Vajdaságban Jovan Veselinov Žarko és Svetozar Vukmanovié Tempó1308 tartott 
beszédeket. Horvátországban a szavazókra többek között Andrija Hebrang, Vladi
mír Bakarié és Vladimír Nazor (Tito egyik kedvenc irodalmára) igyekezett hatni.

Sok volt a választói listákról szóló hír. A tagköztársaságok jelöltjeinek listáját 
nagy méretben és kitüntetett helyen közölték. Nagyon odafigyeltek a szerb—hor
vát egyensúlyra. A híradások többsége a déli köztársaságokról szólt (Tito is 
inkább ezekre koncentrált), Szlovéniáról alig voltak, Horvátországból pedig 
„ellensúlyozó hírek”1309 érkeztek. A választási propaganda során is -  nagyon oko
san -  másként beszéltek más-más közösségekhez.1310 Nagyszerű példája ennek 
Dilas1311, aki a montenegrói politikai mitológia alapfogalmát, a „méltóság”-ot

11. novembra. Borba, 1945. okt. 11., 2. o. Egész oldalas cikk. És: Narod Makedonije 
očekuje izbore miran i uveren u svoju pobedu. Borba, 1945. okt. 4., 2. o., n. n.

1305 Pijade a kommunista radikalizmus képviselőjeként írásaiban és beszédeiben is nagyon 
határozott és kizárólagos hangot használt.

1306 Na zboru u Mladenovcu... Borba, 1945. nov. 4., 2. o.
1307 Érdekeit leleplezte, majd a háború vívmányait, az ország helyzetét dicsérte, ami okot 

adott a büszkéségére. Végül a választásokon való részvételre szólított fel, a paraszt
ság tartozásainak eltörlését felvillantva. Az általános gazdasági helyzet javítását is 
megígérte.

1308 Mindketten Vajdaság igazgatásában vettek részt, az 1944-es rémuralomban is részük 
volt. Ők azok, akik -  sok jel utal erre -  a Vajdaságban elkövetett etnikai tisztogatá
sokra felügyeltek.

1309 Amikor a Borba egy belgrádi választói gyűlésről számolt be riportban, akkor ugyana
zon az oldalon vagy mellette egy kisebb terjedelmű „ellensúlyozó” hírt’ közöltek egy 
másik, pl. zágrábi nagygyűlésről. A Politikában kevésbé ügyeltek erre a „kiegyen
súlyozásra”.

1310 Láttuk ezt Tito szkopjei beszédében is, amelyben a macedón politikai koncepciók 
alapelemét, az „egyesülést” villantja fel.

1311 Milovan Đilas: U ime časti i budućnosti crnogorskog naroda. Borba, 1945. okt. 30.,
1. o.
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használta fel. A várt eredmény reményében élesztették fel a HKPP-t (a Horvát 
Köztársasági Parasztpártot), kongresszust szervezve neki.1312 A beszédekben 
mindent bevetettek, néha az abszurdum határát súrolták, néha elborzasztóak, 
néha nevetségesek voltak. E jelenség legextrémebb példája Đilas már említett 
október 7-i, belgrádi rögtönzött beszédéből való. Azt találta mondani, hogy az 
ellenzékben sokan nacionalistának mondják magukat, de „a harc nem a nacio
nalisták és a kommunisták között folyt, mert a kommunisták voltak éppen az 
igazi nacionalisták, Draža Mihailovié pedig egy közönséges német szolga”.1313 
Minden lehetőséget kihasználtak, hogy egyrészt a királyságot támadják, más
részt, hogy olyan híreket közöljenek, miszerint itt-ott „a nép” köztársaságot akar. 
Jelszavakat, rigmusokat alkalmazva igyekeznek frenetikus hangulatot teremteni, 
hol a Népfrontot éltették, hol Grolt és a királyt pocskondiázták. Jellemző módon 
Kardelj -  egy nagy beszédét leszámítva1314 -  nem tartott választási beszédeket. 
Bizonyára érzékelték, nem ő az, aki beszédeivel híveket tud szerezni.

Rendkívül erőteljes volt a negatív kampány, és hatékony eszköze volt a 
karikatúra. Augusztusban Grol volt a fő célpont. Kritizálják a törvényhozásban 
játszott szerepét, azzal vádoják, hogy nem vett részt a harcokban.1315 A Nép
fronttal való szakítás után felbomlasztják a pártját, és a Grolt elítélők Önálló 
Demokrata Párt1316 néven teszik közzé választási kiáltványukat.1317 Megszervez
ték a Népfronttal tartó demokraták kongresszusát, és feloldódtak benne.1318 A 
következő lépésben Dilas nagy cikkben ügyes retorikával, és részben tartalmi, 
részben történelmi érvekkel megtámadta az ellenzék egészét.1319 Ő -  úgymond
-  tökéletesen érti az ellenzéket, de a berendezkedés kérdésében a népnek kell

1312 Kiáltványa is teljesen egybevágott a Népfront céljaival: Izborni proglas Hrvatske 
republikanske seljačke stranke. Borba, 1945. okt. 21., 4. o. Érdemes megfigyelni, 
hogy a nevébe visszakerül a köztársasági jelző.

1313 Egészen pontosan: „... J er  su komunisti bili baš onipravi nacionalisti...” Ezzel Grol- 
nak arra az értékelésére reagál, hogy Jugoszláviában harc folyik a kommunizmus és a 
nacionalizmus közötti. A pontosabb megértés végett el kell mondanunk, hogy a szerb 
„nációnálisti” szó jelentése valahol a magyar nemzeti és nacionalista között van, ill. 
mindkét jelentésben értelmezhető. Mégis úgy vélem, ebben a konkrét esetben Đilas 
meghökkentő akart lenni. (Borba, 1945. okt. 8., 2. o.: Govor Milovana Đilasa).

1314 Naša demokratija je  vlast naroda, vlast radnika, seljaka i inteligeneije. Borba, 1945. 
okt. 10., 1—2. o.

1315 A Borba aug. 27-i számának 2. oldalán van egy karikatúra, amelynek a szövege a 
következő: „Pa mi smo jós i onda, kada je  trebalo dati otpor okupatoru, glasalipro- 
tiv ” („ Mi már akkor, amikor ellenállni kellett volna a megszállókkal szemben, nemmel 
szavaztunk. ”)

1316 Članovi Demokratske stranke u Frontu osuduju rád Milana Grola kao nedemokratski 
i štetan po zemlju, narod i stranku. Borba, szept. 15., 2. o., n. n. Összhangban a Nép
front terveivel megkérdőjelezték, hogy Grol beszélhet-e a párt nevében (Miloš Carevié
o pravu g. Grola da pretstavlja Demokratsku stranku. Borba, 1945. szept. 23., 2. o.). 
Majd kártékonynak, árulónak és minden rossznak elmondják.

1317 Izborni proglas samostalne Demokratske stranke. Borba, 1945. szept. 19., 2. o., n. n.
1318 Pripreme za konferenciju demokrata u Narodnom frontu. Borba, 1945. szept. 16., 2. 

o. Tanjug. És: Izborni proglas Demokratske stranke u Narodnom frontu. Borba, 1945. 
okt. 7., 3. o.

1319 Milovan Dilas: Dvoličan rád opozicije. Borba, 1945. szept. 22., 1. o.
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döntenie, és -  itt jön a mélyütés -  „nem Hitler és Mussolini ügynökeinek. ” A 
korszak egészére jellemző az ilyesfajta „bújtatott állítások” használata. Ugyane
zen a napon1320 a Borba egy cikkében a reakcióval és a nép ellenségeivel köti 
össze az ellenzéket, mert nincs pozitív programja.1321 Az közölt karikatúra 
még pusztítóbb, Grolt ugyanis nagy szoknyában ábrázolja, ami a patriarchális 
Balkánon a lehető legsértőbb. Csetnikek és háborús nyerészkedők bújnak meg a 
szoknya alatt. Máshol a „Grol mögött a nép” felirattal ugyanezek a figurák jelen
nek meg. Az ellenzéket a „spekuláció és a feketepiac” szervezőinek nevezik.1322 
Ezzel a lakosságnak a mindennapokból gerjedő indulatait fordították ellenük. 
Pijade, rövid beszédében, az ellenzék „rágalmaira” reagál, követeli a határozott 
cselekvést, bírálja a nem eléggé megalapozott vagy képmutató cselekvést. Az 
ellenzéket, „áruló banditáknak” nevezi, akiket a nép össze fog zúzni.1323 Az 
ellenzék propagandáját is kritizálják (ami alkalmasint szintén csak projekció).1324 
Grol mellett a „ hazával kereskedő”1325 király és az emigráns kormány a kari
katúrák fő célpontja. A Magyar Szóban, jóval felülmúlva a Borba és a Politika 
hatását, ismét Gál László foglalta versbe a propaganda királlyal kapcsolatos 
kvintesszenciáját:1326

„Őrjöngő stukák verték a várost, 
halomba hullott házunk, gyermekünk.
Dicső királyunk, Karagyorgye Péter,
Te akkor, ugy-e, nem voltál velünk?

Vertek bennünket, asszonyunk gyalázták,
Vérünkben ázott száraz kenyerünk...
S még utcalámpán lógott a fiunk...
Te akkor, ugy-e, nem voltál velünk?

Hajtottak űztek, mint az állatot;”
Stb. stb.

A vers zárósora: „S te, király, többé nem lehetsz velünk! ”

1320 Opozicija pretstavlja protivnarodnu grupu oko kője se okuplja sva reakcija, uo., 4. o.
1321 „ Udružene opozicione snage nemaju nikakav realan i pozitívan program ” Borba, 

1945. szept. 24., 2. o., n. n.
1322 Demokratska opozicija -  politički organizator špekulacije i eme berze. Borba, 1945. 

szept. 26., 1. o., n. n.
1323 Moša Pijade: Na klevete reakcije. Borba, 1945. szept. 27., 3. o.
1324 Uzalud reakcionarna politika emigracija kuka za izgubljenim šestojanuarskim rajem. 

Borba, 1945. szept. 29., 2. o., n. n.
1325 Radovan Zogović: Trgovci domovinom. Borba, 1945. okt. 1., 1. o.
1326 Gál László: Király, te többé nem lehetsz velünk. Magyar Szó, 1945. okt. 14., 5. o.
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A régi Jugoszlávia és az emigráns kormány kritikáját az ellenzék megsem
misítésére használják fel.1327 A nagygyűléseken kinyilatkoztatják, hogy a nép 
nem akar monarchiát, mert az az acsarkodás melegágya.1328 Úgy tűnik, a király 
valamikor a londoni konferencia után hirtelen súlytalanná vált, minden támo
gatás elfogyott mögüle.1329 A londoni kormányra mért kegyelemdöfés, amikor 
úgy mutatják be, mint -  az addig már befeketített -  Draža Mihailovié fo paran- 
csadóját.1330 Grol és a király is -  nagyjából október elejétől -  biztos vesztesek
ként jelennek meg.1331 Különösen sikeressé teszi a lejárató kampányt a már 
létező, bejáródott mechanizmus, a sablonos figurákkal, amelyek közé újabbakat 
is be lehetett kapcsolni. A lejáratás természetéről szintén Pijade Belgrádban 
tartott1332 beszédéből tudhatunk meg még egy fontos dolgot. Arrafelé sarkítja 
mondandóját, hogy a választások élesen meg fogják osztani az ország lakóit. Az 
egyik oldalon a szabadságra és a függetlenségre szavazók tömege lesz, a másikon 
pedig a nemzetközi reakció kiszolgálói. Ez „fekete-fehér beszéd”, a jó és a rossz 
ősi szimbólumrendszerének újabb felhasználása. Érdekes, ahogy Tito puha és Pijade 
kemény beszédei együtt tudták a rendszer érdekeit szolgálni. A Demokrata Párt és 
az ellenzék végül nem vett részt a választásokon. Šubašić lemondott alelnöki -  a 
gyakorlatban már semmit sem érő -  posztjáról. Tito röviden reagált erre. Névlegesen 
Šubašićhoz, de valójában a „néphez” szólt1333 kampánycélokat szolgálva.

A választási kampány javarészt a majdani előnyöket ecseteli. A pozitív propa
ganda a megemlékezések, visszaemlékezések és a háború emlékeiből bontakozik 
ki. A kampány október közepén már annyira intenzív, hogy követhetetlenné 
vált a nagygyűlések sorozata. A legvégén azonban nem erősödött már tovább 
a hajsza, mert maguk is elhitték, sőt tudták (hiszen többszörösen biztosították): 
más nem győzhet. Žujović nem a levegőbe beszélt, amikor azt mondta, hogy a 
Népfront erejének tudatában indul a választásokon.1334 Akkoriban a majdani jóról

1327 Sreten Žujović (beszéd): Nikada u bivšoj Jugoslaviji gradani nisu imali pravo što ih 
danas imaju. Borba, 1945. okt. 1., Tanjug.

1328 Naš narod neée monarhiju jer je  monarhija uvijek bila izvor svadé i razdora, sramote
i izdaje. Borba, 1945. okt. 1., 2. o.. Tanjug.

1329 Október 8-án közlik a kommentárt, miszerint nem sikerült rávennie az amerikaiakat és 
a briteket trónja megőrzésére. A király kontextuson kívül kerülését mi sem példázza 
jobban, mint hogy a Borba arról cikkezhet, hogy anyjával veszekszik pénzügyei miatt 
(Spor oko novaca izmedu Petra Karađorđevića i máj ke. Borba, 1945. okt. 24., 4. o., 
n. n.). Ugyanazokkal a figurákkal ábrázolják, mint Grolt, az egyik karikatúra szerint 
Németországban tart szemlét felettük. (Borba, 1945. okt. 3., 2. o.)

1330 Draža Mihailovié sa svojom organizacijom u zemlji vršio je  zločine i izdajstva po 
direktivama i pod stalnom kontrolom izbegličkih vlada u Londonu i Kairu. Borba, 
1945. okt. 2., 1. o., n. n.

1331 Hasonlóan a májusi „agyonvert” német katonákhoz vagy Hitlerhez, ezek a figurák már 
csak arra jók, hogy gyűlöletet lehessen kiváltani.

1332 ízbori če nas... Borba, 1945. okt. 1., 3. o.
1333 Odgovor mar sala Tita d-r-u Šubašiću na njegovu ostavku. Borba, 1945. okt. 13., 3. o. 

A Politika viszont a címlapon közli a szöveget ugyanezen a napon.
1334 Sreten Žujović -  Crni: Narodni front izlazi na izbore svijestan svoje snage i svoje 

uloge. Borba, 1945. szept. 11., 1. o.
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a Népfront szónokai nem tudtak vagy nem akartak a velük történt szörnyűségek 
felidézése nélkül beszélni. A Népfront kiáltványából világos a népfelszabadító 
háború mítoszának megszületése, annak túldimenzionált heroizmusa.1335

A nagygyűlések „üzemének” beindulásával párhuzamosan más előkészületek 
is történnek: a Népfront pártjai egyeztetéseket tartanak.1336 A Népfront kiált
ványában a stratégiát és a taktikai lépéseket is leírták. Ebben a népek egyen
jogúságának a kiemelése a központi elem, amit még három pillér szilárdít meg: 
a nők, a fiatalok és a szakszervezetek. Emögött a törvények állnak, amelyek „az 
ország önbizalmát mutatják”. A szöveg kiemeli a sikereket és azt, hogy az ország
ban a néphatalom működése óta nem volt káosz.1337 Erre alapozzák a sikerpropa
gandát. A kiáltvány minden vívmányt a harcból vezet le (még az egyenjogúságot 
is). E premodem érvrendszer -  akár a feudalizmusban a „kard nemessége”1338
-  a titoizmus lényegi eleme, noha kiegészül egy sor modem ideával. A célok 
tekintetében a Népfront kiáltványa egyértelmű volt. Végleg szakított a királyság
gal, amely „csak a veszekedés forrása” volt. Mellé odaidézik a csetnikek, Maček, 
Nedić és Mihailovié személyét. (Ez még biztosabbá teszi a sikert, hiszen ezek 
a figurák az elmúlt időszak propagandája folytán „madárijesztő” jelleget öltöt
tek.) A másik fő cél a szociális helyzet javítása, a munkára, a pihenésre, a szo
ciális biztonságra való jogok megadása. A Népfrontot minden demokratikus erő 
szövetségét jelenti. (Aki nincs ebben a szövetségben, az nem is demokratikus.) 
A szöveg színes és ötletes jelszavakkal mozgósít: „a nép kezében van az üllő és 
a kalapács is”; az új alkotmány a győzelmek és sikerek koronája lesz, és soha

1335 Proglas Narodnog fronta Jugoslavije zq izbore za ustavotvornu skupštinu. Borba, 
1945. szept. 12., 1. o. A harcok indokainak magyarázata leegyszerűsödött és 
egyre inkább mitikussá vált, amit a sokak halálával együtt érvként használnak fel 
manipulációjukban. A halottak mint kényszerítő hivatkozási alap „működtek” a 
propaganda egészében. A mítoszra azért volt szükség, hogy abból levezetve, szinte 
szillogizmusszerüen, a választási győzelem szükségszerűségét nyilatkoztathassák 
ki. A mítosz ereje abban szintén megmutatkozott, hogy azok, akik azonosultak vele, 
önmagukat pozitív szereplőként élhették meg. A mitikus diskurzus szerint a nép 
egy emberként lázadt fel, kevés volt az áruló, de azok nagyon gonoszak, a „mi had
seregünk” pedig egy emberfeletti fenomén. Éhezve, mezítláb, az ellenségtől puszta 
kézzel elragadva a fegyvereket folyt a harc, miközben a németek összeugrasztották 
a népet, hogy könnyebben megvalósítsák sötét céljaikat. A mítosz része, hogy a par
tizánok a legnagyobb segítséget jelentették a szövetségeseknek és a Szovjetuniónak, 
Titó nevével az ajkukon harcoltak. Mindezért Jugoszláviát mindenhol megbecsüléssel 
emlegetik a világban, és példakép az összes nép számára a fasizmus elleni harcban. 
Ez a mítosz végig fogja kísérni Jugoszlávia történetét, hatása olyan erejű, hogy még 
a 21. század elején is csökönyösen ismétlik. Ezzel szemben az az igazság, hogy a 
szövetségesek legalább annyival segítettek, amennyivel a partizánmozgalom segítette 
őket és hogy fegyverek nélkül semmit sem érhettek volna el.

1336 Predizborne konferencije Narodnog fronta i stranaka u frontu. Borba, szept. 23., 2. 
o., Tanjug.

1337 Az agrárreform, a bíróságok reformja, a sajtó megreformálása, a szabad szerveződés, 
a védelem a gonosztevőktől és árulóktól rendezetten zajlott le.

1338 A feudalizmusban is a harcban mutatott bátorsággal lehetett nemességet, előjogokat 
szerezni. A titoizmusan a „harcosok” szereztek ilyen előjogokat.
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nem lépett politikai erő „ olyan nyugodtan a választók elé, mint a Népfront ”. Az 
ellenzékről ezt mondták: a legegyszerűbb ellenzéki listát állítani. (Rejtett állítás: 
az ellenzék listája semmit sem ér.) Elvben a parlamentarizmust akarták kiépíteni 
(a legjobbakat beválasztva a Népfront által), de ez csak látszat, amely mögött a 
Tito-kultusz bontakozott ki. Tito a megtestesülése mindenki testvériségének és 
szeretetben élésének, a békés építkezésnek. (Latencia: aki nem így tekint Titóra, 
az nem akar békében és testvériségben élni, vagy nem akar részt vállalni az épít
kezésben.) A kampányban Đilas pl. Tito napjának felragyogásáról beszélt1339, és 
máshol is éltették Titót, aminek nemcsak az volt a funkciója, hogy több helyen 
jelölt volt.

A népet, noha minduntalan rá hivatkoznak, statisztaszerepbe kényszerítik. 
A beszédekből világos, amit a kiáltványban kimondták: a nép szerepe csupán 
megerősíteni azt, ami a harcban eldőlt. (Noha a hadsereg ilyen értelemben nem 
döntött, csak parancsokat teljesített.) Ez a szókapcsolat még elfogadhatóbbá tette 
a nép számára a politikai elit elképzeléseit.

Szeptember 23-án a Népfront végrehajtó tanácsa (izvršni odbor) hatalmas 
listát jelentetett meg a Borba címlapján: 16 jelszót magyarázattal együtt.1340 
A Kommunista Pártnak is voltak jelszavai, de azokat szerényebb helyen és 
méretben közölték.1341 A Borba október 10-i számának címoldalán a válasz
tások finisét jelző cikk jelent meg („ Választásra fel, országunk dicsőségéért 
és felvirágoztatásáért! ”)XU1, s elkezdődött a végső szakasz a kampányban. A 
választási kampány idejére esett Belgrád felszabadulásának évfordulója. Az 
ünnepség csúcspontja Pijade beszéde volt. Október 28-án közlik, az alkotmá- 
nyozó nemzetgyűlés összeülésének november 29-i dátumát, ami az AVNOJ II. 
ülésszakának évfordulója.

A kampány nagyjából november 4-e és 11-e között zárult le. Ekkorra esett 
a nagy októberi szocialista forradalom évfordulója, és nov. 3.-án közölték 
Petar Drapšin generális halálos balesetének hírét.1343 Noha majdnem az egész 
november 7-i Borba-szám a forradalommal foglalkozott, érdekes módon nem 
kötötték a forradalom győzelmét a választás győzelméhez. Ez a szám idegen 
test, időtől és helyzettől független, kontextuson kívüli. (A Politikában csak a lap 
fele foglalkozik a forradalommal.) A Borba sem a halálesetet, sem a forradalmat 
nem használta ki a választási kampányra. Ellenben november 5-én Belgrádban

1339 Milovan Đilas: U ime časti i budućnosti crnogorskog naroda. Borba 1945. okt. 30., 1. o.
1340 A Népfront élteti a szabad választást; felszólítja az állampolgárokat a szavazásra. (Ne 

legyen olyan polgár, aki nem megy el szavazni.) Élteti a testvériséget és egységet, a 
nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságát, a hadsereget, a munkásokat, a paraszt
ságot, az értelmiséget, a hős nőket és fiatalokat. Élteti a jobb életet, a szövetségeseket, 
a Szovjetuniót, Bulgáriát és a Föderatív Népi Jugoszláv Köztársaságot.

1341 Borba, 1945. okt. 30., 3. o.
1342 Na izbore za slavu i veličinu naše domovine. Borba, 1945. nov. 10., 1. o.
1343 Pisztolyának tisztogatása közben kapott fej lövést, s belehalt. Radovan Zogović a Borba 

másnapi számában közöl búcsúztatót, s tudósít a temetésről. Svečana sahrana gene- 
rala lajtanta Petra Drapšina. 1945. nov. 4 ., 1. o.
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szervezték meg a kampány legnagyobb gyűlését, a jelentések szerint kétszázezer 
ember jött össze.1344 (Ugyanazon a napon Ljubljanában és Zágrábban is 
nagygyűlést tartottak, de a zágrábira „csak” 120 000-en mentek el.) Másnap Tito 
Szarajevóban1345 nagy tömeg előtt tartott választási beszédet. A szkopjei beszéd 
mintájára itt a boszniaiakat dicsérte. (Bosznia a legtöbbet adó és a legtöbbet 
szenvedő köztársaság.) Belgrád és Zágráb egykori, Boszniára irányuló uszító 
politikáját kritizálta.1346 Meggyőződését fejezte ki, hogy Bosznia és Hercegovina 
népei „ erőteljes léptekkel” („čvrstim korakom ”) indulnak el a jövő felé. Az 
újjáépítésről, a demokrácia ill., a „ népi demokrácia” („narodna demokratija”) 
lényegéről szólt. A tömegesség Titóék önbizalmát növelte, amit már a válasz
tási kampányban kiemeltek.1347 Emiatt már a győzelem előtt elkezdődött az 
öntömjénezés. A győzelem előtti napokban tudósítottak a francia kommunisták 
győzelméről, akik -  így a Borba -  több mint ötmillió szavazatot kaptak.1348 (Mint 
tudjuk, az ilyen jellegű tudósítások mindig célzatosak.)

A november 11-i Borba-számban a második oldalon kurzív szedéssel jelentik 
ki, hogy aki a Népfrontra szavaz, az országra, népre, saját családjára, magára, 
a gyerekére és a boldogabb jövőre szavaz. A lap közölte Rankovié és Nešković 
egy-egy beszédét, valamint Đilas Szovjetuniót dicsőítő cikkét. Az egyes köztár
saságok választási felkészüléséről, valamint a várható hadi kártérítésről is írnak. 
A harmadik oldalon karikatúrát közölnek, amely azt erősíti meg, hogy a válasz
tásokat nem fogják elnapolni. A Borbá bán a mozgósítás sikeréért nagyon sokat 
tettek. Ebből a számból a nyugodt várakozás légköre sugárzott.

Maga a választás lebonyolítása eléggé zavaros volt, a szavazók ugyanis a 
két golyót három urnába dobhatták (A Politikában közölt ábrákkal kísért ma
gyarázat sokkal világosabb.) A népképviselet a Szövetségi Tanácsban (a polgárok 
képviselete) és a Népek Tanácsában (a tagköztársaságok képviselete) valósult 
meg. A választások választás voltát eleve „kiégették” azzal az állítással, hogy 
az már megtörtént „kinn a szélben és az esőben, a harcokban, és megtörténik 
a szántóföldön való munkában A „választás” azért sem volt választás, mert 
az ellenzék a kampány korai szakaszában, a megszabott feltételekre hivatkozva 
bejelentette távolmaradását. A Népfront természetesen két listát állított. Aki 
mindkettőt elvetette, golyóit a „vak-urnába” („éorava kutija”) dobhatta, azaz a 
semmire szavazott. A Borba nem magyarázgatta a választási rendszert, csak azt, 
hogy mindkét szavazógolyót egyszerűen a Népfront urnájába dobják, amihez

1344 Dvestahiljada Beogradana prisustvovalo je  velikom zboru Narodnog fronta kod spo- 
menika... Borba, 1945. nov. 5., 1—2. o.

1345 Marsai Tito govor io je  u Sarajevu na velikom zboru komé je  prisustvovalo 80 hiljada 
ljudi. Borba, 1945. nov. 6., Tanjug.

1346 A jól bevált közhely szerint szétválasztotta a szerb, ill. horvát politikai elitet és a népet
-  az elit rossz, a nép jó.

1347 Milionsko učešće narodnih masa u izbornoj kampanji dokaz snage Narodnog fronta. 
Borba, 1945. nov. 6., 3. o., n. n.

1348 Komunistička partija Francuske dobila je  preko petmiliona glasova. Borba, 1945. 
okt. 24., 1. o.
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„a legnagyobb szabadságot biztosítják” 1349 Jól megmagyarázzák, hogy az ún. 
„éorava kutijá”-ba dobott golyó árulást és reakciót jelent.

A választási kampányt erős „győzelmi kampány” követte. A november 12- 
i vezércikk a nagy részvételi arányról szólt1350, és már 13-án meghirdették a 
„ történelmi győzelmet ”. Az első oldalon közölték a szavazó Tito és egy rokkant 
szavazó képét. Az ezt követő napokban adatokat, tudósításokat jelentettek 
meg a magas, a 90, esetenként 95%-ot meghaladó részvételről. A részletes és 
hivatalos eredményt 24-én tették közzé.1351 De már 20-án úgy írtak a Népfront

1349 Puna sloboda izbora za ustavotvornu skupštinu obezbeđen je  tehnikom glasanja. 
Borba, 1945. nov. 3., 2. o., n. n.

1350 Veliko učešće birača na izborima za ustavotvornu skupštinu. Borba, 1945. nov. 12., 1. o.
1351 Ezt az elsöprő győzelem támogatta:

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés Szövetségi Tanácsa 
(Savezna skupština ustavotvome skupštine)

Szavazásra
jogosultak

Leadott
szavazatok

%
A Népfrontra 
szavazók

%
A lista 
nélküli 
doboz

%

Szerbia 2 423 099 1 867 701 77,16 1 654 545 88,59 213 156 11,41
Vajdaság 977 276 901 040 92,20 769 482 85,40 131 558 14,60
Kosovo és 
Metohija

322 803 315312 97,68 305 184 96.78 10 164 3,22

Horvátország 2 076091 1 905 429 92,53 1 743 797 91.52 161 632 4,84
Szlovénia 724 024 689 910 95,29 574 314 83.25 115 592 16,75
Bosznia és 
Hercegovina

1 086 112 l 004 964 92,53 956 809 95.21 48 155 4,79

Macedónia 580 091 561 666 96,13 538 353 95.85 23 313 4,15
Montenegró 193 959 186 447 96,13 182 595 97.93 3 852 2,07

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés Népek Tanácsa 
(SkupŠtina naroda ustavotvome skupštine)

Szavazásra
jogosultak

Leadott sza
vazatok

%
A Népfrontra 
szavazók

%

A lista 
nélküli 

doboz
%

Szerbia 2 423 099 1 858 409 76,70 1 622 616 87.31 235 793 12,69
Vajdaság 977 276 900 250 92,12 726 051 80,65 174 199 19,35
Kosovo és 
Metohija

322 803 314 135 97,31 299 546 95,36 14 589 4,64

Horvátország 2 076 091 1 903 033 91,66 1 698 417 89,25 204 616 10.75
Szlovénia 724 024 689 910 95,29 567 302 82,23 122 608 17.77
Bosznia és 

Hercegovina
1 086 112 999 698 92,04 941 391 94,17 58 307 5,83

Macedónia 580 091 561 257 96,75 538 081 95,87 23 176 4,13
Montenegró 193 959 186 522 96,17 181 571 97,35 4 951 2,65
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győzelméről, mint az európai békéhez való hozzájárulásról.1352 Pijade 26-án már 
egy új szakasz kezdetéről szónokolt. A Népfront és benne a Kommunista Párt 
még a tényleges győzelem és az alkotmány elfogad(tat)ása előtt a Demokratikus 
Föderatív Jugoszlávia emlegetéséről áttért a Jugoszláv Föderatív Népköztár
saságra, amiről majd csak de iure november 29-én született meg a döntés.

A kialakuló rendszerben mindenkit, aki alternatívát jelentett volna, ellenség-ként 
kezeltek, nemzetiségétől függően úsztasává, fasisztává, horthy-fasisztává, ember
telenné nyílvánítottak. (Dilas például azt mondta, hogy az ellenzék méltatlanul és 
érdemtelenül kapott jogokat.) Az új szakasz jellegéről a legleplezetlenebbül egy 
november 17-i karikatúra beszélt. Két lehajtott fővel közlekedő embert látva az 
egyik gyerek megkérdezi a másiktól: kik azok az emberekl Erre a másik ezt mondja: 
Az Isten áldjon meg, nem emberek azok, hanem absztinensek. A választási kampány 
egészével kapcsolatban felmerülhetne a kérdés: vajon volt-e tétje a választási 
cirkusznak? A válasz erre -  a Népfront stílusában -: nem, és nem is lehetett.

12.5. A győzelem és a háború folyamatossá tétele

A titoista Jugoszlávia a választási győzelem által vált teljesen hitelessé. Az 
erő, amely végigvitte a választásokat, hitelesítette Tito személyét, formálódó 
rendszerét, aminek immár jogi, nemzetközi keretei voltak. A rendszer ellenzőit a 
választásokban megmutatott erő elhallgattatta. Tito és társai a helyzet urai lettek, 
így immár uralhatták a múltat, pontosabban a múltról kialakult képet, és tetszésük 
szerint alakítgathatták. A már kipróbált, győzelemre vezető, biztos ösvényeken 
haladtak tovább. A hatalom a választási harc folyamán tovább mélyítette saját 
diskurzusát. A győzelem hitelesítette a propaganda hangnemét és stílusát is, 
tovább éltette és „kanonizálta” tendenciózus mondandóját (ami a valóságnak és 
a közelmúltnak a politikai szándék szerinti keveréke és kivonata). Ahogy az ein
steini fizikában a tömeg elhajlítja a teret, úgy hajlította meg Titóék propagandája 
a múltat és a jelent. A témák, a nép megszólítása, hangulatba hozása, a beszédek 
felépítése a győzelmet hozó „nyerősablon„-t követte, amely fejlődőképesnek 
bizonyult. A háborús diskurzus dialektikus és folyamatos újragondolása a rend
szer hasznára volt. A hadsereg éltetése, a közelmúlt állandó megidézése, a nép
felszabadító mozgalom dicsérete minden nyilvános szereplésben produktív volt. 
A partizánmozgalom, a kommunisták -  vagy ha így akarjuk: -  Tito és köre egyre 
magabiztosabb lett.1353 A választási győzelem Tito személyes sikere is, sőt azt is 
bebizonyította: Jugoszláviában nem történhet olyan kisiklás, mint Bulgáriában.

1352 Dušan Blagojević: Pobeda Narodnog fronta na izborima doprinos stabilizaciji mira u 
Evropi, 1945. nov. 20., 1. o. (A cikkben egy sor nyugati lap címét sorolja fel, amelyek 
arról írtak, hogy teljes szabadságban történt a szavazás. Ugyanezt a hangulatot később 
különböző megfigyelők idézésével is megerősítik.)

1353 1 944 májusában még a főparancsnok élete forgott veszélyben, 1945 elején még min
dennaposak a harcok, 1945 tavaszára viszont már egészen biztossá vált a győzelem. 
Novemberre pedig jogi értelemben is megszilárdult helyzetük — ezt hozta magával 
a választási győzelem.
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A propaganda motorja a választási győzelem teremtette helyzetben is a 
háborús győzelem maradt. Mindig, minden szinten a győzelemre, a hadseregre, 
a szovjet szövetségesre hivatkoztak, és mindent ezekhez kötöttek. Nem lehetett 
szó a népek egyenjogúságáról, de a nők és az iijúság helyzetéről sem a háborúra 
való utalás nélkül. A jogokat sem abból vezették le, hogy jogok, hanem abból, 
hogy részt vett a háborúban a szóban forgó egyén, nép1354 vagy szociális réteg. 
Ez talán természetes, amikor még alig néhány hónapja van csak béke, sőt az 
erdőkben még ellenségek bujkálnak, de ettől a manipuláció ténye egy cseppet 
sem kisebb. A jelent és a múltat célzatosan kapcsolták össze. A múltról már csak egy
féleképpen lehetett beszélni. Az áldozatok emlékét és a jogosan megvetett fasizmust 
a rendszer szolgálatába állították. Állításaik nyomatéka végett utaltak az áldozatokra. 
(Ennek az abszurdig kiélezett változata, amikor a Borba a Halottak hangja címen ver
set közöl.)1355 Ez a „nép hangjának” kiegészítése. A régmúltat, noha azzal ritkábban 
foglalkoztak, könnyen beillesztették történelemfelfogásukba. Ellenben a közelmúlt, 
amit nagyjából a két világháború közti időszakig teijesztettek ki, politikai színezettel az 
éppen aktuális célokat szolgálta1356 -  akár a partizánokról, akár a csetnikekről írtak.

A háború eseményeit konkrét célok nélkül is folyamatosan napirenden tartot
ták. Naponta közöltek fényképeket a népfelszabadító háborúról Belgrádban meg
nyitott kiállításról.1357 Az egyes városok felszabadulásának évfordulóját gyűlésekkel 
ünnepelték meg (ami kampánycélokat szolgált, ha éppen arra volt szükség).1358 
Időnként elemző cikkeket közöltek egy-egy harci eseményről1359, és méltató élet
rajzot egy-egy a harcban elesett néphősről.1360 A kínaiak, a szlovákok1361 stb.

1354 1 920 körül a szerb, a horvát, a szlovén államalkotói joga abból következett, hogy 
egy nemzet három törzse (Polonyi Péter—A. Sajti Enikő: Mao—Tito. 184. o.), 
később abból, hogy a jugoszláv nemzet része (egyiknek sincs köze a valósághoz). A 
titoizmusban, a közös harc misztikussá tett képe az a kötőszövet, amely szintén csak 
nyomokban kapcsolódik a valósághoz, és mint érv pillanatok alatt elporladt a 90-es 
éveket megelőző tüzes nacionalizmusok hevében.

1355 Jovan Popović: Glas mrtvih. Borba, 1945. nov. 4., 3. o.
1356 Pl. a Gortan-ügy a területszerzést. Ausztriával kapcsolatban az 1920. október 10-i kla

genfurti népszavazásra emlékeztek, sajátos optikával révedve a „hibás múltra”.
1357 Ezt kétszer beharangozzák, és egyszer tudósítanak a már megtörtént megnyitásról. 

U Beogradu se otvara izložba narodnooslobodilačke borbe. Borba, 1945. szept. 12., 
3. o., n. n. És a másik: Danas se u Beogradu otvara izložba narodno-oslobodilačke 
borbe, 1945. szept. 13., n. n. A két nappal ezutáni tudósítás: Svečano otvaranje izložbe 
fotografija i dokumenata narodnooslobodilačke borbe u Narodnom muzeju u Beo
gradu. Borba, 1945. szept. 15., n. n. Ez a tudósítás csak a megnyitás tényéről számol 
be, de az ezt követő időszakban mindennapos lesz egy-egy kép közlése. Időnként a 
megjelentetett cikkekhez illeszkednek témájukban. Pl. szeptember 15-én az éppen 
egy évvel azelőtt készült képet közlik. Amikor pl. a haditengerészet megalakulását 
ünnepük, akkor annak egyik ütközetéről készült képet közlik.

1358 A belgrádi ünnepség október 20-án kiemelt jelentőségű volt, ami a róla szóló tudósítás 
terjedelmében nyilvánult meg. Veličanstvena parada Jugoslovenske armije u Beo
gradu. Borba, 1945. okt. 21., 1—3 old.

1359 M. K.: Prvomajska akcija na rijeci Neretvi 1942. god.. Borba, 1945. szept. 11., 3. o.
1360 Narodni heroj Žarko Zrenjanin. Borba, 1945. szept. 8., n. n.
1361 Proslava godišnjice ustanka slovačkog naroda. Borba, 1945. szept. 1., 4. o., n. n.
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felkeléséről is írtak. Az egyes hadseregcsoportok (dandárok, brigádok) vagy a 
hadnemek1362 megalakulását megünnepelték. A választási kampányban a politiku
sokon kívül a generálisok mondták a beszédek nagy részét. (A politikusok közül 
sokan katonatisztként indultak, pl. Aleksandar Rankovié.) A megbecsülés jeleként 
kölcsönöket adtak a harcosoknak. A hadsereg modernizálásának fontosságáról is 
írtak önmagukat éltetve.1363 A hadsereg éltetése a rendszer alfája és ómegája lett. 
Presztízse folytán vele kapcsolatban semmit sem lehetett megkérdőjelezni. Csak 
„mitikusan”, paneleket ismételgetve lehetett róla beszélni. (Az egész nép felkelt, 
nehéz körülmények között harcolt stb.). A nyers erőt fetisizálták, miközben elvben 
Tito és az ország vezetése szakít a szerb militarizmussal.

Új kifejezések jelentek meg, nagy karriert futott be a „manifesztáltak” szó. 
Számtalan alkalommal írták le (pl. Tito, a népfelszabadító mozgalom, Jugoszlávia 
mellett manifesztáltak), közelebbi meghatározás nélkül. A szövegekből az érződik, 
hogy a „manifesztálás” a szeretet, a lelkesedés kimutatása.

A /tortában egy rendkívül pozitív önkép kialakítása is elkezdődik. Elsősorban 
a hercegovinaiakról és a montenegróiakról terjed el a büszke és méltóságteljes 
(górd i dostojanstven) toposz. Ezt majd az egész országra és minden lakójára 
kiterjesztik, hiszen van mire büszkének és mitől méltóságteljesnek lenni. (A 
háborús győzelem.) Ehhez nagyotmondás párosul. A politikusok, főleg a válasz
tási kampány során erőteljesen túlhangsúlyozzák a jugoszláviai események 
jelentőségét, és a népfelszabadító mozgalom hatását a világháború egészére. Az 
önkép szempontjából nagyon fontossá váltak a jugoszlávokat illető külföldi meg
nyilatkozások. A /tortában ezért gyakori a szovjetek, a bolgárok, csehek nevében 
kinyilatkoztatott szeretet, tisztelet Jugoszlávia és népei iránt. Ebből a politikai 
vezetés „kedélytőkét” tudott felhalmozni. (Hogy pl. azt állíthassa: Karintiában 
az életfeltételeket a délszláv bizottságok javítják.)

A háborús propagandából kiindulva egyszerű módon tudtak manipulálni. 
Akár negatív, akár pozitív képet akarnak kialakítani, a háborúban betöltött 
szerepet idézték fel. Az olaszokkal kapcsolatban egyszerre építik a negatív és a 
pozitív képet (a jó nép és a rossz vezetés toposza) 1364, a bolgárokról pedig csak 
pozitív képet festenek. A magyarokat ekkor még pozitívan, de egy adag meg
bocsátó utalással a múltra, közelítik meg. Másrészt 1945 szeptemberére teljes 
volt a siker a partizánmozgalom ellenfeleinek összekapcsolásában. Nediéet és 
Paveliéet, az usztasákat és a csetnikeket rendszeresen egy mondatban említik, 
sőt csetnik—usztasa egyezményekről cikkeznek1365, holott a két mozgalom

1362 Proslava dana jugoslovenske mornarice u Splitu. Borba, 1945. szept. 12., 2. o. Tanjug.
1363 Oficiri naše armije naoružavaju se znanjem moderne vojne nauke. Borba, 1945. szept.

6., n. n. Doprinos Narodno oslobodilačke vojske u ratu protiv nemačko-italijanskih 
zavojevača. Borba, 1945. okt. 27., Tanjug. Koča Popović, aki október 20-án mondott 
belgrádi beszédében is erről szólt, és -  mint cseppben a tenger -  látszik benne az 
egész rendszer.

1364 Még a japánokat is ilyen módon „mentegetik”. Potlačeni japanski narod želi mir... 
Borba, 1945. okt. 24., 4. o., n. n.

1365 Četničko-ustaški ugovori. Borba, 1945. okt. 20., 4. o., n. n. Erről a témáról Branko 
Latas közöl dokumentumokat a Saradnja četnika Draže Mihailoviéa sa okupatorima 
i ustašama (1941—1945), Društvo za istinu o antifašističkoj narodnooslobodilačkoj
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nemigen illett össze, még akkor sem, ha mindkettő a partizánok ellensége volt. 
Milán Grolt, a „reakciót”, a háborús nyerészkedőket, Mačekot és II. Péter királyt 
ebbe az ellenségképbe gyúrják bele. Az ellenségképben már elhalványodott Hitler 
alakja.1366 A háború idején hozzá kapcsolódó gesztusrendszer mégis tovább él, és 
az egységes ellenségkép létezése hozzá vezethető vissza.

A partizánmozgalmat és Jugoszláviát továbbra is egy kis pánszláv fűszerrel 
teszik még vonzóbbá.1367 Lengyel újságíróknak beszél Tito1368 a szláv országok 
együttműködésének nagy fontosságáról, ami egy nagy történelmi misszió része. 
Az össz-szláv bizottság elnöke is ellátogatott Jugoszláviába.1369

A kampány termelte ki a titoizmus első változatát, az alapot, amelyhez képest 
a többit változatként értelmezhetjük. A rendszer elemei ekkorra álltak össze, és 
az alkotmányozás folyamatában öltöttek testet (ami már csak idő kérdése volt). 
A propaganda azonban nemcsak elvi jelentőségű volt, hanem jelentős azoknak a 
szerepeknek a kiosztásában is, amelyek érvényesek lesznek a jövőben. A jugoszláv 
politikai mítosz legendáriuma szerint az első társadalmi csoport, amely nyer az 
egészen, a hadsereg lesz. A Borbát az egyre totálisabb jellegű, a győzelem követ
keztében megszilárduló hatalom teljes ideológiai, frazeológiai, stílusbeli kötöttsé
gbe szorította, így a lap a rendszer jellegzetességeit leplezetlenül mutatja be.

Ha nagyon szigorúan vennénk, akkor a választási győzelemmel tulajdonképpen 
már befejeződött a korai titoizmus kiépülése, de az mégis az első alkotmányban 
öltött testet, és maga Tito, valamint a kommunisták is úgy tekintettek az alkotmá
nyozásra, mint a munka befejezésére, amellyel felkerül a tető az építményre.

borbi 1941— 1945, Beograd, 1999 c. könyvében, de azokat elolvasva láthatjuk, hogy 
cseppet sem problémamentes az együttmüködés, és nem stratégiai, hanem csak ope
ratív szinten zajlik.

1366 Már nincsenek karikatúrák róla, sőt a szövegekben sem hozzá kötik az új ellensé
geket.

1367 Pl. Valentin Močalov o slovenskim narodima u drugom svetskom ratu. Borba, 1945. 
szept. 29., 3. o.

1368 Saradnja slavenskih zemalja je  jedna krupna, jedna velika stvar i svi oni koji se za nju 
zalažu i na tome rade, čine veliku historijsku misiju. Borba, 1945. okt. 3., 1. o., n. n.

1369 Predstavnici sveslavenskog komiteta u Zagrebu. Borba, 1945. szept. 30., 4. o., n. n.
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13. A VÁLASZTÁSI GYŐZELEM ÉS A 
HARC, AMI UTÁNA KÖVETKEZETT 

(1945. NOVEMBER 11.—1946. JANUÁR 30.)

„A harc azonban tovább folyik, ugyanúgy, mint a ja jc e i ülés után. Csak többé 
nem az ellenség ellen harcolunk, hanem a nehézségek ellen, amelyek az újjá

építés nagy munkája során felmerülnek. A hőstettek a munka verseny hősi 
teljesítményei. Az ütközetek az építés nagy rohammunkái. A siker a népuralom  

diadala. És a végső győzelem az új Jugoszlávia kiépülése. ”1370

A választási győzelem és az alkotmány megszavazása közötti időszak a pro
paganda szempontjából egyszerű. Minden lényeges kérdés eldőlt, nem kellett 
erőt és figyelmet fordítani (az elvben) bizonytalan kimenetelű választásokra. Az 
alkotmányozó nemzetgyűlés egyszerűen megszavazta, hogy nemzetgyűlésként 
működjön tovább. Tito az alkotmány meghozatalát a háborúval kezdődő és a 
partizánok győzelmével folytatódó szakasz végpontjának tekintette.1371 A hata
lom egyre szélesebb és szilárdabb alapra támaszkodott. A harc, pontosabban a 
győzelem a harcban, „a nép akarata”, jogi formát nyert. A titoizmus folyamatosan 
kettős győzelemről beszélt. (Egyszerre érték el a népfelszabadító és a forradalmi 
célt.) Katonai győzelmük a választások megnyerésével vált teljessé.

Az alkotmány megszavazásáig ismét szétfolyóvá vált a propaganda, de 
ívbe rendeződtek azok a témák, amelyekkel a társadalmat mozgósították és 
irányították Tito szándékai szerint. Ebből látszik Titóék ideológiai célja, vala
mint politikai gyakorlata is. Igyekeznek mozgalmassá tenni ezt az időszakot is, 
továbblendítve a társadalmat. A propaganda célja a tömegesség megvalósítása 
egy-egy cél érdekében. A hatalom nyugalma olyanná tette a propagandát, mintha 
ezer torokból hangozna ugyanaz. Gátlástalanul ismételték önmagukat, hivatkoz
tak a háborúra, és egy hírből annyit csináltak, amennyit akartak. Győzelmüket 
beledöngölték az egyének tudatába.

Mivel a rendszerre már nem várt sorsdöntő megmérettetés, sorsdöntővé vált a 
gazdasági nehézségek és a belőlük származó elégedetlenség kezelése. Titoék tud
ták: politikai helyzetük megszilárdulása nem jelenti a társadalom és a gazdaság 
javulását, sőt a tél még ront a helyzeten. A gazdasági problémák nem befolyá
soltak ugyan egy majdani választást, de nagy veszélyt rejtettek magukban. Ez 
azonban már nem volt megoldható gyors kampánnyal. Széles körben és hosszú

1370 S. J.: November 29-e elé. Magyar Szó, 1945. nov. 25., 1. o.

1371 Narodni front je  dobio ogromnu većinu od oko 6 500 000 glasova. Borba, 1945. nov.

17., 1. o., Tanjug. Ez a sajtóval folytatott beszélgetés Borbá bán közölt változata.
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távra jelentettek kihívást, az Adria-parti széljáráshoz hasonlóan. A bóra hidegen 
és erősen tud fújni, mégis csak a jugó az, amely lassan, de állandó erővel képes 
ötméteres hullámokat kelteni. Az új korszak fő feladatát jól ábrázolta egy kari
katúra:1372 a fegyveres katona -  a közelmúlt hőse -  átadja az alkotmányt a fran
ciakulcsos munkásnak -  a jelen hősének (aki azért még partizánsapkát visel).

A Borba arculata és a propagandája letisztult. A megjelenése rendszeressé 
vált (noha a cirill és latin betűs szedésben továbbra sincs semmilyen logika), a 
lap teijedelme a 4 és a 8 oldal között váltakozott. A címlapon rövidebbek lettek a 
cikkek, ami érdekesebbé tehette volna a lapot, ha a cikkek tartalma változatosabb 
lett volna. (Továbbra is a TASZSZ-hírek domináltak, a jövőről, de a múltról is 
sablonosán beszéltek.) A csapásirányok egyre világosabbak lettek (elsősorban 
a külpolitikában). A távoli események és a mindennapos ügyek közlése is az 
ideológia prizmájának törésével történik. A lap növekvő változatossága csak azt 
jelenti, hogy több dolog kapcsán mondják ugyanazt. Nyugat-, de Kelet-Európa 
is sztereotip leírásokat kapott. Egyértelmű: a szovjettel egybeeső, sztereotip 
véleménye lesz a Borbának a közép- és a távol-keleti történésekről is. Adottak a 
barátok, akikről kedvezően írtak, de az ellenség is -  „a fasizmus felé hajlók”, azt 
rejtegetők - ,  akikre csak utaltak. A témaismétlődés szinte ritmikus (a nürnbergi 
per, az újjáépítés hírei), s ezért az újság a semleges olvasónak unalmas. Nincs 
kizárva azonban, hogy a propaganda által megérintett olvasók elképzeléseik 
megerősítését látták benne.

A kedvező helyzet folytán szabadabban intézkedhettek a tartós hatású pro
blémák megoldásáért. Nemcsak a szándékaikat fejtik ki, hanem az intézkedé
seikhez próbálnak kedvező hangulatot teremteni. A valódi problémákról azonban 
nem beszélnek világosan. A szűrt információkról sokszor csak a valódi prob
lémák tagadásából értesülünk. Konkrét esetekre is reagál, „tűzoltó munkákat” is 
végez a lap, jól „megideologizálva” a hatalom lépéseit. Ám ha az olvasó kritikus, 
még akkor is súlyos kérdéseket tehet fel, ha más információkkal nem rendelkezik. 
A szüntelen ismétlésekkel fenntartott győzelmi hangulat „lendülettartalékai” 
végesek, így később némi erőlködés tapasztalható, a propaganda -  sportnyelven 
szólva -  utazósebességet vett fel.

13.1. A választási győzelem

Az 1945. november 11-e és november 29-e közötti időszak hallatlan sikerpro
pagandára adott módot.1373 Az új győzelem az erő és testvériség méltóságteljes 
„manifesztálása”.1374 Čolaković egyenesen a felébredt (értsd: megvilágosodott)

1372 1 946. jan. 1., 2. o.
1373 Lampe (Jugoslavija kao istorija. 207. o.) szerint nagyon könnyű volt elfogadtatni a 

köztársasági államformát, hiszen a győzelem és a mandátumok elosztása után senki 
nem ellenezte azt.

1374 Novembarski izbori velika manifestacija snage i bratstva naših naroda. Borba, 1945. 
nov. 15., 2. o., n. n.
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nép győzelméről beszélt.1375 Valójában elsöprő győzelmük fontos tényezője volt, 
hogy a Népfront listájával szemben nem egy másik lista állt, hanem a „semmi” 
(éorava kutija). A győzelemmel nemcsak kizártak a hatalom gyakorlásából 
minden más politikai opciót, hanem létezésüket is ellehetetlenítették. (Felszá
molták az alternatívákat.) A beszédekben, az újságokban használt nyelvezetben 
is kiteljesült a fölényük.

13.1.1. A választási győzelem pillanatának megragadása

„ Jugoszlávia egyértelmű bizalmat szavazott Tito marsallnak és a Népfrontnak ”1376

A nagy részvételi arányok méltatásán kívül1377 rögtön a történelmi győzelemről 
kezdtek beszélni.1378 Tovább fokozza a hangulatot, hogy a brit parlamenti küldöt
tek1379 és a külföldi sajtó kedvező véleményeit közölhetik.1380 Prágában szimpáti
atüntetést rendeztek Jugoszlávia mellett.1381 A világ különböző részeiről küldözgették 
az üdvözleteket és gratulációkat Titónak.1382 A sikerpropagandával együtt folytatták a 
régi rendszer lejáratását. A régi rendszer vezetőit török agákkal és bégekkel állították 
párhuzamba. A királyt egy karikatúrán a rigómezei csata -  a szerb politikai mitológia 
origója -  veszteseként ábrázolták1383, az odavágó népköltészetet felhasználva. Mind
ez nevetségessé és egyben szánalmassá tette őt.

1375 Pobjeda probuđenog naroda. Borba, 1945. nov. 18., 1. o.

1376 Jugoslavija je  odlučno dala svoje poverenje marsalu Titu i Narodnom frontu. Politi
ka, 1945. nov. 12., 1. o. A Magyar Szó címoldalán megjelenő cikkben óvatosabbak, 

még csak a részvételi arányokat dicsérik, és a magyarok hűségét emelik ki.

1377 November 17-én közlik: az országban mintegy 88,7%-os volt a részvétel. A Nép

front mintegy 6,5 millió szavazatot kapott Narodni front je  dobio ogromnu veéinu 
odoko 6,500.000 glasova. Borba, 1945. nov. 17., 1. o., Tanjug.

1378 Ezt már a 13-ai számban megelőlegezték. Istorijska pobeda Narodnog fronta. 
Borba, 1945. nov. 13., 1. o., n. n. A részletesebb eredményeket 14-én közlik (1. és 

2. o.).

1379 Engleskiparlamentarci o svojim utiscima u Jugoslaviji. Borba, 1945. nov. 13. 1-2. 

o. Tanjug. A vendégszeretetet dicsérték a britek.

1380 „Danas demokratija trijumfuje na Balkanu” piše francuski list „Fron nasional”. 
Borba, 1945. nov. 15., 6. o., n. n. Talán a legkedvezőbb közlés a csehszlovák Rude 
Pravo c. lapé volt: „Pobeda Narodnog Fronta u Jugoslaviji doneće ne samo kon- 
solidovanu republiku u Jugoslaviji nego i mir na Balkanu ” piše praški Rude Pravo. 
Borba, 1945. nov. 21., 4. o., n. n.

1381 Svenarodna manifestacija za novu Jugoslaviju u Pragu. Borba, 1945. nov. 28., 1. o.

1382 Zlatko Baloković és Luis Adamik: Jugosloveni iz zemlje i inostranstva čestitaju 
maršalu Titu veliku izbornu pobedu narodnog fronta. Borba, 1945. nov. 19., 1. o. 

Hasonlóképpen: Pozdravni telegrami marsalu Titu iz inostranstva. Borba, 1945. nov.

21., 1. o., n. n.

1383 Posle bója od 11. novembra. Borba, 1945. nov. 15., 2. o.
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A választási adatokat 24-én1384 köztársaságokra lebontva tették közzé. Macedó
nia, Bosznia és Hercegovina, valamint Montenegró jeleskedtek leginkább, de a 
győzelem máshol is „kiütéses”. A jugoszláv demokrácia nagy diadaláról beszé
ltek. (Kiemelték, hogy Nagy-Britanniában és Svédországban jóval kisebb arány
ban ment el szavazni a nép.) Tito a sajtóval folytatott, fentebb már idézett hosszú 
beszélgetését1385 árulkodó módon azzal kezdte, hogy a „ demokratikus, békés és 
méltóságteljes ” választások alkalmával nem volt terror. Erre a sajtóbeszélgetés 
végén is visszatér. (Nem alkalmaztak semmilyen megengedhetetlen kampány
fogást, és a jövőben sem lépnek fel az ellenzék ellen élesebben, mint addig.) 
Valójában az ellenzéket letörölték a politikai színtérről, a szavazók meg voltak 
félemlítve. Ráfázhatott az, aki nem ment el, és az is, aki a nem megfelelő urnába 
dobta a golyócskát.1386Tito az „ún. demokratikus ellenzéket” „minden becstelen 
módszer ” bevetésével vádolta. Érvénytelenné akarták tenni a választásokat, usz- 
tasa és csetnik csoportok törtek be a falvakba. Kiemelte, hogy még a nagyváro
sokban is győztek, ahol pedig az ellenzék erősebbnek érezte magát. Szerinte 
a nép egységes, elfogadja a Népfront programját, nem akarja a régi rendszer 
visszatérését. A Népfront nemcsak a háborúban volt jó, ezért azután is meg kell 
maradnia. Szerinte a választási győzelem nagy segítség a Balkánnak, és növeli 
egész Európa biztonságát.1387 Az alkotmányozás lesz a választási eredmények 
megkoronázása, és a tető azon a házon, amit a népfelszabadító háborúban kezdtek 
el építeni. Később szinte minden szava és mondata megkérdőjelezhetetlen topo
szként megismétlődik valahol, sőt egy-egy szerző még csiszol is rajtuk. Dušan 
Blagojevié (akit fentebb idéztünk) megismétli Tito tézisét a tiszta választásokról 
(amit figyeltek és el is ismertek a Nyugaton). Elmondja, hogy a harcban kialakult 
demokrácia győzött, a külföldről történő szisztematikus támadások, az ellenzék 
rágalmazása ellenére nem lehetett megbontani a nép egységét. Kiemeli: a Nép
front győzelme súlyos csapás a fasizmusra. (A görög, olasz, török politikára utal, 
mintha a választásokkor fasiszták lettek volna az ellenfelek.) A megfelelő nyugati 
véleményeket is ismerteti.

1384 Zvanični rezultati izbora narodnih poslanika za ustavotvornu skupštinu. Borba, 1945. 
nov. 24., 1. o. Térképen diagramokkal bemutatva lásd: Köztes-Európa 1763—1993, 
Térképgyűjtemény, Osiris, Budapest, 1997. Összeállította: Pándi Lajos, 558— 559. o., 
259. Térkép. Alkotmányozó nemzetgyűlési választás Jugoszláviában, 1945

1385 Narodni front je  dobio ogromnu većinu odoko 6,500.000 glasova. Borba, 1945. nov.
17., 1. o., Tanjug.

1386 Juhász (Volt egyszer egy Jugoszlávia, 117. o.) és Lampe (Jugoslavija kao istorija. 
204. o.) értékelése szerint sem volt a választás méltányos és titkos, de a kampány, 
ami megelőzte, a demokratikus kampány karikatúrája volt. A Szerbiában megmaradt 
nem kollaboráló pártok (a Demokrata Párt, a Republikánus Párt és az Agrárpárt) 
esélyt sem kaptak a kampányban.

1387 Tito eme tézisét Dusán Blagojevié egy politikai kommentárban is kifejti. Pobeda 
Narodnog fronta na izborima -  Doprinos stabilizaciji mira u Evropi. Borba, 1945. 
nov. 20., 1. o. Ebben már megjelent a megalománia, ami később elhatalmasodott a 
titoizmuson. Ez a szókapcsolat gyakori a Politikában is.
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A választási győzelmet tömeggyűlések követték. Splitben Vicko Krstulović1388
-  helyi kommunista híresség -  tartott tipikus győzelmi beszédet, ugyanígy történt ez 
Zágrábban a Jelačić téren1389 és máshol is. A parlamenti győzelem és a köztársaság 
kikiáltása közötti időszakban jutott tér a visszaemlékezésekre.

A győzelmi hangulat az újjáépítésért folyó harcra is átterjedt. Tito zseniális 
(„genijalan”) vezetését éltették, Sztálinhoz lett hasonlatos a nimbusza. Jugo
szlávia tökéletes egységéről beszéltek, mondván, hogy nincs Európában még egy 
ilyen ország. Kiemelték, milyen jó Jugoszlávia polgárának lenni. Ezt a lendületet 
vitték tovább az alkotmányozási folyamatra is. A tömeggyülések, az újság, a 
rádió, minden azt üzente barátnak, ellenségnek: a Népfront, Tito győzött, nincs 
és nem is lehet másként.

13.1.2. A köztársaság kikiálltása -  „November 29-e az ország 
örökös ünnepe lesz” 1390

„ Gyertek, ti dolgozó , építő emberek!...
Dáridóval, úgy, ahogy ember még 
soha nem ünnepelt. Üdvözöljétek 
mámoros szívvel, csillagos zászlóval 
dallal, verssel a felgyűlt lángot 
mindannyiunk álmát, mindannyiunk vágyát.
Üdvözöljétek a köztársaságot!
1945. IX. 29.

Wellner A lbert1391

A köztársaság kikiáltása ugyanazzal a lendülettel történt, mint amivel a 
győzelmet ünnepelték. Az aznapi Borba  két pillanatra fókuszált a bihaći és a 
jajcei AVNOJ-ülésre. Az AVNOJ üléseiről szólva, a történetet/történelmet mint

1388 Na zboru u Splitu govorio je  pred 12.000 ljudi Vicko Krstulović. Borba, 1945. nov.
21., 3. o., Tanjug. Vicko Krstulović (1905— 1989): Fiatal munkásként kapcsolódott 
be a munkásmozgalomba, onnan a Kommunista Pártba. Dalmáciában szervezkedik 
mint ifjú kommunista (SKOJ). 1929-ben bebörtönzik. 1939-ben titkára a kommu
nisták dalmáciai szervezetének. 1941-től a fegyveres felkelést készíti elő Dalmáciá
ban. 1943-ban az első dalmáciai brigád parancsnoka. Részt vesz az AVNOJ I. ülé
sén, a II.-on pedig az elnökség tagjának választják. A háború után szövetségi szinten 
több miniszteri tárcát is kap (belügyminiszter, munka- és hajózásügyi miniszter). 
Horvátország szintjén képviselő és több tisztség viselője, a köztársaság elnöke 
1952-53-ban. Forrás: (2006. dec. 14.)

1389 I. T.: Proslava izborne pobede Narodnog fronta na Jelačićevom trgu u Zagrebu. 
Borba, 1945. nov. 27.

1390 November 29-e az ország örökös ünnepe lesz. Magyar Szó, 1945. nov. 29., 1. o., n. n.
1391 Wellner Albert: Üdvözöljétek, emberek!. Magyar Szó, 1945. nov. 29., 3. o.
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legitimációs eszközt használták fel.1392 A Politika elegáns képet közöl Titóról, 
és a köztársaságot éltető cikkben a harcról és az egykori ülésről lelkendezik 
a címoldalon.1393 Az a nap -  1945. november 29. -  önmagában is történelmi 
volt, hiszen a parlamentben az ország új nevéről szavaztak.1394 1945. november 
30-án a Borba pénteki különkiadása jelenik meg, és a Politika első fele is ezzel 
foglalkozik, sok fényképpel. A Borba Tito már máshol felhasznált nagy képét, a 
29-i tűzijáték fotóit, az előző napi ülés részletes beszámolóját közölte.1395 (A 29-i 
ülést, ahol lehetett, hangszórókkal közvetítették.) Talán ez volt az első momen
tuma annak, hogy Tito, a vezér és az ország képe kezdett egybemosódni.

Az újságok részletesen közlik, ahogy a munka kezdetén a parlament eleget 
tett a már előre elkönyvelt történelmi pillanat ünnepélyes rituáléjának. Majd 
deklarációt fogadott el (a felkelés véres voltát kiemelve, a királyi Jugoszláviát 
kritizálva). A Népek Tanácsában (valójában a föderális egységek tanácsa) Blagoje 
Nešković a szerbek nevében1396 terjesztette be a javaslatot. Minden nép és köz
társaság nevében felszólaltak, kivétel nélkül támogatták a köztársaságot.1397 A 
kosovói Leka Tomié rövid, de hatásos beszédet mondott, Vajdaság nevében pedig 
Nikola Petrović beszólt. A Polgárok Tanácsában is megtárgyalják a javaslatot. 
Végül Josip Vidmar és Vladimír Simié1398 a parlament két házának elnökei terjesz
tik a parlament közös ülése elé a javaslatot. Kiemelték, hogy a fejlődés legnagyobb 
kerékkötője a monarchia volt. Az ülésen Đilas hosszan beszélt. Ő is a tengernyi 
kiontott vért emlegette, és minden erejével, leleményével a monarchia megszün
tetése mellett érvelt, amely minden tekintetben hátráltatta az országot. Reakciós
nak, összeesküvőnek, cselszövőnek, korruptnak nevezte a királyi Jugoszláviát. A

1392 Az egykor elhangzott Tito-beszédekből idéztek (az egész 3. oldalt ennek szentelik). 
A bihaći beszédből azt idézik, amikor Tito a harcosok vérével szerzett fegyverekről 
beszélt, ami lehetővé teszi az AVNOJ-nak a „tömegek akaratának kinyilatkoztatását”. 
Ajajcei beszédből pedig azt veszik elő, hogy a harc fő eredménye az AVNOJ. Beszélt 
még az offenzívákról, a bajtársak véréről és arról, hogy egyetlen más nép sem hozott 
akkora áldozatot a szabadságért, mint Jugoszlávia népei. Ez az érvelés az „aranykori 
titoizmus” egyik kedvence.

1393 Živela Federativna Narodna Republika Jugoslavija. Politika, 1945. nov. 29., 1. o., n. n.
1394 Az erről szóló deklarációt közli: Petranović, Branko, Zečević, Momčilo: Jugoslovenski 

federalizam, ideje i stvarnost (Tematska zbirka dokumenata) II., 228. o.
1395 Pontosabban ülésekről, hiszen külön ülésezett a parlament két háza, hogy végül 

közös ülésen szavazzanak.
1396 Más szerb képviselők is aláírták, Siniša Stankoviétyal az élen.
1397 Az ünnepi számban a 4-5. oldalon közölték a jelenlevők névsorát. A Polgárok Taná

csában 4, a Köztársaságok Tanácsában 3 magyar hangzású név található. A Magyar 
Szó közli a fényképeiket és rövid életrajzukat: Holnap választunk. Magyar Szó, 1945. 

nov. 10., 3. o. És: Fel a választásokra! Magyar Szó, 1945. nov. 11., 1—3. o.
1398 Simić Vladimír, jogász, politikus, az ügyvédi kamara elnöke.
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háború okozta bajokat és a királyi Jugoszlávia hibáit egy kalap alá vette. Ezután
-  hirtelen fordulatot véve -  a jó monarchiákról beszélt. Azok a jók, amelyekben 
az uralkodóknak nincs szerepük az ország irányításában. De leszögezte: a jugo
szláv monarchia nem ilyen volt, nem egyeztethető össze a föderációval, még 
akkor sem, ha a király „történetesen nem lenne áruló”. Itt figyelhető meg a már 
hónapok óta sulykolt tézis evidenciaként való használata. A köztársaság előnyeit 
ecsetelve kiemelte: nemcsak egyszerűen köztársaságot, hanem népi köztársaságot 
kiáltanak ki, amire az állandó (előre)haladás és az új kezdet végett van szükség. 
Hinko Krizman1399 beszédében egy 19. századi, de meg nem nevezett francia 
államférfit idéz,1400 azaz kilép a kommunista gondolatkörből. A horvátok nevé
ben beszélve felidézi Radié alakját. Azzal fejezi be beszédét, hogy horvátként 
nem kétséges számára a köztársaság szükségessége. Legvégül kifejezi örömét, 
amiért Szerbiából javasolták a köztársasági államformát. A szlovénok nevében 
Edvard Kocbek1401 szólalt fel. Támogatta, hogy hatályon kívül helyezzék a „fos- 
szíliát”, a rossz formális autoritást. Elmondta, hogy a szlovénok rég elvesztették 
nemzeti királyságukat, és mindig más uralkodott rajtuk, ezért minden más népnél 
jobban akaiják a köztársaságot. Örül, hogy a javaslat Szerbiából érkezett. Ante 
Salacan a hercegovinaiak nevében ismételgetett közhelyeket. A macedónok részéről 
Bane Andrejev (a majdani macedón UDB-fönök) kapott szót, aki azt emeli ki, hogy 
népe végre beszélhet saját nyelvén (ezzel a szerb, bolgár és görög elnyomásra utal), 
és ezért akaija a köztársaságot. A két ház külön ülése után a közös ülésen Andrija 
Hebrang mondott rövid, de agresszív beszédet (csupa felkiáltójellel). Ezután megsza
vazták a köztársasági államformát. A deklarációt Blagoje Nešković olvasta fel.

A köztársaság kikiáltása után néhány napig tart az ünnepi hangulat. A cikkek 
címében mindig az ország új nevét írták ki teljes hosszában (szinte érzi az olvasó, 
milyen hévvel mondanák). A december 1-i vezércikkben1402 a jugoszláviai népek 
vágyának megvalósulásáról írtak. A királyság lejáratása után az új kezdetről értekez
tek, és a függetlenség elnyerését az ország köztársasággá válásában vélték újra fel
fedezni. A cikk kiemeli, hogy nincs egyetlen becsületes ember sem -  íme a retorika 
kényszerítő felhasználása - , aki 22 évi tapasztalat, majd a négy évig tartó háború után 
ne látná be a köztársaság szükségét. Hivatkozott a harcos tradíciókra, kiemelte és 
hangsúlyozta, hogy Szerbiából érkezett a javaslat. A cikk azzal zárul, hogy a világon

1399 Hinko Krizman 1946-tól a szociális kérdések minisztere, később igazságügy-miniszter. 

Számos cikk szerzője, politikai, gazdasági, jogi témákkal foglalkozott.

1400 A mondat meglehetősen Mirabeu-s. „Ha a monarchia a nemzet és a francia állam egy
ségét veszélyezteti, akkor a monarchia ellen vagyok, ha a köztársasági államforma a 
nemzet egységét erősíti Franciaország jövőjében, akkor a köztársaság mellett vagyok 
„Ako monarhija ugrožava jedinstvo naroda i sigurnost države Francuske, onda sam 
protiv monarhije, ako republikanski oblik vladavine učvrščuje jedinstvo naroda u 
buduénosti Francuske, onda sam za republiku". Borba 1945. nov. 30., 2. o.

1401 Edvard Kocbek szlovén politikus.

1402 Federativna Narodna Republika Jugoslavija -  Ostvarenje težnji svih naših naroda. 
Borba, 1945. dec. 1., n. n.
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sok helyről támogatták a köztársaságot, és hogy vége az egymás elleni uszításoknak és 
provokációknak. így Jugoszlávia „erős tartóoszlopa” lett a békének. Egy új testvéri, 
békés, munkás időszak következik, barátságban a többi balkáni és európai állammal.

A köztársaság kikiáltásának propagandahozadéka túlmutatott a néhány napos 
ünneplésen. A Titónak és dr. Iván Ribamak a parlament elnökének küldött 
táviratok bőséggel érkeztek.1403 Már a választások idejétől a Titónak érkező 
üdvözletek, szinte állandó rovattá válnak.1404 A nyugati vélemények közlése is 
segítette propagandjukat.1405

13.2. Az alkotmányozás folyamata

A választások utáni Jugoszláviában az alkotmányozás kérdése tűnhetett a 
legfontosabbnak. Valójában nem volt tétje, és valódi vita sem szólhatott róla. Az 
alkotmány a szovjet mintájára íródott.1406 Az alkotmányozás fontosságára utalt 
(Titóék szándéka szerint), hogy általános és össznépi vitára bocsátották az alkot
mánytervezetet. (Már december 3-án közzétettek.)1407 A „vitáról” szóló tudósítá
sok sokszor fontosabb helyen szerepeltek, mint a Triesztről vagy a gazdaságról

1403 Az ország egy-egy területéről (a pozitív villanások gyakorlata szerint); külföldről, állam
férfiaktól, kormányzati szervektől. Bulgáriából egyébként menetrendszerűen érkeznek 
az üdvözletek. Egyszerű emberek is küldtek üzeneteket pozitív kicsengéssel.

1404 Pl. a montenegrói kormány üdvözletére is illik válaszolni, ami két új cikk/cikkecske 
megjelentetését jelenti a sikerpropagandában. Más értelmes oka nem is lehetett az 
üdvözletek küldésének, hiszen aligha képzelhető el -  a példánknál maradva - , hogy a 
montenegrói vezetésnek nem volt módja másként kifejezni elismerését.

1405 Pl. Britanska vlada smatra Ustavotvornu skupštinu kao izabrano telő sa suverenim 
pravima. Borba, 1945. dec. 1., 3. o. (A brit kormány az alkotmányozó nemzetgyűlést 
szuverén testületként ismeri el.) Ezt a megállapítást mint óriási sikert állítják be. 
(A titoizmus manipulációjának egyik módszere az eltolás, a tényeknek és vélemé
nyeknek az ideológiához igazítása.) A brit sajtó egyik legbefolyásosabb lapja, a Times 
azt írta, hogy a létrejövő Jugoszlávia a súlyos harcok eredménye. (Jugoslavija, koja 
se sada pojavljuje, jeste plod žestokih borbi za oslobođenje, piše Tajms. Borba, 1945. 
dec. 3., 7. o.) Ugyanezen az oldalon közlik, hogy a skandináv lapok is elismerően 
szólnak Jugoszláviáról. A svájci sajtót is idézik. (Švajcarska štampa pozdravlja 
proglašenje Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Borba, 1945. dec. 2., 3. o., 
n. n.) Hubert Ripka csehszlovák miniszter, aki ekkoriban Jugoszláviában tartózkodott, 
szintén hízelgő nyilazkozatot tett a rendszerre: Proglašenje Jugoslavije za republiku 
znači solidnu bazu za pun razvitak naroda Jugoslavije"... Borba, 1945. dec. 3., 3. o., 
n. n. Mening asszony, brit képviselő többször nyilatkozik kedvezően az országról, a 
köztársaság kikiáltása után is a jugoszláv kormány támogatottságát dicséri: U Jugo
slaviji postoji danas vlada koju podupiru ogromne narodne mase puné oduševljenja i 
poleta. Borba, 1945. dec. 8., 4. o.

1406 Petranovié, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 183. o.
1407 Nacrt Ustava Federativne Narodne Jugoslavije. Borba, 1945. dec. 3., 4—5. o.
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szóló hírek. Ideológiai háttere volt annak, hogy minden állampolgár elmondja 
véleményét az alkotmánytervezetről. Lépten-nyomon kiemelik, hogy ez Joga  
és kötelessége ” mindenkinek.1408 A jog és kötelesség ilyetén összekapcsolása 
jellemző lesz a mindenkori titoizmusra, hogy ezzel a mechanizmussal a politikai 
elit szándéka szerint táncoltathassák a tömeget.

A vitára bocsátás azonban inkább a kérdés kezelésének lezserségét jelezte. 
Egyrészt szakmai kompetencia híján értelmetlen volt minden faluban és üzem
ben megvitatni. A tudósításokban szó sincs valódi vitákról, sőt az ilyenekről csak 
„mandinerből” vagyis az eltérő álláspont kritizálásából értesülünk. (Pl. annak az 
indítványnak a bírálatáról, hogy Dalmácia autonóm terület legyen.) A széles körű 
vita inkább a rendszer önigazolását szolgálta. Csak a naivak érezhették úgy, hogy 
részesei lehetnek az alkotmányozásnak.

Az alkotmányozás a parlamentben a képviselők nevének felsorolásával 
kezdődött.1409 Mindannyian a Népfront listájáról kerültek oda, a küldöttekjelentős 
része katonai egyenruhában jelent meg az ülésen, ami az ülésről készült fotókon 
látható (pl. Borba, dec. 2., 2. o.) A nemzetgyűlés elnökségének megválasztása 
izgalom nélkül zajlott le. Pijade, az alkotmányozás egyik kulcsfigurája, még 
november 26-án irányadó cikket közölt.1410 „Történelmi nyomatékeként a jajcei 
ülést használta fel, a népfelszabadító háborúra való kimaradhatatlan utalással. 
Emellett már a választásokra hivatkozott. így használva fel az egyébként nagyon 
erős szimbolika, a katonai erő mellett az elegáns, egyben konkrét hivatkozási ala
pot: a jogit. Pijade szerint november 11-én nem a monarchia eltörléséről szavaztak, 
mert azt már Jajcében eltörölték, és Jugoszlávia már két éve működő köztársaság, 
amelynek már ott nevet adtak: Demokratikus Föderatív Jugoszlávia (Demokratska 
Fedeativna Jugoslavija). Megemlítette az ország majdani -  november 29-én kihir
detett -  újabb nevét: Jugoszláv Föderatív Népköztársaság, Federativna Narodna 
Republika Jugoslavija. Az alkotmánytervezeten már dolgozott a minisztertanács. 
Pijade e beszédével létrehozza azt a matricát, amelynek alapján a jövőben erről a 
témáról beszélni fognak.

Az alkotmányt körültekintően, a jogi megalapozottságra ügyelve szerkesztet
ték és hozták meg. Érdekesen egészíti ki egymást a tömeggyülések, kongresszu
sok, munkásgyülések hangos, szinte anarchista tömegessége és a jogi tisztaság. A 
Borba, kötelességszerűen, szinte mindennap hírt ad minden egyes mozzanatról és 
az alkotmányról való „disputák” állásáról. Az újonnan megválasztott nemzetgyűlés 
először törvényt hozott az alkotmányozó nemzetgyűlés elnökségének magválasz
tásáról, majd beszámolót hallgatott meg az ideiglenes nemzetgyűlés működéséről 
(Pijade beszél az egyik, Žujović a másik ház nevében.) Ezután az ideiglenes 
kormány lemondott, majd Nazor javasolta Titót miniszterelnöknek. A különböző

1408 Svaki građanin Federativne Narodne Republike Jugoslavije ima pravo i dužnost da 
kaže svoje mišljenje o nacrtu ustava. Borba, 1945. dec. 3., 1. o., n. n.

1409 Köztársaságonként hozták nyilvánosságra a neveket, aszerint, hogy kit melyik házba 

delegáltak.

1410 Moša Pijade: Za narodnu republiku. Borba, 1945. nov. 26., 1. o.
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köztársaságokból csatlakoznak az indítványhoz, s végül a nemzetgyűlés közös 
ülése megszavazta a javaslatot. December 2-án fogadták el az alkotmány tervezetét
-  szintén közös ülésen.1411 A következő ülést december 6-án tartották meg. Addigra 
a Borbá bán a szovjet alkotmányt az egekig dicsérték, és a legdemokratikusabb alkot
mánynak nevezték.1412 December 7-én a Borba különszámában közölték Kardelj 
napok óta hirdetett, hosszú, „tanári stílusú” rádióelőadását.1413 Ebben elmondja, 
hogy az alkotmány olyan alapdokumentum, amely az alaptörvényeken kívül az 
állampolgárok jogait és kötelességeit is magában foglalja, és amely nem osztja meg 
az embereket. Az alkotmány „ hatalmas fegyver ” (moćno oružje) a nép kezében. 
Ezután a „régi” Jugoszláviáról mond -  kivételesen -  nem sablonos ítéletet. Elismeri, 
hogy 1929-ig voltak bizonyos demokratikus jellemvonásai. (Ez talán abban segít, 
hogy az 1929-től kezdődő diktatúra korszakát még sötétebb színben tüntethesse fel.) 
Ezután a háború értékelésében annak kettős jellegét emeli ki. Kitér arra, hogy az új 
alkotmányban nem szerepel a magántulajdon megszüntetése, de az igen, hogy kon
troll alá helyezik. (Az alkotmányban egyébként sok a gazdasági szabályozás.) Ezek 
után arról szól, hogy az ország népe és az állam között másmilyen lesz a viszony, 
mert az alkotmány egy „ igazán népi államé ” Beszédét azzal fejezi be, hogy minden 
hatalom a néptől ered és a népé.

December 8-án ismét megjelent a felhívás az általános és össznépi „beszélge
tésére (a diskusija szónak van egy ilyen jelentése is)1414, miközben a nemzetgyűlés 
mindkét házának bizottságai1415 üléseztek. Az alkotmányozási mechanizmusról 
szóló híradások szűrtségük miatt teljesen sablonosak, az országos vitáról pedig 
csak szemelvényeket közölnek. A viták, vélekedések és üdvözletek1416 visznek 
némi dinamizmust a róla szóló propagandába. Az egész országban és minden 
tagköztársaságban1417 a parasztok, a munkások, a vasutasok, a belgrádi textil

14,1 Éppen kapóra jött - mint ahogy december 3-án beszámolt róla a Borba -, hogy 

a francia kommunisták is alkotmánytervezetet javasoltak saját parlamentjükben. 

Komunističkl poslanici predložili su projekt novog ustava, 1945. dec. 3., 8. o., 

n. n. December 7-én pedig arról tudósít a lap, hogy a Jugoszláv Alkotmányozó 

Nemzetgyűlés üdvözli a Francia Alkotmányozó Nemzetgyűlést (2. o.)

1412 (5. decembar dán staljinističke konstitucije) Staljinski ustav -  najdemokratskiji ustav 
sveta. Borba, 1945. dec. 5., 2. o. Čolaković hasonló szellemben tartott előadást róla: O 
sovjetskom ustavu (Predavanje Rodoljuba Čolakovića). Borba, 1945. dec. 6., 2. o.

1413 Edvard Kardelj: Glavne karakteristike Ustava Federativne Narodne Republike Jugo
slavije. Borba, dec. 7., 1. o.

1414 Poziv na opéenarodnu diskusiju o nacrtu Ustava Federativne Narodna Republike 
Jugoslavije. Borba, dec. 8., 1. o.

1415 Sednice ustavotvornih odbora óba doma ustavotvome skupštine počinju u ponedeljak 
Borba, 1945. dec. 9. 1. o. Tanjug.

1416 Na opštenarodnim konferencijama širom zemlje radnici, seljaci i gradani pozdravljaju 
nacrt ustava. Borba, 1945. dec. 27., 2. o.

1417 U svim krajevima zemlje narod diskutuje a nacrtu ustava. Borba, 1945. dec. 20., 2. o., 

n. n. Szlovénia népének disputáiról nem egy cikkben írtak: Na sastancima i konfer
encijama narod Slovenije diskutuje o nacrtu ustava. Borba, 1945. dec. 18., 2. o., n. 

n. És ismét szinte ugyanazzal a címmel: Narod Slovenije raspravlja o nacrtu ustava. 
Borba, 1945. dec. 21., 3. o. Horvátországról is írnak: Široka narodne mase Hrvatske 
odusevljeno su primile nacrt ustava, 1945. dec. 26., 2. o.
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munkások, Stari Kostolac bányászai, a polgárok, a macedóniai törökök,1418 a 
zenicai muzulmánok, a fiatalok, a nők (akiket egyébként propagandisztikus 
célokra ekkoriban már alig használnak) is folyamatosan vitatják. A nagyobb 
városokban többször szerveznek nyilvános disputákat (Belgrádban, Zágrábban, 
ahol a spekuláció ellen is felemelik szavukat), de az alig ismert Šimanovci falu 
és minden elképzelhető település lakói is az alkotmánytervezetet vitatják. A 
tudósítások tálalása a „pozitív villanások” módszerével történik. Jellemző, de 
nem kivételes, hogy a december 24-i számban három cikk szól a „disputáról”. 
A terepen időnként megjelenik egy-egy magas rangú funkcionárius is, noha ők 
többnyire a parlamentben ültek. A népszerűsítő előadások közül Moša Pijade 
előadása emelkedik ki a Kolarac Népegyetemen (Kolarčev univerzitet).1419 A 
tömeggyülések hírein kívül sok a várható pozitív hatásokat ecsetelő cikk. (Pl. a 
népé lesz a hatalom.) Időnként képviselők beszédeiből idéznek, máskor önálló 
cikkben írnak egy-egy előnyről, ezt szolgálja a kérdések -  feleletek (pitanja i 
odgovori) rovat is.1420

A nyilvános népi disputák diffúz tömege mögött a parlamenti munka precízen 
folyt. Kezdetben Kardelj az alkotmányozás minisztereként indokolta az alkot
mány előzetes szövegét. Az alkotmányt -  az aranykori titoizmust előrevetítve
-  minden más alkotmánytól különbnek nevezte, mintegy azt sugallva, hogy kü
lönb is. A „kiválasztottság-tudat” új értelmezést adott a közelmúltnak és a háborús 
erőfeszítéseknek is. A propaganda jövője szempontjából a „kiválasztottság-tudat” 
produktív paradigma lett, akár volt alapja, akár nem. A szerződéselméletet1421 is 
segítségül hívva az alkotmány az egyenjogú népek szabad megegyezéseként 
lett definiálva. A Borbá bán az alkotmányról folyó elvi párbeszéd/vita (debata) 
állandó téma, noha alig adnak hírt a javaslatokról. Jellemző eset volt Božidar 
Maslariéé, aki a kommunizmus híres tézisét -  miszerint mindenki annyit dol
gozik a közért amennyit bír, és annyit vesz ki a közösből, amennyire szüksége van
-  alkalmazta az alkotmányra. Azt javasolta, szerepeljen benne a következő kitétel: 
mindenki a legjobb tudása szerint dolgozzon, és aki nem ad a közösségnek, az ne 
is kapjon tőle. Máshol, mások a kényszermunka eltörlésének nyitott kapuját dön
gették.1422 A köztársaságok és a tartományok nevében felszólalók általában csak 
dicsérték a szöveget.

1418 Turci u Makedoniji učestvuju u opéenarodnoj diskusiji ustava. Borba, 1946. jan. 3., 2. o.

1419 Naš ustav pretstavlja oživotvorenje onih tekovina koji su naši narodi stekli svojom 
herojskom borbom. Borba, 1945. dec. 18., 2. o. Ehhez hasonló cikk, ill. felhívás a 

Magyar Szóban is megjelenik hirdetés formájában. A noviszádi Magyar kultúrkör ma 
esti programja a telepen: Rothbart Emil: „A városok élelmezése ” című előadása... ”
1945. nov. 23., 3. o.

1420 Pitanja i odgovori u vezi sa nacrtom ustava. Borba, 1945. dec. 25., 2. o.

1421 O osnovnim načelima našeg ustava (Ekspoze ministra za konstituantu Edvarda 
Kardelja). 1945. dec. 12., 1. o.

1422 Treba ukloniti prinudni rád kao samostalnu vrstu kazne. Borba, 1946. jan. 9., 1. o., n. n.
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A két ház parlamenti bizottságai párhuzamosan dolgozva részleteiben tár
gyalták végig az alkotmánytervezetet. A figyelmes olvasó is nehezen követhette 
a munkamenetet. A Politika ebben a szakaszban más utat jár be, a disputákról 
szinte nem is ír, noha az alkotmányról szóló releváns véleményeket megjelenteti. 
(Pl. Pijadénak a fent említett előadását is.) Újságszerübb a Politika, mint a Borba, s 
a bolgáriai győzelemről, a szovjet kapcsolatokról, a nemzetközi helyzetről is beszá
mol. Január elejére fejeződik be a bizottsági munka.1423 A szavazás1424 után immár 
a részletekre koncentrálva közösen tárgyal a parlament mindkét háza.1425 A Borba 
részletesen tudósít egy-egy munkafázis lezárásáról. A Képviselőház ismét végigtár
gyalta az ország alapdokumentumát egészében, majd ismét részleteiben1426, s végül 
közfelkiáltással (aklamacija) megszavazta1427 és kihirdette.1428 A Borbának már a 
február 2-i számában megjelent a teljes szöveg. (2-3. o.)1429

Az alkotmánnyal kapcsolatban elszabadult a hatalom birtokosainak narciz- 
musa. Đilasszal az élen mondták ki, hogy 1430 az alkotmány -  demokratikus jel
lege folytán -  biztosítéka a fejlődésnek, az általa létrehozott állapot véglegesen jó 
irányba viszi az országot. Ugyanezen a napon Pijade beszédében azt ismételgeti, 
hol mérsékeltebb, hol emelkedettebb retorikával, hogy az alkotmány össznépi alko
tás, amely azt fejezi ki, amiért harcoltak. Ekkoriban, ha valami mellett nem akartak 
vagy nem tudtak érvelni, érvek helyett a népfelszabadító háborút vették elő. Nazor 
horvátként, a horvátok nevében ehhez hasonlóan ömlengett. Az alkotmány kapcsán 
a szabadságot, a függetlenséget, a munkásosztály eltiporhatatlan (nesalomljiva) 
erejét, a nép kezében levő hatalmat dicsőítik. Egyébként az alkotmányozás kapcsán 
közölt tömegeseményekkel szépített önképpel elégedettek lehettek. Köztudomású, 
hogy Grolnak voltak kritikus megjegyzései, a katolikus és szerb ortodox egyházról 
nem is beszélve, és még a kommunisták körében is voltak különvélemények1431, de 
ezekre a Borba csak véletlenül utalt, a Politika más módon ugyanezt erősítette meg. 
A propaganda víztükrének felületén csak alig észrevehető rezdüléseket láthatott a 
figyelmes szemlélő.

1423 Završen je  pretres nacrta Ustava u pojedinostima pred ustavotvornim odborima Na
rodne Skupštine. Borba, 1946. jan. 3., 1. o.

1424 Ustavni odbor naroda jednoglasno usvojio u načelu nacrt ustava. Borba, 1945. dec.

15., 2. o.

1425 Juče pred Ustavotvornim odborom Skupštine naroda počeo pretres nacrta Ustava u 
pojedinostima. Borba, 1945. dec. 18., 3. o., n. n.

1426 Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije izglasan u pojedinostima. Borba,
1946. jan. 30., l.o .

^ 27 Óba doma Skupštine aklamacijom su izglasali nacrt Ustava u načelu. Borba, 1946. 

jan. 26., 2. o.

1428 Ustavotvorna Skupština proglasila je  Ustav Federativne Narodne Republike Jugoslavije. 
Borba, 1946. feb. 1., 1. o. A cikkből kiderül, hogy 16.30-kor kezdődött a ceremónia.

1429 A Politika már elsején közli, a 3. oldaltól.

1430 Milovan Đilas (expozé): Ustav je  po svojim odredbama do te mjere demokratičan da 
omogućava dalji progresivni razvitak Jugoslavije. Borba, 1946. jan. 19., 1. o.

1431 A dalmátként felszólalt Vicko Krstulović beszédéből megtudhatjuk, hogy létezett 

Dalmácia autonómiáját szorgalmazó indítvány - aminek ő persze ellene volt.
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13.3. A lendület fenntartása

A győzelem után Titóék legfontosabb feladata abban állt, hogy olyan légkört 
teremtsenek, amely hihetővé teszi, hogy az ő vezetésükkel jobb lesz. A lendületet 
néhány lényeges, de néhány mellékes téma görgetésével fokozták. Tipikusan mel
lékes volt a munkahelyi biztosok megválasztása, a szakszervezet működése, a kon
gresszusok, plénumok sora. Ezeknek talán „médiapótló” szerepük volt. Titóéknak 
ugyanis a sajtón kívül csak a még gyerekcipőben járó rádió állt rendelkezésükre. 
Újra meg újra el kellett mondani az embereknek, miért kell őket támogatniuk. A 
részvevők leszűrhették ebből azt is, mihez tartsák magukat.

13.3.1. A választások után is választások

A választásokat követő időszakban a sikerpropagandával és az ország új 
nevének emlegetésével tartották fenn a lendületet. A négytagú név ismételgetése 
olyan hangulatot teremtett, mint a zenemű végén a négyszeres kadencia -  azt 
sugallta: minden eldőlt. A választásokról közölt, egyre pontosabb adatokat szám
talanszor elismétlik, sorra jelentetik meg a nagyhatalmak elismerő nyilatkozatait. 
Ezek időbeli elhúzódása sem zavaró (az USA csak december végén nyilatko
zott)1432, sőt segített a kedvező hangulat fenntartásában.

A választási kampány által feltüzelt hangulat nem hunyt ki teljesen, mivel 
országszerte folyamatosan választásokat tartottak. Az egységes szakszervezet 
főtanácsa még az új államnév kikiáltása előtt1433 meghirdette, hogy „gyorsan 
meg kell kezdeni” az előkészületeket a munkás bizalmiak (radnički poverenici) 
megválasztására. December közepén bejelentik, hogy 1946. január 15-e és február 
15-e között rendezik meg a választásokat.1434 Úgy állítják be a kérdést, mintha val
ami jelentős, sorsfordító esemény történne, noha alapjában véve ezek a választások 
előre lefutottak voltak. A titoista vezetés általuk egy alsó, nem túl jelentős szinten is 
a maga érdekei szerint alakította a helyzetet. A „választási folyamat” közben unal
mas közhelyeket ismételgető, „önbiztató” cikkek jelentek meg.1435

1432 SADpriznaje Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju. Borba, 1945. dec. 25., n. n.
1433 Treba odmah početi s predradnjama za izbore radničkih poverenika. Borba, 1945. 

nov. 28., 2. o.
1434 D-r A. Kržišnik: Izbori za radničke poverenike vršiće se od 15. januara do 15. febru- 

ara. Borba, 1945. dec. 15., 2. o.
1435 Birajmo za radničke poverenike najbolje najsvesnije radnike. Borba, 1946. jan. 16.
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13.3.2. Kongresszusok, plénumok, Ünnepélyes megemlékezések

A kongresszusok szervezése jellemző színfoltja volt a választások előtti 
időszaknak, és a győzelem után visszatértek hozzá. A lap tudósít a jugoszláv 
delegációknak a nemzetközi kongresszusokon, értekezleteken való részvételéről. 
Egyes kongresszusokról több alkalommal is tudósítottak.1436 Ezek egyértelműen 
„töltelékhírek” voltak, és az idézett megszólalók a „hivatalos helyekről” származó 
szövegeket szajkózták.1437 A VIT (Világifjúsági Találkozó) mellett a legnagyobb 
érdeklődést a Jugoszláv Testnevelési Szövetség alakuló kongresszusa1438 váltotta 
ki. Gyakoriak a tudósítások egy-egy háborús esemény vagy katonai egység mega
lakulásának évfordulójáról. Főleg Belgrádban szerveztek díszüléseket (svečana 
akademijá) az ideológiájuk szempontjából fontos személyek születésének, ill. 
halálának évfordulóján. Tipikus volt „ebben a műfajban” az 1939. december 14-i 
megemlékezés, amelynek az apropóját az adta, hogy ezen a napon a csendőrség 
belelőtt a tüntető iíjúságba Belgrádban.1439

13.4. A hatalom által tematizált bírósági ügyek

A jugoszláv politikai vezetést, annak ideológiai arculatát és pillanatnyi céljait 
igen jól jellemzik az általuk szóba hozott ügyek. A bíróságokat, azaz a hatalom 
harmadik fontos tartópillérét is kontroll alatt tartották.1440 Az általuk kritizált 
jelenségeket és a bűnügyeket egybekapcsolták. Valóságos ügyfolyam alakult ki, 
melynek az egyik végén a nürnbergi per van, a másikon hanyagság vagy munka
helyi kihágás. A két végpont között volt az egyház(ak) elleni kampány, valamint 
a „háborús nyerészkedők” rendkívül kemény büntetése. A hatalom különösen a 
föld és a vállalatok ügyével manipulálta a szegénység által folyamatosan nyomor- 
gatott emberek nyers indulatait.

1436 Ilyen a jugoszláv textilmunkások kongresszusa is, amelyről több tudósítás is szól, 
1945. november 20-a körül, meglehetősen előkelő helyen (a második oldalon), hogy 
végül a kongresszus részvevői, versenyre hívják fel a textilmunkásokat (Kongres 
tekstilaca Jugoslavije poziva drugove na takmičenje u povećanju proizvodnje. Borba,
1945. nov. 22., 4. o., n. n.)

1437 A teljesség igénye nélküli felsorolás: textilmunkások, a spanyol polgárháború 
veteránjai, vezetők, szakemberek, a posta dolgozói, Bosznia és Hercegovina 
építőmunkásainak vezetői, a hadsereg orvosai, orvosok, Bosznia és Hercegovina 
postáinak dolgozói, a Testnevelési Szövetség, Zágráb fémmunkásai, a szakszervezet 
(több szinten), az ifjúság, a bőripari munkások stb.

1438 Osnovan je  Fiskulturni savez Jugoslavije. Borba, 1945. dec. 17., 3. o., n. n. Fontos 
megjegyeznünk, hogy a királyi Jugoszláviában a testnevelési szövetségek nemzeti ala
pon szerveződtek, megvalósítva a radikális nacionalizmus és testnevelés szimbiózisát. 
Ezt sikerült partizán kontroll alá venni.

1439 Na Kolarčevom univerzitetu održana je  svečana akademija... Borba, 1945. dec. 15., 
2. o., n. n.

1440 Lempi, Džon R.: Jugoslavija kao istorija. 211.0.
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13.4.1. A nürnbergi per

Az ügyek ügye, a perek pere természetesen a nürnbergi per volt. A szovjetek 
szerint, noha a fővádlott nem volt ott, a vádlottak elítélésével mégis fölötte és 
a „fasizmus fölött” ítélkeztek.1441 A Szovjetunió, a maga által gerjesztett anti
fasiszta hullámnak „engedve”, annak energiáit kihasználva, mindenhol gyors 
ítéletet követel, ezt másolja Jugoszlávia is. Ebben önellentmondás volt (nevezzük 
ezt: a szovjet propaganda nürnbergi paradoxonának), hiszen nem beszélhettek 
volna hónapokon át a gaztettekről, ha a bűnösöket gyorsan eléri a büntetésük. A 
gaztettek részletes feltárása fontos, hogy kétség se merülhessen fel a bűnökkel és 
az ítélettel kapcsolatban, a Borba nagyszerűen tudta hangulatkeltésre használni 
ezt, a bűnösök lassú kiadatásáról cikkezve 1442

A nürnbergi perről a Borba általában az utolsó oldalakon nagy terjedelemben 
számolt be, időnként eljutott egy-egy hír az első oldalra is, a Politikában is ez egy 
fontos téma. A tárgyilagosság és a retorikai eszközök keveredtek, a minél bom- 
basztikusabb hatás érdekében. A bizonyítási eljárás folyamatáról írva a Szov
jetunióban és a Jugoszláviában elkövetett gaztetteket emelték ki, az erőszakos 
germanizálást elítélve. A németekkel kapcsolatban a tervezett és szervezett 
háborúba indulást emelik ki. A koncentrációs táborok (Mauthausen, Auschwitz, 
Dachau, ahol egyszer Himmler maga is jelen volt) kapcsán a gaztettek észbontó, 
extrém voltát hangsúlyozzák. Az SS és SD „bandák” gaztettei és a náci orvosok 
kísérletei is terítékre kerülnek. Bizonyítják róluk, hogy a főhadiszállás és a csúcs- 
vezetés tudtával folytak. Bizonyos esetekben a „hitleristák”, abban versenyeztek, 
hogy ki kínozza kegyetlenebbül a táborlakókat „modern rabságot teremtettek 
A Szovjetunióval kapcsolatban a nácik ukrajnai pusztításáról írtak (négymil
lió embert öltek meg).1443 Közlik, hogy a szlávok számát 30 millióval akarták 
csökkenteni a Szovjetunióban,1444 ki akarták rabolni,1445 és el akarták pusztítani 
az országot, hogy ne legyen többé fontos politikai tényező Európában.1446 (Az 
utóbbi két tézis projekció is, hiszen a szovjetek akarták Németországot örök

1441 Presuda u Nirnbergu treba da slidi kao opomena onima koji jós uvek misle na nőve 
ratove. Borba. 1945. nov. 25., 6. o. (Az Izvesztyijából átvett cikk.) Ebben egy fokkal 

már tovább is mentek, a biztosan várható ítéletet már nyomásként használják minda

zok ellen „akik új háborúk ki robbantásán” ügyködnek. Hja Ehrenburg is kifejtette ezt 

(Hja Erenburg: Presuda u Nirnbergu neée biti doneta samo protiv fašista, ona ée biti 
doneta i protiv fašizma. Borba, 1945. dec. 4., 1. o.)

1442 Zašto se odugovlači sa izručivanjem ratnih zločinaca Jugoslaviji. Borba, 1945. dec.

15., 3. o. (Itt számolnak be az albán Baskim írásáról is, amely ugyanezt sérelmezi.)

1443 Hitlerovci su ubili... Borba, 1946. jan. 29., 5. o.

1444 Cilj borbe protiv partizana u Sovjetskom Savezu bio je  da se broj slovena... Borba,
1946. jan. 10., 1. o., n. n.

1445 Nacisti su hteli, da opljačkaju ceo Sovjetski Savez i do maksimuma istrebe sovjetsko 
stanovništvo. Borba, 1945. dec. 19., 4. o.

1446 Hitlerovci su hteli da unište Sovjetski Savez kao moćni politički faktor u Evropi a to bi 
im omoguéilo da porobe evropske narode. Borba, dec. 12., 4. o.
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időkre ellehetetleníteni.)1447 A vádlottakról sorban írnak.1448 A német gyárosokat 
is elítélik.1449 Szinte országonként tárgyalják, hogy a „Reich” miként törvénye
sítette a terrort, s hogy korlátlan tengeralattjáró-háborút folytatott. Újabb és újabb 
bizonyítékokat halmoznak fel. Kiemelik: Hitler „testamentuma”: Németország 
dominanciája a világon. Jugoszláviáról időnként volt szó.1450 Pl. a Marita (Jugoszlávia 
megtámadásának a fedőneve) terv1451 és annak kapcsán, hogy a náci propaganda 
szisztematikusan aláásta Délkelet-Európa ellenállását.1452 Terítékre került a német 
vezérkar szándéka a partizánok elpusztításáról.1453 Ezekben a cikkekben megjelenik 
az „aranykori” titoizmus kedvenc mozzanata: a Barbarossa terv megvalósulását 
késleltették a jugoszláviai események. Kiemelték, hogy a támadásokat tudatosan, a 
legmagasabb szinten készítették elő.1454

A nürnbergi vádlottak bűnösségével és a várható ítéletek súlyosságával kap
csolatban nem volt kétség. Az ítélkezés alapgondolata az, hogy azok a gaztettek, 
amelyeket elkövettek, minden kultúra minden törvénykönyvével ellentétesek.1455 
Tapasztalható volt a szóhasználati kontrollvesztés.1456 Az egyik cikkben „ húsz náci 
hülyéről”1457, a másikban „Barbarossa degenerált utódairól beszéltek”.1458 Ez a 
Politikában sem volt másként. Ilja Ehrenburg, a Szovjetunióban elkövetett, ill. a 
szovjet hadifoglyok ellen elkövetett bűntetteket eszközként használta bizarr érvelé
séhez: „ Tisztítsátok meg a földgolyót a fasisztáktól, tisztítsátok meg a szíveket és az 
értelmet a fasiszta méregtől Legyen búzakalász, legyenek gyerekek és városok, legy
en költészet, és legyen élet -  halál, halál [afasizm usra]”. A fenti hangulatkeltés úgy 
látszik központi intenció, operatív eszköz a minél nagyobb hatás elérése érdekében.

1447 Ezt fejti ki A. Jerusalimski professzor is: Pouke iz prošlosti i likvidacija nemačke 
agresije. Borba, 1945. nov. 28., 6. o. A cikk érdekessége, hogy a szovjet szerző enyhe 

stílusban fogalmazza meg mondanivalóját.

1448 Papén, Neurat, Seyss-Inquart, Ribbentropp, Hans Frank, Kaltenbrunner stb.

1449 Vojna hitlerovska klika bila je  umešana u aktivnu... Borba, 1945. dec. 15., 5. o.

1450 Ratni zlikovci u Nirnbergu odgovaraju i za ratne zločince u Jugoslaviji. Borba, 1945. nov.

24., 4. o. (Ebben a cikkben kissé visszafogottabb retorikát használ a jugoszláv szerző.)

1451 Na sudenju u Nirnbergu iznet je  Hitlerov plán „Marita” o napadu na Jugoslaviju. 
Borba, 1945. dec. 9., 1. o., n. n.

1452 Nacistička propaganda sistematski je  podrivala otpor zemalja jugoistočne Evrope. 
Borba, dec. 2., 6. o.

1453 Njemački generalštab je  imao namjeru da uništi narodnooslobodilačku borbu... Borba,
1945. dec. 1., 6. o., n. n.

1454 A müncheni egyezményt csak ugródeszkának használták a többi támadáshoz, és már 

a versailles-i egyezmény másnapján az új háborúra készültek, még az USA elleni 

támadásban is benne voltak. (Šefovi nemačke vrhovne komande i generalštaba pot- 
puno su se posvetili pripremama agresivnih ratova. Borba, 1946. jan. 7., 3. o., n. n.)

1455 Zločini kakve su izvršili hitlerovci... Borba, 1945. dec. 20., 1. o., n. n.
1456 Már Leninre jellemző volt, hogy ellenfeleit a legdurvább szavakkal szidalmazta. Tóth 

Szergej: A szovjet birodalmi nyelv, avagy a totalitarizmus grammatikája -  Aetas, 3. 
évf. 1991/1,3.0.

1457 Na optuženičku klupu u Nirnbergu nisu izvedeni samo dvadeset nacističkih hűlj a véé 
ceo mračnjački fašistički poredak. Borba, 1945. dec. 10., 1. o., n. n.

1458 Smrt na vešalima, to je  neizbežan kraj degenerisanih naslednika Barbarose -  piše 
Zaslavski u „Pravdi”. Borba, 1945. dec. 3., 8. o.
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A szovjet reakciók olvasása kapcsán elgondolkodhatunk, mennyire érdemes és 
érdemes-e egyáltalán lejárató propagandát folytatni, hiszen a nácik kapcsán a tények 
maguk, retorikai eszközök nélkül is megdöbbentők és lejáratóak. 1459

A nürnbergi eljárás során kimondták, hogy a fasiszta szervezetek ügyében 
a helyileg illetékes bíróságok ítélkeznek.1460 így Szmolenszkban,1461 Brjanszk- 
ban,1462 Leningrádban1463 és másutt is a perek sora zajlott. Ezek „példaként” kerülnek 
a lassú nürnbergi per mellé, a gyors és effektív ítélkezést1464 dicsérve. A TASZSZ- 
hírek nehezményezik a finnországiak lassú ítélkezését, azzal vádolva őket, hogy 
elfogultak, és a vádlottakat nem kezelik eleve bűnösként.1465

13.4.2. A jugoszláviai háborús bűnösök perei

A sok külföldi bírósági hír illeszkedett a jugoszláv háborús bünperekbe, más
részt egyre keményebben lépnek fel gazdasági ügyekben. A Borbá bán tudósítot
tak az újvidéki vérengzés budapesti peréről.1466 Tito katonatisztek előtt tartott 
békülékeny beszéde után (érdekes vagy éppen törvényszerű) felmerül az egykori 
generálisok árulása.1467 Súlyos vádakat sorakoztattak fel sokak ellen. Elítéltek

1459 A Reporting World War II (Part Two: American Journalism 1944—1946). The Library o f  
America, Literary Classics of the United States, Inc. New York, 1995. c. kiadványt olvas
gatva azt találtam, hogy abban a háborúzás humoros, kellemes oldalát próbálják bemutatni, 
másrészt pedig az újságírók a harcok hevét, esetlegességét szinte mint részvevők mutatják 
be. Ezekben a cikkekben az ismeretközlés fontos momentum. A lejáratást nem nyelvi 
eszközökkel érik el. Még Dachau leírásánál is (720—723 o.) a tényekkel, és nem a nyelvi 
eszközökkel döbbentik meg az olvasót. Mindazonáltal ebből a válogatásból messzemenő 
következtetéseket levonni nem tudunk, hiszen válogatásról van szó. A karikatúrák 
megjelenése is jelentősen különbözik. Az amerikai újságokból készült válogatásban 
képregényszerü karikatúrákat közölnek, a szovjet és a jugoszláv karikatúrák is Francois- 
Xavier Coquin idézett cikkében érintett módozatot követik, azaz üzenetüket sűrítve, szim
bólumokkal, több fantáziával, és nagyobb átütő erővel közvetítik.

1460 Posle proglasenja hitlerovskih organizacija za kriminalna dela članovima tih organizacija 
sudiće narodni sudovi. Borba, 1945. dec. 25., 1. o., n. n. A hírt már eleve a partizán rendszer 
szándéka szerint formázták, hiszen a bíróságot eleve népbíróságnak nevezték.

1461 U Smolensku se sudi nacistima koji su ubijali i mučili sovjetske gradane. Borba, 1945. 
dec. 18,. 6. o., n. n. Szmolenszkben rövid eljárás után egy sor „hitlerista gonosztevőt” 
ítélnek kötél általi halálra.

1462 U Brjansku je  otpočelo suđnje generalima optuženih za masovna ubistva sovjetskih 
gradana. Borba, 1945. dec. 29., 6. o., n. n.

1463 ULenjingradu je  otpočelo... Borba, 1945. dec. 30., 6. o.
1464 Vöjni sud u Smolensku... Borba, 1945. dec. 21., 6. o.
1465 Način suđenja finskim zločincima izaziva gnušenje javnog mnenja. Borba, 1945. 

dec. 22., 1. o., n. n. És: Pristrasnost finskog suda koji sudi glavnim finskim ratnim 
zločincima. Borba, 1945. dec. 15., 1. o. (Pravda-jelentés).

1466 Sudenje naredbodavcima novosadskogpokolja. Borba, 1945. nov. 15., 6. o.
1467 Izdajnički rád generala bivše jugoslovenske vojske u zarobljeničkim logorima u 

Nemačkoj. Borba, 1945. nov. 28., 4. o.
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csetnik1468, usztasa, domobrán,1469 fehérgárdista1470 vádlottakat is. A jugoszláv 
karhatalmi és rendőri erők vádlottakat fogtak el országszerte.1471

A háborús bűnök elítélésében megjelent a katolikus egyházhoz kapcsolódó 
bűnösök sora.1472 Dubrovnikban1473, Šibenikben1474, Splitben1475, Ljubljaná
ban1486 fognak perbe papokat, Zágrábban apácákat ítéltek el feketézésért.1487 
Alighanem ez részben a „pásztorlevél” következménye is. Az albániai „párhu
zamos történet”-ben is leleplezték és elítélték a fasisztákkal együttműködő 
papokat.1488 Élénk figyelemmel kísérték a keresztesek (križari, jellegzetesen 
horvátul mondva) szarajevói perét.1489 Ennek érdekessége volt, hogy a vádak 
nem olyan súlyosak, több vádlott tagad, mégis két halálos és több súlyos ítéletet 
hoztak1490 Mindezek után a rendszer haragja a háborús bűnösökről a háborús 
nyerészkedőkre tevődött át. Másrészt viszont megkezdődött a „nagyvadak” 
begyűjtése, a szövetségesek átadták Jugoszláviának a szlovén és az egyik szerb 
partizánellenes kulcsfigurát (Rupnikot és Nediéet).1481

A hatalom a háborús bűnösökről szóló „leckét” sokszor „átismételtette” a 
lakossággal, hogy majd a vizsgán -  Mihailovié perénél -  ne legyen semmilyen 
gond. Ebben az időszakban Mihailovicról azt írják, hogy az erdőkben bujkál. 
1946 márciusában közlik fogságba esését.

1468 Presuda aktivnim saradnicima Draže Mihailovića. Borba, 1945. dec. 8., 3. o. A per során 

születtek, halálos ítéletek és súlyos börtönbüntetések is. Miladin Maslariétyal kapcsolatban a 

halálos ítélet indoklásaként azt mondják el, hogy a Gestapo ügynöke volt és csetnikgyilkos. A 

koncepció meglétét sejteti az, hogy Grol neve is felmerül. A Gestapo, a csetnik, a gyilkos és 

Grol neve egy kicsit túl simán támasztja alá a partizánok pillanatnyi ellenségképét

1469 Domobranski pukovnik, Viktor Markovié osuđen je  na smrt strijeljanjem. Borba, 1946. 

jan. 2., Tanjug.

1470 Nastavak suđenja grupi organizatora rukovodioca belogardista i četnika u Sloveniji. 
Borba, dec. 22., 3. o.

1471 Jedinice narodne odbrane uhvatile su na Velebitu Belka Bogdanovića -  Jednog od najpoznatijih 
ustaških koljaca. Borba,, 1945. dec. 9., 3. o. És: Osuječenjepokušaj nedićevsko-četničkih i reak- 
cionarskih ostataka da obnove ilegalnu terorističku delatnost. Borba, 1946. jan. 8., 3. o.

1472 Zagrebački „Narodni list" piše o saradnji jednog dijela katoličkog svećenstva sa 
ustašama. Borba, 1946. jan. 20., 4. o. A Politikában: Povezanost visokog katoličkog 
klera sa fás izmom... 1945. dec. 26., 5. o.

1473 Organizator ilegalnog terorističkog rada u Dubrovniku bio je  Dominikanac (sic!) d-r 
Dominik Barač. Borba, 1946. jan. 7., 3. o., Tanjug.

1474 Izdajnički rád Šibeničkog biskupa Jeronima Milete. Borba, 1946. jan. 1., 5. o.

1475 Dokumenti o izdajničkom radu splitskog biskupa Bonifacija za vreme okupacije. 
Borba, 1945. dec. 24., 4. o., Tanjug.

1476 Katolički sveštenici-zločinci pred narodnim sudom u Ljubljani. Borba, 1945. dec. 24., 

5. o., Tanjug.

1477 JJZagrebu zbog švercovanja köze... Borba, 1945. dec. 13., 3. o., n. n.

1478 Raskrinkanim fašističkim svećenicima u Albaniji sudiée narod. Borba, 1945. jan. 8., 3. o.
1479 U Sarajevu je  otpočelo suđenje rukovodiocima ustaške terorističke organizacije 

„križara”, kojoj na čelu stoji fratar Iván Čondrić. Borba, dec. 23., 3. o. És: Sudenje 
terorističkoj bandi „ križara ” u Sarajevu. Borba, dec. 25., 3. o.

1490 A közönség itt is hangosan fejezte ki egyetértését. (B. B.: Izrečena je  presuda rukovo
diocima terorističke organizacije „križara”. Borba, 1945. dec. 29., 2. o.

1481 Savezničke vlasti predale su našim vlastima ratne zločince Nedića, Dinića, Rupnika i 
Dokića. Borba, 1946. jan. 9., 1. o.
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A rendszer a spekulációval kapcsolatban kérlelhetetlen volt, egy kalap alá 
vonta a háborús bűnökkel. Mintegy tíz nagy és sok kisebb perben ítéltek el 
háborús nyerészkedőket és spekulánsokat, több halálos ítéletet hoztak elsősorban 
a nagyvárosokban. Zágrábban,1482 Ljubljanában és Szkopjéban1483, valamint 
Belgrádban kerületekként szerveznek ilyen pereket. Később a perek szétterültek 
az egész országban a kisebb városokra is (pl. Karlovac, Óbecse). A hatalom 
ezeket a pereket, feljelentéseket is „össznépivé” tette.1484 Bizottságokat alakí
tottak, a bírói testületek mellé tanácsokat állítottak a legmagasabb szintig.1485 
Ezek tanácskozásáról, ill. gyűléseikről többször beszámolnak. Az összecsődített 
embereket sérelmeik elmondására ösztönzik. (Később az adókat is ily módon 
szabták ki.)1486 Elégedetten számoltak be a nép lelkes részvételéről a bizottságok 
munkájában.1487 Az ítélkezések hangulatát a belgrádi Granap belgrádi cég ügye 
jellemzi a legjobban. Miután az újságban a bírák formalizmusát kritizálták.1488 
Ezek után a pert újratárgyalták, és a feltételes ítéletek egy részét halálos ítéletek
ké változtatták.1489 Az ismét bevetett karikatúrával azt üzenték, hogy a feltételes 
büntetések megérték/megérnék a kockázatot.1490 A nyerészkedők elleni folyamatot 
a pénzügy-miniszter (Andrija Hebrang) irányította. Ez azt a gyanút veti fel, hogy 
pénzszerzés áll a dolog mögött. Az akció nagyságáról nem közölnek számokat, 
de sejthetjük, hogy nem babra megy a játék. (A Vajdaságban december végéig 
208 millió dinárt szereztek1491, Zágrábban pedig 2500 embert nyilvánítottak

13.4.3. A jugoszláviai gazdasági bűntettek elítélése

1482 Zágrábban a legnagyobb per az usztasa rendszerben létrejött takarékpénztár ügye: I. 

T.: Izrečena je  presuda članovima uprave Prve hrvatske štedionice. Borba, 1945. nov.

27., 3. o. Ez a cikk csak a végeredmény, néhány ezt megelőző cikkben beszámoltak 

már a történtekről.

1483 Specijalno vijeóe vrhovnog suda Makedonije osudilo je  u Skoplju pet špekulanata na 
smrt I4.januara. Borba, 1946. jan. 15., 3. o.

1484 1 945. december 25-én és 27-én szinte azonos tartalmú cikkeket közölnek: Sav narod 
treba da pomogne Komisijama za utvrdivanje ratne dobiti. Borba, 1945. dec. 27., 1. o. 

És: Sav narod treba da pomogne Komisijama za utvrdivanje ratne dobiti. Borba, 1945. 

dec. 25., 5. o. A 25-én közölt cikk mellett fényképet is megjelentetnek, amelynek révén 

némi fogalmat alkothatunk arról, hogyan is festhetett egy ilyen bizottsági ülés.

1485 Specijalno vijeće pri vrhovnom sudu osudilo je... Borba, 1946. jan. 20., 3. o., n. n.

1486 Na skupovima i konferencijama narod treba da učestvuje u razrezivanju poreza (Ost- 
varivanje zakona o neposrednim porezima). Borba, 1945. nov. 28., 5. o., n. n.

1487 Uz veliko učešče naroda utvrdena je  ratna dobit vlasnika fabrike „Morava”. Borba,
1945. dec. 16., n. n.

1488 Pravda u rukama formalista. Borba, 1945. nov. 25., 1. o., n. n. A Politikában már 

október végén kikezdik a céget, nem túl vehemens kritikával. Aktivnost Granapa u 
snabdevanju.... Politika, 1945. okt. 21., 7. o.

1489 Pravedna kazna... Borba, 1946. jan. 5., 3. o.

1490 „A kifizetődő üzletért képes vagyok még 10 év feltételes börtönbüntetést is megkock
áztatni ” -  „Za dobar posao u stanju sam da reskiram čak i 10 gödi na uslovno ”

1491 Sav narod... Borba, 1945. dec. 27., 5. o. A fent már idézett cikkben szerepel ez az adat.
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háborús nyerészkedőnek.)1492 A pénzszerzési akció utal, hogy decemberben és 
januárban szinte állandó rovatban számolnak be az elkobzásokról.1493 A fizetendő 
pénzbírságok is nőnek, a kezdetben kiszabott néhány milliós büntetések felmen
nek egészen 23 millióig.1494 A perek mindenkit fenyegettek, aki valamilyen gazdasági 
tevékenységgel foglalkozott a megszállás alatt (gyümölcskereskedőket1495 ugyanúgy 
elítéltek, mint gyárosokat). Nem vitás, volt értelme vitatni a vagyonok eredetét, de 
úgy tűnik, túlzásba estek. Jól példázza ezt, amikor egy zágrábi ruhakereskedőt halálra 
ítéltek, mert ruhaanyagot, ill. készruhákat rejtegetett.1496 (Egy divatáru-tulajdonosról 
van szó, kézenfekvő, hogy volt nála áru.) A beszámoló arra is kitért, hogy amíg a 
néphatalom kihordta az árut, az ott gyülekezők azt skandálták: „Le a feketézőkkel 
nép ellenségeivel!” („Dole šverceri, dole narodni neprijateljil”). A Bata cipőgyár 
igazgatóinak perében az egyik kulcselem az volt, hogy az usztasa hatalom rendelkezé
sére bocsátották a cég teherautóit.1497 A háborús nyerészkedők büntetésének van egy 
az eljáráson túlmutató aspektusa is, egy-egy nagyobb ügy bírósági lezárása után a 
rendszer igazságos voltát dicsérik. Ad absurdum, az Arambasié család esetében arról 
írtak, hogy a fivérek édesapja (akit vélhetően kiforgattak a fiai a vagyonából) hangosan 
helyesli a fiai pénzének elvevését.

A háborús nyerészkedők mellett a rendszer a szabotőrökre is lecsapott1498 a rothadó 
bőrből bocskort gyártókra,1499 vagy a lisztet lopó malomigazgatóra.1500 A Borba felt
eszi a kérdést, „Ki a bűnös, amiért nem dolgoznak egy állami gyárban? ”1501

13.4.4. A mindennapi ügyek

Az aktuális ügyek sorozatának végén a mindennapi ügyek vannak. Említésük 
azt sugallja, hogy a rendszer mindenki ügyét fontosnak tartja. Kiállt a menzák 
jobb működéséért,1502 lakásgondok megoldásáért, a bürokratizmus csökken
téséért. Pellengérre állította azt a hivatalnokot, aki egy a régi Jugoszláviában

1492 UZagrebu je  utvrdeno do sada 2500 ratnih dobitnika. Borba, 1945. dec. 24., 4. o., n. n.
1493 Pl. január 17-én egy csokorban számolnak be a požarevaci, eszéki, szarajevói és óbec

sei perekről.

1494 Industrijalci braća Arambašić... Borba, 1945. dec. 26., 2. o.

1495 Pl. Ljuba Božović, trgovac vočem, pokušao je  daprikrije 8 miliona dinara ratne dobiti. 
Borba, 1945. dec. 19., 3. o., n. n.

1496 Organi narodne vlasti u Zagrebu otkrili su u kući jedne špekulantkinje sakrivene robe 
u vrednosti od nekoliko miliona dinara; n. n. És az ítéletről szóló tudósítás: UZagrebu 
je  osudena na smrt švercerka i crnoberzijanka (ez egyébként pleonazmus) Josipa 
Mondelar. Borba, 1946. jan. 3., 1. o.

1497 Bivši generálni direktor preduzeéa Bata, d-r Tomislav Bulat... Borba, 1945. dec. 1., 5. o.

1498 A már említett január 20-i, nyerészkedőkkel foglalkozó cikkhez szinte odasimul egy 

beszámoló arról, hogy szabotőröket ítélnek el.

1499 Opanci od trule köze. Borba, 1946. jan. 2., 1. o.

1500 Osuden je  upravnik miina, koji je  krao državno žito. Borba, 1946. jan. 19., 3. o., Tanjug.

1501 Ko je  krivza nerad u jednoj državnoj fabrici. Borba, 1946. jan. 19., 2. o.

1502 Za pravilnije i bolje funkcionisanja podaničko-namešteničkih menza. Borba, 1945. 

dec. 20., 1. o.
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érvényes rendelkezés alapján nem akarta megítélni a segélyt egy majdani kis
mamának.1503 Foglalkoznak egy olyan tanítónő ügyével, aki hat hónapja nem 
kapott munkát.1504 Élesen kritizálták azt a gyárat, amely nem akart a munkások
kal kedvező kollektív szerződést kötni.1505 Az apró ügyek legapróbbika, ahogy 
egy tehergépkocsival kapcsolatban morgolódtak, amely egy belgrádi utcában
-  ősz óta -  „téli álmát aludta”, és fokozatosan ment tönkre, ami szabotázs.1506

13.4.5. A bírósági és egyéb ügyek, valamint a diktatúra

A gazdasági ügyek véres volta mutatja a titoizmus kemény diktatúrává válását. 
Egyes ügyek túl szigorúnak, mások prekoncepciósnak tűnnek. A Borba a halálos 
ítéleteket a legtermészetesebb dologként közölte. A terror kezdetének vehetjük, 
amikor bejelentik, hogy a kenyérrel manipulálok a legsúlyosabb ítéletekkel 
számolhatnak. A rendszer autoritárius kegyetlensége ekkorra már leszivárgott a 
mindennapokba, és úgy töltötte be azokat, mint ahogy növekedni kezd a telített 
oldatba dobott kristály. Csalhatatlanul mutatja a rendszer agresszivitását, ahogy 
a háborús nyerészkedőkkel kapcsolatban előhúzták a szélsőséges propaganda 
egyik alapjelképét, a patkányt. „A rossz elkövetéséből következik az ítélet.” (Zlo 
radenje gotovo sudenje”).1507

13.5. Tito szerepének változása a médiában

Tito szereplései átalakultak. A választások után, leszámítva a rá következő 
néhány napot, Tito ritkábban vállalt közszereplést. Januárban nem mondott 
nagy beszédet. Sőt a Borba több beszédét, megnyilatkozását közli Dimitrovnak, 
mint neki. (Igaz, a Titóval kapcsolatos hírek kiemelkedő helyen szerepelnek.) 
Beszédek helyett inkább a sajtóval üzenget1508 és „beszélget”, és inkább csak 
hírekben szerepel. Úgy vélem, ezekkel kezdődött az „aranykori” Jugoszláviában 
megerősödő „mellébeszélés-kultúra”.

1503 Antisocijalni postupak u zavodu za socijalno osiguranje. Borba, 1945. dec. 13., 1. 

o., n. n.

1504 Desanka-Besaraba Jovanović: Učiteljica koja već šest... Borba, 1946. jan. 22 ., 5. o.

1505 M. P.: Neprijateljski istup firme „ Visunk” a .d. prema radnicima. Borba, 1945. dec. 2.

1506 L. J.: „ Zimski san” jednog kamiona. Borba, 1946. jan. 22., 5. o.

1507 A Granap cégről szóló karikatúrán a patkány grabancát harapófogóval kapják el: 

Borba, 1946. jan. 6 ., 1. o.

1508 „Možete da saopštite britanskom narodu da, kada mi kažemo da želimo dobre odnose 
sa Velikom Britanijom, to nisu samoprazne fraze“. Borba, 1945. dec. 30., 1. o. Ehhez 

hasonlóan használja a sajtót az „olasz kérdésben” történő üzengetéshez.
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Folytatódott a Titónak és Titóról „csinált” hírek gyártása. Annak, hogy Tito 
Zágráb díszpolgára lett, hogy az 5. albán hadtest üdvözölte, hogy külföldi üdvöz
leteket, magas kitüntetéseket kap1509 más funkciója nincs, csak a személyi kultusz 
erősítése. A kormányváltás napján (1945. nov. 30-án) arra is jutott ideje, hogy a 
Csehszlovák küldöttség díszebédjén alkalmi beszédet mondjon1510 (a kormányváltás 
tehát előre meg volt rendezve). A köztársaság kikiáltását üdvözlő üzenetek december 
közepéig záporoztak. A legabszurdabb mozzanat, hogy a Borba, december 11-én 
kishírben teszik közzé, amint Tito az újság révén megköszöni az üdvözleteket, mivel 
nem tud mindenkinek levélben, táviratban válaszolni.1511

A választások után Tito a választási sikert hozó „ minden tekintetben méltó- 
nyos és demokratikus ” módszereket kényszerült magyarázni. Szívélyes hangu
latban „beszélgetett” a brit képviselőkkel és sajtóval.1512 Ezek a beszélgetések, 
lényegében véve fesztelenre szervezett sajtótájékoztatók. Számos témát érin
tenek (balkáni föderáció, az USA és Nagy-Britannia iránti ellenszenv, az atom
energia ügye, a nagyhatalmak londoni tárgyalásának holtpontja). Az utóbbiról 
békülékeny hangon nyilatkozott Tito. A Jugoszláviát érintő kérdésekben Tito a 
„népeinkre” hivatkozott, és ebből a szemszögből magyarázta lépéseit. Kiemelte: 
a Népfrontnak meg kell maradnia „még néhány” évig. Elmagyarázta, hogy nem 
üldözik a katolikus egyházat; a Demokratija  c. lapot pedig azért kobozták el, mert 
provokált.1513 A jugoszláviai magyar sajtóban is hasonló dolog játszódott le. A 
zágrábi M agyar Újságot utasították rendre.1514 Örömét fejezte ki, hogy a nép az 
újjáépítésen dolgozik: Annak nagyon örül majd, amikor Trieszt Jugoszláviához 
kerül. A beszélgetés végkövetkeztetése: Jugoszláviában nem félnek, csak jöjj
enek a külföldiek, és nézzék, figyeljék meg a valóságot. Hasonló hangnemben, 
hasonló témákat érintve adott interjút a U  Humanite c. francia lapnak.1515 A lap 
munkatársa ráadásul agyondicsérte Titot, vízióval rendelkező vezérnek, teoreti
kusnak, „ nagyon pontosan fogalm azó  ”-nak nevezi. Tito kijelentette: a választási 
győzelem „ logikus v o lt”, az alkotmányt pedig „nem egy generációnak hozzák”, 
és „széles körű v itá ra ” bocsátják. Az egyházakat elítélte, és megismételte, 
hogy nem üldözik őket, de mivel a nép azt akarja, „feladatunk megbüntetni a 
bűnösöket”. A pásztorlevelet új színben tüntette fel, a terrorista akciókra való

1509 Marsai Tito odlikovan ordenom zasluge za narod I. reda. Borba, 1945. nov. 29., 1. o.
1510 Govor marsala Tita na ručku kod čehoslovačkog poslanika u Beogradu Jozefa Kor- 

bela. Borba, 1945. dec. 2., 1. o.

1511 Zahvalnost Tita na pozdrave povodom proglašavanja republike. Borba, 1945. dec. 11., 1. o.
1512 Razgovor marsala Tita sa članovima britanskog parlamenta i engleskim novinarima. 

Borba, 1945. nov. 14., n. n.

1513 Lampe (Jugoslavija kao istorija. 205. o.) adatai szerint valójában a belgrádi kom

munisták megszervezték, hogy egyetemisták támadják meg a szerkesztőséget, és a 

nyomdászok sztrájkja is kapóra jött. A helyzet iróniája, hogy ugyanazt a módszert 

alkalmazták, amellyel 1920-ban elhalIgattatták a kommunista sajtót.

1514 „Mutál” a zágrábi Magyar Újság. Magyar Szó, 1945. nov. 24., 3 . o. Ez a sajtótermék 

a dorgálás hatására megjavult.

1515 Svi naši narodi žele da uspostave duboko prijateljstvo sa francuskim narodom (Izjava 
marsala Tita dopisniku lista „Imanite”). Borba, 1945. nov. 18., 1. o.
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hivatalos felhívásnak nevezte, amiért az országban terroristaveszély van. Az 
egyházakról azt is elmondta, hogy amikor a vagyonukról van szó, teljesen 
materialisták. A jugoszláv—francia kapcsolatokról szólva kioktatta az újságírót, 
felhozva Jugoszlávia erényeit, méltányos és kölcsönös tiszteletet szorgalmazva. 
Ugyanezen a napon közölte a Borba Tito válaszait a külföldi sajtó kérdéseire. A 
Demokratija c. lap ellehetetlenítését a nép, ill. a munkások akaratával indokolta. 
Dicséri a Szovjetuniót, de elmondja, hogy jó kapcsolatot akar a nyugati szövet
ségesekkel is. Magyarországgal és Romániával javulnak a kapcsolataik, mondta. 
Olaszországgal pedig, jegyezte meg, a jó kapcsolat nem lehet „plátói”. Ezzel a 
vitás területi kérdésekre és a kártérítésre utalt. Kitért Pavelié kiadatására, és a 
Križari (keresztesek) terroristacsoportra. Végül a Vajdaságba érkezett telepesek 
megsegítéséről beszélt.

A csehszlovák újságírókkal is hosszan beszélgetett.1516 Fő mondanivalója, 
hogy a nép döntött, és egy (meg)határozott irányban halad, amiben nincs „és 
nem is lehet” semmilyen megingás, ami egyben válasz volt azoknak is, „akik 
a népre akarják kényszeríteni akaratukat”. Ezt tovább boncolgatva mondta: 
Jugoszláviában nem formális a demokrácia, hanem a népből fakadó. „A mi 
demokráciánk nagyon széles körű ” és „ egyben nagyon specifikus. ” (Nem 
fejtette ki, miért az.) Egyenjogúságot és mélyreható szociális reformokat akart. 
Dicsérte, hogy a társadalom önmagán tud segíteni. Az „elhagyott” vagyonról 
azt mondta, hogy jól kell vele gazdálkodni. Az agrárreformot radikálisan akarta 
rendezni. A nőmozgalom és az ifjúság megkapta a maga szokásos dicséretét. Az 
egyházról szólva elmondta, hogy csak a főpapokkal van baja, a többiekkel min
dig jó kapcsolatuk volt. (Valójában a partizánok köztudottan sok az alsó papság 
soraiba tartozó plébánost1517, ill. szerb pópát öltek meg.) Szerinte a balkáni népek 
egymáshoz való közeledése meg fogja változtatni a Balkánt, és nem lesz többé 
puskaporos hordó. A csehszlovákokkal való kapcsolatokat a lehető legjobbnak 
minősítette. A németeket keményen bírálta, elmondta, hogy még a háború idején 
eldöntötték, hogy a legszigorúbban viszonyulnak hozzájuk, a magyarokkal pedig 
„enyhén és nagylelkűen” bánnak. A kisebbségekkel kapcsolatban tehát enyhébb 
a hangnem. Nem szabad őket idegen állampolgárként kezelni (ezzel a királyi 
Jugoszlávia gyakorlatára utalt), hanem teljes mértékben sajátjuként kell elfogad
ni őket. Jugoszlávia nem engedheti meg magának azt, hogy a benne élő kisebbsé
gek ne saját hazájuknak tekintsék. (Ennek az utóbbi kijelentésnek kényszerítő, de 
megengedő olvasata is lehetséges.) Elismeréssel adózik a szlovák nép felkelése 
iránt, a szlovákok „akkor keltek fel, amikor Hitler még erős volt”.

Tito december közepén megjelentetett cikkében nyers modorban támadta 
Olaszországot.1518 Kezdő tézise, hogy egy legyőzött ország nem támaszthat felté

1516 ízbori su pokazali da narod ide jednim odredenim putem i da kod nas néma nikakvog 
kolebanja. Borba, 1945. nov. 22., 1. o., Tanjug.

1517 Lásd: Matuska Márton: A megtorlás napjai c. könyvében több esetet is leír. Későbbi 

kutatásai során külön is odafigyelt a papokkal és lelkészekkel történtekre, és sok 

adatot gyűjtött össze.

1518 J. B. Tito: Šta smeta a šta je  potrebno da bi se uspostavili normalni odnosi izmedu 
Jugoslavije i Italije. Borba, 1945. dec. 17., 1. o. Šta smeta a šta je  potrebno de bi se
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teleket egy győztes ország iránt. Szemére veti, hogy nem tett egyetlen békülékeny 
gesztust sem, noha (sic!) négy évig1519 szenvedtek tőle. Az érzelmekre is hatott, 
de adatokkal is alátámasztotta mondandóját: a megszálló erőknek több mint a 
felét az olaszok alkották. Ezután az antifasiszták üldözését és az olasz hatóságok 
intemálási gyakorlatát ostorozza. Az olasz sajtót Jugoszlávia besározásának szán
dékával vádolta. Szerinte túl sok mentőcsónakot dobtak le a süllyedő olasz fasisz
ta roncs mellé, és így megmenekülhettek a „fasiszta patkányok” Az írás második 
része békülékenyebb és ügyesebb, módszeresebb az érvelés. Az általános, elvi 
követelményektől a konkrét követelésig jut el. A jó jugoszláv—olasz kapcsolatok 
feltételeit fejti ki. Olaszországnak el kell ismernie, hogy ő támadott, rombolt és 
legfőképpen azt, hogy „ Jugoszlávia területi igényei jogosak.” (A Politikában 
nem volt szokás vastag betűkkel kiemelni részeket a cikkekből, ez esetben kivé
telt tettek.) Ezek után mézesmázos retorikába burkolja terjeszkedési szándékát. 
Elmondja, nem akar rosszat az olasz munkásoknak, és az olaszoknak egyenlő 
jogai vannak a többiekkel, így az olasz sajtónak a jugoszláviai üldöztetésekről 
szóló írásai indokolatlanok. Végül diplomatikusan zárja mondandóját: „Nem 
kultúrált néphez illő az, ahogy az olasz sajtó ír. ” Jugoszlávia pedig kész igaz 
barátságban élni és a „legjobb kapcsolatokat ápolni” az olasz néppel. Az utolsó 
fejezetben kijelenti: azt akarják, hogy a szövetségesek elismerjék „ indokolt 
követeléseiket, ami sokban javít a térség stabilitásán ”.

Tito következő jelentős megnyilatkozása újévi beszéde volt.1520 Egyébként a 
karácsonnyal kapcsolatban nem volt megnyilatkozás a Borában. (A Magyar Szó 
viszont különszámmal jelentkezett, amiben önmagát is ünnepelte, egyéves fennál
lásáról emlékezett meg, a Politika különszámát a „szerb karácsonyira időzítették, 
január 6-ára.) Egyedül Beneš üdvözletét közölték saját országa lakosságához dec. 
27-én. Tito az 1945. év értékelésével kezdett. Katonai és politikai győzelemről 
szól. Dicséri a hadsereget, Jugoszlávia népeit, a nagy erőfeszítésekért. Hosszasan 
sorolja a gazdasági eredményeket is. Ostorozza a szabotázst, a feketézést (šverc) 
a lopást. Elmondja, hogy minden becsületes dolgozónak ébernek kell lennie. 
Könyörtelenül ostorozni (sibati) kell mindent, ami rossz (što ne valja). Ezek után 
1946 feladatait vázolja. Ha 1945-ben a harc és a győzelem volt a feladatiakkor 
1946-ban a harc a gazdaságban folyik majd, és abban kell győzni. Realistaként 
nem gondolkodott teljes győzelemben, 1946-ra csak a majdani gazdasági fejlődés 
előfeltételeit akarja megteremteni, ami a „szebb jö vő ” („ bolja sutrašnjica ”) alap

uspostavili normalni odnosi između Jugoslavije i ltalije. Politika, 1945. dec. 17., 1. 
o. A Politika 19-i számának címlapján M. S. Petrović ezt még megerősíti a Šta ltaliji 
treba da bude jasno (Minek kell világosnak lenni Olaszország számára) c. cikkében. 
A két ország közötti kapcsolat az igazságon és nem a „politikai becsapásokon” 
(„smicalice”) kell hogy alapuljon. Az írást feltáró cikkek követik (General Vitorio 
Ambrozio pokrovitelj ustaških zločina. Politika, 1945. dec. 21., 6. o.)

1519 Itt sommásan fogalmaz, hiszen Olaszország már 1943-ban kidőlt, és csak 1941-ben 
támadott Jugoszláviára.

1520 Tito: Učinimo sve da 1946 godina bude godina velikih pobjeda u obnovi naše zemlje,
1946. jan. 1., 1. o.
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ja lesz. Dicséri a parasztságot és munkásságot, de több munkát szorgalmaz. Az 
ifjúságot példaként akarja látni, ahogy a harcban is az volt. A hivatalnokokhoz 
szólva egyrészt a bürokratizmust ostorozza, másrészt leszögezi: rendes ügyvitel 
nélkül nem működhet az ország. Csak a „ becsületes népi értelm iség”-et szólította 
meg („poštena narodna inteligencijo ”). Végül az erős gazdaság létrehozásának 
szükségéről beszélt, ami az ország függetlenségét és a jólétet hozza magával.

Január 5-én meglehetősen nyíltnak tűnő beszélgetést folytat a vasutasok 
szövetségének küldötteivel.1521 Itt még inkább a gazdaságra koncentrál. Felidézi 
a Száva-híddal kapcsolatos kemény kritikáját, s hogy a szükséges „változtatások” 
(értsd: személycserék) után elkészült a híd, amiért nagyon elégedett, és kért egy 
listát a kitüntetendőkről. Elmondta, ő kitüntetni és jutalmazni szeret inkább, de 
továbbra is büntet, ha bárki is tudatosan hibákat követ el. Ugyanígy viselkedett a 
parasztokkal és a szakszervezetekkel kapcsolatban is.

Tito hatásosan érvel, amikor stratégiát vázol, vagy politikai harcról beszél, 
alkalmi beszédei azonban suták. A mezőgazdaságról nincs jól imformálva.1522 
Felfogása szerint azok a boszniai telepesek, akik Vajdaságba érkeztek, jól fog
nak dolgozni, mert jól harcoltak, és a nép önként fog segíteni nekik. A tavaszi 
vetésről beszélve az áldozatvállalást emeli ki. Összefogva kell dolgozni -  hang
zik a végkövetkeztetés. Újvidéken a vasúti híd átadásakor1523 örömét fejezte ki. 
Olyan jól kell építeni, mint amilyen jól kellett egykor harcolni: „mindenkinek 
a helyén kell lennie”. A Borba  jan. 23-án közölte az újvidéki pioníroknak1524 
tartott Tito-beszédet. Érkezése véletlen, mondta, „ semmi sem volt m egszervezve”
-  „ Ispalo j e  sve slučajno, ništa nije namješteno. ” Lelkesen és örömmel fogadták. 
Az egész beszédben rendkívül szerencsétlenül fogalmazott. Azt bizonygatta, 
hogy a gyerekek lebegtek a szemük előtt, amikor harcoltak. Közhelyesen és gics- 
csesen ecseteli, milyen szenvedéseken estek át. Mondandóját ilyenekkel tetézi: 
„A ti szüleik vagy a vérengzők kése alatt, vagy az offenzívákban haltak m eg” 
(„p a lip o d  nožem krvnika”.) Végül arra intette a gyerekeket, hogy jó diákok, és 
jó fiai legyenek a Jugoszláv Föderatív Népköztársaságnak.

A választási győzelem után Tito élt a helyzet kínálta lehetőségekkel, és szinte 
„félisteni” szférába emelkedett, ahonnan csak időnként egy-egy megnyilatkozás
sal szállt alá. Nem kellett már beszélnie, hisz mások idézték. A parlamentben 
nevének elhangzásakor tapsolni kezdtek a képviselők. A titoista—sztálinista 
totalitarizmus egyre kifinomultabb lett, elemei egyre inkább összecsiszolód
tak. Az agrárreform, a bírósági perek, az újjáépítés szinte magától működött, a 
politika gondtalanul gördült tovább. Ha valamit meg kellett magyarázni, ott volt a 
tudálékos Kardelj, ha valakit le kellett torkolni, ott volt az „élcsapatos” Pijade és Dilas.

1521 Treba uložiti maksimum truda i poveéati proizvodnju, jer te  se položaj naroda samo 
tako stalno poboljšati. Borba, 1946. jan. 5., 1. o.

1522 Marsai Tito primio je  ministre i pomoénike ministra poljoprivrede savezne i 
zemaljskih vlada. Borba, 1946. jan. 22., 3. o., Tanjug.

1523 Govor marsala Tita pri otvaranju mosta u Novom Sadu. Borba, 1946. jan. 21., 1. o., 

Tanjug.

1524 Govor marsala Tita pionirimau Novom Sadu. Borba, 1946. jan. 23., 1. o. Ugyanezt a Ma
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A propaganda erről ugyan nem beszél, de a CSEKA mintájára szervezett ÓZNA, majd 
utódszervezete, az UDB (népiesen UDBA) kézben tartotta az alsóbb szinteket. A Tito- 
jelenségben egyre stabilabban folyt össze a vezér személye és országa.

13.6. A személyi kultusz és a totalitarizmus kezdete

„ Tito marsall kifejezője mindannak amire a nép törekszik és amit a nép az új 
Jugoszlávia keretében megvalósítani igyekszik Az ő  személye egyben szimbólum, 
a demokratikus köztársaság szimbóluma és ugyanakkor biztosíték arra, hogy a 
népuralom teljes mértékben érvényesüljön. ”1525

A diktatúrák akkor kezdődnek, amikor vezetőik tévedhetetlennek kezdik 
magukat hinni. A jugoszláviai helyzet bámulatosan leegyszerűsödött, katonai, 
jogi, strukturális tényezők nem zavarták a hatalmat. így Tito és köre teljes erejével, 
korlátlanul tudott élni hatalmával. Voltak pragmatikus és idealista megfontolásaik, 
de az kétségtelen, hogy a hatalmat magáért a hatalomért is akarták, hiszen évtizedeket 
vártak rá, szenvedtek érte. (Ne feledjük: Tito ekkor már 53 éves.) A sztálinizmus felé 
közeledő országban már nem léteztek nyílt kérdések, csak „haladás a kijelölt úton”. 
Az alkotmány kihirdetése után a nemzetgyűlés átalakul, alkotmányozóból „egyszerű 
nemzetgyűléssé”. Tito -  az új kezdet hangnemében -  lemond kormányelnöki poszt
járól, de az új kormányalakító ismét ő lett. A kormányfői poszt mellett megtartotta a 
hadügyminiszteri tárcát is. Ettől még inkább „erős ember” lett. Nemcsak a pártban 
elfoglalt posztja, nemcsak propagandisztikus helyzete folytán, hanem megújított és 
megerősített államjogi kulcspozíciója folytán is megkérdőjelezhetetlen, sőt szinte 
egymagában szuverén. Az új nemzetgyűlés (skupština) azonnal Trieszt kérdését veszi 
elő, és a már megkezdett folyamatokat görgeti tovább.

E hatalom szépséghibája a narcizmusa. Tito hajlamos volt az önimádatra, 
ez kétségtelenül része a propagandának. Első pillantásra stílusbeli hibáról, 
ízléstelenségről van szó, de ez mégis fontos alkotóeleme a diktatúrának és totali
tarizmusnak. A jugoszláv propaganda ezt jellegzetesen gerjesztette.1526 Az olvasó 
ebből a rendszer, az ország és a vezér elfogadottságát érezte ki. A keményen dol
gozó millióknak azt sugallta, munkájuk eredményt hoz. A propaganda a kívülről 
jövő hangokat is neki kedvező kórussá rendezte át.

gyár Szó 24-i számának első oldalán közli 77 vagytok a mi legértékesebb tőkénk címmel.

1525 November 29-e az ország örökös ünnepe lesz. Magyar Szó, 1945. nov. 29., 1. o.

1526 Pl. az 1. oldalon számol be arról, hogy Bulgáriában meg fogják ünnepelni november 

29-ét. Dvadeset deveti novembar dán drugog zasedanja A VNOJ-a biće svečano pro- 
slavljen u celoj Bugarskoj. Borba, 1945. nov. 21., 1. o., n. n. A sok segítséget ígérő távirat
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Az önimádat következő terepe a közelmúlt újraértelmezése volt, az ország 
háborús szerepének kiemelése (variációk egy témára), amit mindig a rendszer 
megerősítésére használtak, kisajátítva az emlékeket, a múltat a jövő birtoklására 
törtek. A jugoszláviai partizánmozgalomról, amely igazából a második, ill. har
madik legnagyobb ilyen mozgalom Európában, úgy beszéltek, mintha semmi 
sem lenne hozzá fogható. Ez beépült az általános diskurzusba.1527 E kép szolgai 
alkalmazása öngerjesztő volt. Hadd szögezzük le: az akkori közelmúlt áldozatai 
valódi áldozatok voltak, de 1945 végén, ill. 1946 elején a méltó megemlékezésen 
kívül elsősorban propagandacélokból idézték fel ezeket az emlékeket, hogy 
kényszerítő erejű retorikát tudjanak alkalmazni, megteremtve a formáját és 
a kereteit a népfelszabadító háború mártíijairól szóló diskurzusnak. Ivó Lola 
Ribamak1528 szabályos apoteózisa történt meg -  „ halhatatlan példakép marad” 
(„ostaje besmrtni primer”) . '529 A mindenkori titoizmus jelképe és legendája lett. 
Más szimbólumok és legendák felállítása is nagyban folyik, a macedónok Jordán 
Nikolov Orce, (Narodni heroj Jordán, Borba, 1945. nov. 25. 5. o. n. n.), annak 
idején az ellenség elfogrta és halálra kínozta, a szerbek, ill. boszniai szerbek 
Sava Kovačević, a vajdaságiak Žarko Zrenjanin, a gyerekek Boško Buha sze
mélyében kapták meg néphős-szimbólumukat. A jugoszláv panteon felállítása 
mellett nagy buzgalommal emlékeznek meg egyes városok felszabadulásáról 
is. A kultusz kezdetei már Čačakon felfedezhetők voltak, ahol 8000 ember vett 
részt a megemlékezésen.1530 Hasonlóképpen emlékeznek egy-egy sikeres harci 
egység megalakulására. Csökkenő tempóban, de folytatódott a kitüntetések osz
togatása. Országszerte emlékműveket állítottak.1531 Ezek által jöttek létre azok 
a külsőségek és az a közbeszéd, amelyeket felhasználva a hatalom totálisként 
kezdhetett el működni. A véleményalkotást és a közvélekedést is kisajátítot
ták.1532 Mivel nem voltak ellenzéki lapok, alternatív vélemény sem fogalmazó
dott meg.1533

is ezt szolgálta. Nemcsak Bulgáriából és a politikai értelemben vett „rokon országoktól” 
érkeznek levelek, hanem Dél- és Észak-Amerikából, Nyugat-Európából is.

1527 Ezért követelhette Blagojević az áldozatokra hivatkozva a mielőbbi kártérítést. Dusán 
Blagojević: Žrtve i doprinos naših naroda za pobedu nad Nemcima -  merilo za 
određivanje ratne štete Jugoslaviji. Borba, 1945. nov. 25., 3. o.

1528 Ivan-Lola Ribar (Ivo-Lola), Iván Ribar fia.
1529 Dvogodišnjica smrti Ive-Lole Ribara. Borba, 1945. nov. 27., 2. o.
1530 Preko osam hiljada ljudi učestvovalo je  (sic!) svečanojproslavi godišnjice 

oslobodenja Čačka. Borba, 1945. dec. 4., 3. o., Tanjug. Ugyanebben a számban 
beszámolnak a Prokupljében végrehajtott újratemetésekről.

1531 Ebben az időszakban pl. Sremska Mitrovicán (magyarosan Szávaszentdemeter). U 
Sremskoj Mitrovici je  na svečan način otkriven spomenik prvoborcima... Borba, 
1945. nov. 6., 3. o.

1532 Hadd támasszuk alá ezt egy jellemző példával. A Borbá bán állandó jelleggel szerepel 
irodalmi-kulturális rovat. Amikor Ludwig van Beethovenről emlékeztek meg, az első 
pillantásra a propaganda számára felhasználhatatlan témáról szóló cikk fele a szlávokra 
és a kommunizmusra vonatkozik. Ludvig van Betoven. Borba, 1946. jan. 24., 4. o.

1533 A Demokratijái 1945 novemberében „szervezett spontaneitás” igénybevételével szüntet
ték meg. Az újság gépszedői -  így a titoista propaganda -  megtagadták a munkát. Ezzel
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A vélemények kisajátításával párhuzamosan folyt a gazdasági színtér kisajátí
tása is. Az alkotmány vitája során a magántulajdont nem törölték el, de ellenőrzés 
alá vették. Könnyen beláthatjuk: ez merő szofizmus. Szándékaikat azzal öltöz
tették közakaratba, hogy akciójuk mögé „spontaneitást” szerveztek. (Maguk 
a munkások kérik a kontrollt.)1534 Az erőfölénnyel történő manipuláció mégis 
nyilvánvaló. A szakszervezetek feletti ellenőrzést teljesen átvették. Nem a 
munkások érdekeit védték a munkaadóval szemben, hanem azzal foglalkoznak, 
hogyan lehet jobb szervezéssel nagyobb teljesítményt elérni. A vállalatok totális 
ellenőrzése még a faliújságokra is kiterjedt.1535 Mindez a gondolkodás uniformi
zálását szolgálta. Az erről szóló cikkben a szocialista „agytágítás” módszertanát 
találhatjuk meg. A gazdasághoz kapcsolódó szigorú bírósági eljárások lehetetlen 
helyzetbe hozták a vagyonosabb réteget. Az agrárreform egyedüli haszna a pa
rasztság megszerzése volt.1536

A háború nemcsak a fegyverek és a katonák háborúja volt, hanem az ide
ológiáké is. Minthogy a fegyverek háborújában viszonylag egyszerű megállapítani 
a győzelem és a vereség pillanatát, ezért arról is egyszerű nyilatkozni, mikor van 
már béke. Az ideológiai háborúval más a helyzet. A második világháború ered
ményeként e három ideológiából kettő maradt. A nácizmus-fasizmus vereséget 
szenvedett, és leszámítva elszigetelt változatait, megszűnt. Az ideológiai háború 
viszont a fegyverek győzelme után is folytatódott. A titoizmusban igyekeztek egy 
kalap alá venni a fasizmust a nyugati parlamentáris demokráciával (amely számos 
hibával működött). A háborúnak a propaganda által módosított emléke ott lebeg a 
társadalom felett, s lassan behatol a fejekbe is.

A titoista-sztálinista totalitarizmus, az erőszak az 1946-os alkotmány megho
zatalával jogi kereteket kapott. A rendészeti eszközökkel s a szebb jövő ígéretével 
teljesen kézben tartották a helyzetet. Aktív erőszakra egyre kevésbé volt szükség, 
a masszív hatalom passzív módon volt agresszív.1537 A titoizmus azonban még 
ennél is több. Titónak is sikerült azt a látszatot keltenie, ami más totalitarizmu
sokban is megfigyelhető: a tömeg szinte önként menetel bele. A disszonáns han

olyan látszatot keltett a hatalom, mintha az egészhez semmi köze nem lenne. Grafički 
radnici odbijaju da štampaju „Demokratiju”. Borba, 1945. nov. 15., 5. o., n. n.

1534 Radnici i nameštenici traže uvođenje državne kontrolé u privatnim osigurajućim 
društvima. Borba, 1945. dec. 12., 2. o., n. n.

1535 B. Brajačić: Zidne növi ne treba da kolektivnim radom postanu aktivni činilac i životu 
preduzeća. Borba, 1946. jan. 24., 4. o.

1536 Gazdasági haszon nem volt, ahogy ezt a már idézett munkákban A. Sajti Enikő 
bizonyítja. Ez a folyamat rendkívül mélyen hatotta át a társadalmat. Csak a szabadkai 
levéltárban több mint egy tucat olyan fond van, amelyben nem is mindig pedánsan 
dokumentálták a háború utáni birtokviszonyok megváltoztatását. (Ezek: SZTL F:068, 
F:081, F:82, F:83, F:084, F:085, F:086, F:138, F:265, F:266, F:277, F:281, F:283, 
F:313, F:314, F:377, F:314 F:434).

1537 Az ötletet Szent-Györgyi Albert: Az őrült majom, Magvető Kiadó, Budapest, 1989 
c. könyvéből kölcsönöztem. Érvelése a következő: Az aktív erőszak „ablakokat 
és koponyákat zúz b e", a passzív erőszakot viszont azok alkalmazzák, akik eleve 
erősebbek, és akik már az által is lehetetlen helyzetbe hozzák ellenfeleiket, a népet, 
hogy nem cselekszenek, kivárnak, ill. nem hagynak másokat cselekedni.
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gokat elhallgattatta, a neki megfelelőket felerősítette. A demokrácia látszata elég 
volt annak a társadalmi közegnek, amely soha nem látott igazi demokráciát. Az 
a béke, amelyet hozott, ill. amelyről sikerült elhitetnie, hogy ő hozta meg, elég 
volt a háborúban sokat szenvedett lakosságnak. A jólét, a jobblét ígérete még hihető 
volt. Egyszóval minden készen állt a rendszer működéséhez. A titoizmus hajója 
kifuthatott a világpolitika nyílt tengerére. Még nem látszottak a zátonyok, amelyeket 
majd sikerül megkerülnie, és aminek következtében a titoizmus még jellegzetesebbé 
vált. Az alapokat, amelyeket 1946 elejéig vetnek meg, soha nem fogják felszámolni, 
csak hozzáépítenek, ill. változtatnak a felépítményen.

Tito egyik fő jelszava az volt, hogy „minden hatalom a néptől származik”. 
Mégis mindezek után fel sem kell tenni a kérdést, hogy vajon kié volt a nép. A 
nép Titóé volt.
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Következmények és következtetések

IV.





14. A TITOISTA JUGOSZLÁVIA JÖVŐJE 
A SZTÁLINISTA BLOKKBAN 

(1946—1948/49)

A korai titoizmus döntéseinek és fejleményeinek következményeként Jugo
szlávia a sztálinista blokkban találta magát. Persze, ezt aligha kerülhette volna 
el figyelembe véve a nemzetközi erőviszonyokat, de Tito és országa valósággal 
„bemasírozott” a kommunista világba, ami sokat sejtetett, noha semmi esetre sem 
azokat a „kanyarokat”, amelyek majd a titoizmust később átalakítják.1538 Fontos 
észrevennünk, hogy a kommunizmus és Tito győzelmének sok belső tényezője 
volt. Ideológiája attól sajátos, hogy nagyon erősen reagált a királyi Jugoszlávia 
viszonyaira, valamint a nemzeti kérdés rendezésében is sajátosan lépett fel.

Jugoszlávia viszonylag magas helyen volt a II. világháború győzteseinek 
hierarchiájában „önfelszabadítása” révén1539, ez azonban nem járt valódi befolyás
sal, korántsem tekintették partnernek a békeszerző nagyok politikai klubjában. 
Érdekes módon sem a Szovjetunió, sem az angolszászok nem támogatták 
befolyásának növekedését. Sztálin számára sok volt Tito tekintélye, önállóságra 
törekvése. Az angolszászok eleve fenntartással fogadták Tito „protokommunista” 
rendszerét, másrészt az érdekszférájukba tartozó Olaszországot veszélyeztette 
terjeszkedési szándékával.1540

14.1. Belpolitika -  út a terrorba

Az új alkotmány kihirdetésével befejeződött az átmeneti szakasz, a korai 
titoizmus, és felállt a sztálinista-titoista rendszer. 1946 márciusában elfogták a 
bujkáló csetnikvezért, s egy jól előkészített és nagy nyilvánosságot kapó per
ben elítéltek, majd kivégezték.1541 Lehet, hogy soha nem tudjuk meg Draža

1538 Egyes kutatások szerint Sztálin még bátorította is Titót, hogy önmagát a „nemzeti kommu
nizmus” jövőbeli vezetőjének tekintse. János, Andrew C.: Haladás, hanyatlás, hegemónia 
Kelet-közép Európában. 243. o. utal a Cold War History Project (Bulletins edited by Dávid 
Wolff), vol. 10. Woodrow Wilson Center, Washington, D. C., 1998, 122. o.

1539 Lampe (Jugoslavija kao istorija, 201. o.) szerint a partizánok hősiessége, a multietni- 
kus hozzáállás, valamint a kérlelhetetlen sztálinista centralizmus vezették győzelemre 
őket.

1540 Lásd még: (Gyarmati György: Magyar kálvária feltámadás nélkül (Rubicon, 1997,
2. sz. 4—9. o.) c. írásában kifejtett értékelését.

1541 Krempton, Ričard Dž: Balkan posle drugog svetskog rata, Klio, h. n., 2003, 42. o.
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Mihailovié valódi szerepét, mert a megrendezett per alkalmatlan volt a bizonyí
táson alapuló ítélethozatalra. Biztos, hogy történtek csetnik vérengzések, de a 
perből koncepciós volta miatt nem derülhetett ki, hogy azokhoz mennyi köze 
volt Mihailoviénak.1542 Nagyjából három hónapig tartott az őrületig fokozott 
hangulatkeltés. A propagandagépezet Grol, Maček, II. Péter király lejáratása után 
ismét úthengerként taposott el valakit, és az addig lezajlott perek is rutinszerűen 
követték egymást. A Mihailovié-per „happening”1543 volt, amit az 1946. július 
17-én történő kivégzés tetőzött be. 1946-ban más pereket is megszerveztek, pl. 
az újvidéki vérengzést végrehajtó magyar katonatiszteket elítélték és kivégez
ték, de itt sem bizonyították a vezérkari főnök, Szombathelyi bűnösségét.1544 
Mihailovié perében a szerb nacionalizmust, de a szerb nemzeti érzelmeket is 
elítélték. Valójában mindez annak a következménye, hogy Tito rideg politikai 
megfontolással tekintett a megtorlásokra, ami része volt annak, hogy a társadal
mat jókra és rosszakra osztották fel.1545 Ekkoriban kezd kialakulni a nemzeti 
öntudat ambivalens kezelése, ami majd mélyen bevésődik az emberek tudatába. 
Még el sem halványodott a megtorlások emléke, amikor már kezdett kialakulni 
Titónak és rendszerének pozitív imázsa, miszerint a nemzetiségi kérdést példásan 
kezelik.1546 Tito mesterien játszott a „testvériség-egység” húrjain.1547

Még el sem ült a zaj Mihailovié kivégzése körül, amikor szlovén értelmisé
gieket fogtak perbe az osztrákoknak való kémkedés vádjával.1548 E kérdésben 
kialakult már a tilalomfa, Ausztriát fasiszta államként állították be, így a vádlot
tak a lehető legsúlyosabb ítéleteket kapták. 1946-ban tehát leszámoltak a szlovén 
papsággal is, amely nem vett részt a náci politikában, sem a „pásztorlevél-ügy”- 
ben. A ljubljanai püspök, Rožman még idejében emigrált, hiszen tudta, hogy a 
távolságtartó kollaboráció is halálos bűnnek minősül. így távollétében ítélték el. 
A horvát papságot, nem indok nélkül, folyamatosan támadták, jóllehet Stepinac 
érsek nem közvetlenül, sőt egyesek szerint közvetve sem vett részt a szerbirtás
ban.1549 Ezt támasztja alá az, hogy nem akkor fogták perbe, amikor egyes papo
kat is elítéltek 1945-ben, hanem csak 1946 szeptemberében. Stepinac1550 a horvát

1542 Jurisić, Evgenije: Sudskiproces Tito—Mihailovié c. könyve ezen az érvelésen alapul.
1543 Krempton, Ričard Dž: Balkan posle drugog svetskog rata. 42. o.
1544 Györkei Jenő: Idegen bírák előtt c. könyvében Jurišićhoz hasonlóan amellett érvel, 

hogy a bizonyítási eljárás nem volt kielégítő.
1545 A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség (Magyarok a Délvidéken 1918— 

1947). 325. o.
1546 Uo. 331.0.
1547 Uo. 325. o

’ 1548 Krempton, Ričard Dž.: Balkan posle drugog svetskog rata, 43. o.
1549 Voltaképpen csak az volt a bűne, hogy üdvözölte a független horvát állam kikiál

tását, és a pásztorlevél fo kezdeményezője, az usztasa hatalommal folyamatosan 
összeütközésben volt. Tko je  tko u NDH (Hrvatska 1941—1945), Minerva, Zagreb, 
1997, 267—369. o.

1550 Krempton, Ričard Dž: Balkan posle drugog svetskog rata. 44. old.
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függetlenséget természetesnek és kívánatosnak vette,1551 ezért kellett lakolnia. A 
kommunisták azonban itt mérsékletet tanúsítottak, és nem ítélték halálra, „csak” 
16 évi börtönre.1552

A muzulmánok bizonyos értelemben a rendszer kedvencei lettek, hiszen a korai 
titoizmus aktivistái gyakran hivatkoztak a lelkesen harcoló muzulmánokra.1553 
Ám ők is súlyos terrort éltek meg. A Korán tanítását megtiltották, felszámolták 
a vallási vezetőket és intézményeket. Egyes adatok szerint a hadseregben és az 
építőbrigádokban dolgozó muzulmánokat disznóhús evésére kényszerítették1554, 
bíróságaikat is felszámolták.1555 Ezek után kezdenek belemenni a kommunisták 
által tolerált -  nevezzük így -  szekuláris muzulmánságba. Ebből fejlődik majd 
ki később a disznóhúst evő és pálinkát kortyolgató jugoszláviai muzulmánság. 
A protestáns egyházak nem játszottak nagy szerepet, de a református magyar 
papok közül többet megöltek. A zsidók Izraelbe települését a kormány aktívan 
támogatta. A volt Szerb—Horvát—Szlovén Királyság minden komponensének 
nemzeti jellege egyszerűsödött.

Politikai téren folytatták a terep tisztítását.1556 1945 novemberéig végeztek 
minden Népfronton kívüli párttal. Tito önmérsékletére utalt, hogy Grolt csak 
politikai értelemben likvidálta, és nem tört az életére. Az alkotmány megho
zatala után a Népfronton belül bomlasztották szét a még létező pártokat.1557 
A bolgár példából tudhatták, a földműveseket tömörítő párt veszélyes lehetett 
volna, annál inkább mivel a parasztság munkájából akarták pénzelni a gyorsuló 
ütemű újjáépítést és a sztálinista etatista modell fokozott iparosítását is. Az 1947- 
ben induló első ötéves terv igen ambiciózus volt. Elsőnek tehát a Paraszt-, ill. 
Földművesszövetséget (Zemljoradnički savez) támadták meg. Elnökét koholt 
vádak alapján (szabotázs és a megszállókkal való együttműködés) megfosztották 
mandátumától, és bíróság elé állították.1558 Később, nagyjából a Sztálinnal való 
összecsapásig, minden párt vezetőjéről kiderült, hogy valami baj van velük. így a

1551 Lampe (Jugoslavija kao istorija. 203. o.) szerint Stepinac túl sok látványos gesztust 
tett az usztasa hatalomnak.

1552 Lampe, Džon R. (Jugoslavija kao istorija. 203. o.) szerint Horvátország megfegyel- 
mezésében és az ottani kommunista konszolidációban jelentős szerepet játszottak a 
bírósági perek. Ezeknek a kapcsolata a katolikus egyházzal, ill. vallásgyakorlással 
egy olyan kérdést nyitott meg, amely majd alkalmas lesz arra, hogy felhasználják 
a későbbi konfliktuskeltésre. Lampe értékeléséhez még annyit, hogy egy sor ilyen 
kérdés létezik.

1553 A muzulmánok számára nagyon fontos volt, hogy a partizánmozgalomban elismerték szub
jektivitásukat. Mehmadalija Bojić: Historija Bosne i Bošnjaka. 219—224. A győzelem utáni 
változás a szerb és a horvát kommunisták vezetőinek nyomására történt. (Uo. 226. o.)

1554 Marcolm: Bosnia (A Short History). 2002, 195—96. o.
1555 Krempton, Ričard Dž: Balkan posle drugog svetskog rata. 45. o.
1556 Uo. 42. o.
1557 Uo.
1558 Úgy vélem, ez jól mutatja, milyen hatékonyan gazdálkodtak az általuk felhalmozott 

„gyülöleti tőkével”. Az antifasizmusból kiindulva kiépült egy „fantom antifasiz- 
mus”, klisékkel, tilalomfákkal és közhelyekkel körülbástyázva. Amikor kellett, 
ezeket használták fel.
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Népfronton belül csak a kommunisták maradtak meg.1559 Ezután Tito a kommu
nista párton belül is megszabadult ellenfeleitől, ill. esetleges ellenfeleitől, később 
tovább folytatja ezt a praxist a Sztálin utáni időszakban (Đilas és Rankovié esete, 
hogy csak a leghíresebbeket említsük). 1946-ban a Népfront a kommunista párt 
meghosszabbított keze lett. Figyelembe véve a második világháború előtti poli
tikai diskurzus antikommunizmusát, rendkívül jó döntés volt, hogy nem akarták 
a kommunista párttal riogatni az embereket. Sokkal kedvezőbb volt a Népfrontot 
felhasználni a kommunista párt programjának végrehajtásában. Titót ellenfelei a 
Sztálinnal való szakítás után azzal vádolták, hogy a kommunizmust nem építve a 
„langyos” Népfrontot tartotta fenn. Ebből egy szó sem igaz. Akkoriban Sztáliné
tól is baloldalibb volt az ideológiája -  Moša Pijade és Milovan Dilas az ő kedve 
szerint beszélt. Titónak, úgy hiszem, nem voltak illúziói Sztálinnal kapcsolat
ban. Tudta, hogy Sztálin realista politikát folytat, és ő is olyat folytatott. Mégis 
Titónak fel kellett valamit mutatnia, radikalizmusa ily módon öngerjesztő volt, 
és 1945 novemberétől már semmi sem csillapította.

Az 1946-ban Tito és köre a teljes gazdasági hatalmat kézbe vette. Tito „gaz
daságfilozófiáját” 1947. szeptember 30-án fejtette ki a harcosok szövetségének 
gyűlésén: „ Úgy dolgozzunk, mintha száz vagy 800 évig béke lenne, de készüljünk 
fe l arra, mintha már holnap háború kezdődne. ” A kisipar, a kereskedelem és a 
szolgáltatások művelőit ellehetetlenítették. Majd elkezdődött a nacionalizáció, 
a kisajátítás újabb köre.1560 Ha a munkások nem törekedtek élmunkássá lenni 
(udarnički rád), az már-már hazaárulásnak számított. A gépek hiányát emberi 
erővel pótolták.1561 A 92 kilométeres Brčko—Banoviéi vasútvonalat 1946-ban 
„önkéntes munkával” (a fiatalok önkéntes munkájával) építették ki. 1947-ben a 
242 km-es Šamac— Sarajevo vasútvonal volt a korszak kirakat-építkezése, és a 
„munkaakciók” ősmintája lett (217 213 fiatal vett részt a munkában).1562 1948 
tavaszától a Belgrád—Zágráb Testvériség-egység autóutat is munkaakcióval 
építették ki, gyárakat is emeltek így. A nagy erők mozgósításán kívül nevelő, 
ill. átnevelő jellegük is volt a munkaakcióknak. (A nyugati lapok, a Daily Tele- 
graph-fal az élen kiképzőtábomak, ill. kényszermunka-táboroknak tekintették 
őket.)1563 Az 1946-os törvények és rendeletek között több olyat találhatunk, 
amellyel betiltanak valamilyen nyugati sajtóterméket, és amint láttuk, a szovjet 
mintát követve1564 az országban leszámoltak a nem általuk kontrollált sajtóval. 
Óriási volt tehát a teher a munkásságon, noha nem akkora, mint a parasztságon, 
mégsem lehetett a végtelenségig kihasználni az erejét. Miután szétverték a 
képviseletük lehetőségét, a minél több termény begyűjtése érdekében elkezdték

1559 Krempton, Ričard Dž: Balkan posle drugog svetskog rata. 43. o. (1947-re a Népfront 
a kommunista Párt programjának a megvalósítója lett.)

1560 A már említett szabadkai levéltárban erről is akad bőven anyag, ugyanúgy, ahogy 
más regionális és az állami, ill. központi vajdasági levéltárakban.

1561 Petranović, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 97. o.
1562 Uo. 96. o.
1563 Uo. Malcolm szerint jelentős volt a rabok munkája is. Malcolm: Bosnia (A Short His- 

tory). 2002, 195— 196. o.
1564 Tóth Szergej: A szovjet birodalmi nyelv, avagy a totalitarizmus grammatikája = 

Aetas, 3. évf. 1991/1 30. o.
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a parasztság sarokba szorítását.1565 A falvak lakói fokozódó ideológiai-politikai 
nyomást éltek át. A szövetkezetek spontán megalakulásának ötlete, amikor a volt 
harcosok irányítása alatt folyik a termelés, gyermetegnek bizonyult. Egyrészt a 
parasztok saját tartalékokat próbáltak felhalmozni, másrészt a Vajdaságba költöz
tetett telepesek nem tudtak alkalmazkodni néhány röpke év leforgása alatt az új 
körülményekhez. A sors furcsa fintora, hogy Titóék a Sztálinnal való konfliktus 
idején indították be az erőszakos kollektivizálást, a parasztokon demonstrálták 
Sztálin iránti hűségűket.1566 Az elnyomó masinéria olyan jól működött, hogy 
csak 1950-ben tört ki egy éhséglázadás, az is a cazini vidéken (Cazinska krajina). 
Kitörésében azonban a nemzetközi elszigeteltség is szerepet játszott, vagyis az, 
hogy csak saját forrásból lehetett élelmezni a lakosságot.

Az erőszakszervezetek, a jogrendszer, a politikai élet, a gazdaság és a 
kifejthető vélemény kontrolljával a szó legteljesebb értelmében diktatúra jött 
létre.1567 Jugoszláviában a szovjet rendszer konszolidációjában a leggyorsabban 
a legmesszebbre jutottak el.1568

14.2. Külpolitika -  út az elszigeteltségbe

Az 1947-ben aláírt békeszerződések1569 megerősítették Jugoszlávia győztes 
helyzetétet, nemzetközi megbecsültségét. Az okmány aláírásához vezető utat 
és magát az aláírást agitációs célokra használták fel, alaposan eltúlozva saját 
szerepüket.

A Szovjetunió vonzáskörébe tartozó államokkal, a népi demokráciákkal, 1946 
folyamán sorra kötöttek kölcsönös segítségnyújtási, ill. barátsági szerződéseket, 
ezek mintája a Szovjetunióval kötött szerződés volt.1570 Láthattuk, ahogy a nyu
gatiakat is toleráló politika ambivalenssé, majd ellenségessé vált -  nem utolsó
sorban a trieszti és karintiai aspirációk miatt.1571 Mindazonáltal ez akkor nem tűnt

1565 Krempton, Ričard Dž.: Balkan posle drugog svetskog rata. 46. o.
1566 Ezekben a szörnyű években nem egy esetben hajtották el a parasztoktól az utolsó 

disznót, tehenet, napirenden volt a bajusztépés és a padlások lesöprése.
1567 Jellemző az a mondat, amelyet Tito Rankovićhoz intézett az ÓZNA értelméről: hogy 

félelemmel töltse ki azoknak a szívét, akik nem szerették Jugoszláviát ilyen formában. 
(„Utera strah u srce onih koji nisu voleli ovu vrstu Jugoslavije") Lempi, Džon R.: 
Jugoslavija kao istorija. 202. o.

1568 Krempton, Ričard Dž: Balkan posle drugog svetskog rata. 47. o.
1569 A szomszédokkal és Finnországgal kötöttek békeszerződést. Magyarországgal is az 

1938. január 1-i határok álltak vissza, az 50 millió dolláros kártérítést addigra már 
elkezdték fizetni. Különböző szinten és intenzitással vetették fel a Baja és Pécs 
környékén élő szlávok kérdését, de úgy tűnik, hogy a legmagasabb szint, ameddig 
ez a kérdés eljutott, az 1945. feb. 11-i Tito-beszéd volt. Petranovié, Branko: Istorija 
Jugoslavije 1918—1988. III., 175. o.

1570 Petranovié, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 192.
1571 Uo.
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veszteségnek, de akadályozta az ország gazdasági-kereskedelmi kapcsolatainak 
kiépítését, miközben a JKP a termelés növelését és a kivitel fellendítését1572 tűzte 
ki céljául. Az USA Jugoszlávia légterének rendszeres megsértésével növelte a 
katonai nyomást. A jugoszláv légvédelem által lelőtt repülők árát az USA igye
kezett behajtani önálló tételként a pénzügyi számháborúban. Petranovié szerint 
atombombával is fenyegetőzött egyes újságcikkekben. (Egyet Moszkvának, egyet 
Titónak címeztek.)1573 Az 1947 előtt felmerült amerikai segítségben a jugoszláv 
kommunisták „hatalmas összeesküvést”, „szubverziv tevékenységet”'514 véltek 
felfedezni. A JKP-t és az ország vezetőit irritálta az is, hogy a nyugatiak teret 
adtak a külföldre szorult ellenzék megnyilatkozásainak. Hovatovább Nyugaton 
a politikai ellenfelek „bírósági likvidálásáról” beszéltek, főleg a Mihailovié-per 
kapcsán. Az amerikai aggályokat az ország szuverenitásába való beavatkozásnak 
minősítették.

Jugoszlávia a „rovott múltú” szomszédok mellett szinte vezető országnak 
tűnt. Már az alkotmány meghozatala előtt előfordult, hogy fasisztabarátnak 
nevezték a Nyugatot. 1946 után a hangnem még keményebb lett. Jugoszlávia 
ekkoriban a Nyugat legextrémebb kritikusa lett. A briteket a csetnikek támo
gatójaként kritizálták, ad absurdum azzal is vádolva őket, hogy hallgatólagosan 
támogatták az usztasa rendszert. (Erre a kritizált felek „befelé szóló” egyensúlya 
miatt volt szükség.) Az UNRRA-t azzal vádolták, hogy a fasiszta országokat 
(osztrákokat, olaszokat) jobban támogatja. Jugoszlávia a Görögországban 
folyó polgárháború részese volt. Annak egyik tétje az volt, hogy vajon sikerül- 
e fenntartani/blokkolni a Jugoszláviából érkező segélyeket (lőszer, fegyver, 
rádióadó1575 készülékek, pénz, szakértők). Jugoszlávia mégsem mert nyíltan a 
baloldali kormány mellé állni, amely nem létezőnek tekintette a jobboldalit. A 
görög kormány Dél-Macedónia erőszakos elcsatolásának szándékával vádolta a 
jugoszlávokat. Az ENSZ Görögországba küldött bizottsága elmarasztalta Jugosz
láviát (Bulgáriával és Albániával együtt). A jugoszlávok az ENSZ-szel való 
szembehelyezkedés felé sodródtak.1576

Albániával és Bulgáriával felhőtlen volt a viszony. Az albán vezetés lem
ondott Kosovóról, sőt Hoxa Jugoszláviától kapott segítséget és tanácsot.1577 
Tito katonaságot küldött Dél-Albániába egy esetleges görög betörés mega
kadályozására.1578 A két vezető egy jugoszláv—albán föderációban egyezett 
meg. (Létrejöttének időpontját nem tűzték ki.) Bulgáriával kapcsolatban hallgat

1572 Petranovié, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 166. o. Mindent, így a 
lengyel emigráns haderőt is felhasználták a nyomásgyakorlásra, amely 1945 novem
bere óta -a  jugoszláv hivatalos álláspont szerint -  provokatívan viselkedett.

1573 Petranovié, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. III., 167. o.
1574 Uo. III., 181.0.
1575 Belgrádból (a Košutnjakrol) rádióadást sugároztak a görög baloldali erőket segítve.
1576 A BT-ben patthelyzet alakult ki az USA Görögországgal kapcsolatos javaslatára adott 

szovjet vétó miatt. 1947-től speciális bizottság működött a Balkánt illetően, amit a 
jugoszlávok elleneznek.

1577 Imami, Petrit: Srbi i Albanci kroz vekove. 300. o. és a folytatása.
1578 Krempton, Ričard Dž: Balkan posle drugog svetskog rata, Klio, h. n, 2003, 49. o.
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tak a megszállás időszakáról, és téma volt a föderáció lehetősége. Macedónia 
jugoszláviai részeivel kapcsolatos érdekeit Jugoszlávia még 1944-ben meg
szilárdította, így ez a kérdés azzal dőlt el, hogy legjobb megoldása a balkáni 
föderáció lesz. A részletekben (hol lesz a főváros, ki lesz az elnök stb.) nagyok 
voltak a nézeteltérések, de erről a közvélemény mit sem tudott. A Sztálin su- 
galmazására megkötött gazdasági szerződések működtek, Jugoszlávia 1947-ben 
lemondott a bolgár háborús kártérítésről. Az egyesülés kérdése -  minden jel erre 
mutat -  megmaradt az ötlet szintjén. Úgy tűnt, Tito húzza az időt (akkor akart 
tárgyalni, amikor Bulgária aláírja a békeszerződést a szövetségesekkel), és nem 
akarta igazán a föderációt.1579 Semmiben sem tudtak megegyezni. Moszkva 
későbbi ellenzése, pedig teljesen esélytelenné tette. 1947-ben azonban áttörés tör
tént a jugoszláv—bolgár kapcsolatokban (bledi tárgyalások, és Tito bulgáriai útja 
az év novemberében).1580 Mindez azonban -  úgy tűnik -  Dimitrov magánakciója 
volt, amit a Pravdában elítéltek.1581 Sztálin ezért Moszkvába hívta a jugoszláv és 
a bolgár vezetőket. Dimitrovot, aki elment, „lekapcsolta” (és később likvidálta). 
Tito -  bizonyára moszkvai halálfélelmeire emlékezve -  talán élete legjobb dön
tését meghozva -  nem ment el Moszkvába. 1948 elejére nagyjából kirajzolódtak 
a majdani konfliktus kontúrjai. Jugoszláviában elégedetlenek voltak a Szovje
tunióval fennálló gazdasági kapcsolatokkal is. Sztálin intésére a többi kommuni
sta párt eltávolodott a JKP-től.

A jugoszlávok 1947-ben még a Kominform (Informbüró, IB, Tájékoztató Iroda) 
megalakulásának szorgalmazói.1582 Az első ülésen még Dilas szónokolt a legéleseb
ben. A FPC-t (Francia Kommunista Pártot) és Dulcost vádolta azzal, hogy túlságosan 
bízik a parlamentarizmusban és a szocialistákban és hogy elveti a fegyveres harcot.1583 
Dilasék voltak tehát a forradalmi élcsapat, ami később Sztálin is megsokallott.1584 A 
második romániai IB-ülésen már Dulcos bírálhatta Dilast. Sztálin ugyanis nem akart 
szükségtelen konfliktust a Nyugattal, és már volt egy sor sérelme Titóval kapcsolat
ban (Tito irányíthatatlansága, területéhsége)1585, de talán leginkább népszerűsége1586 
zavarta. A jugoszlávok azt sem rejtegették, ha ellenérzéseik voltak. Különösen kel
lemetlenül viselkedtek, amikor pénzről volt szó.

Már a nyílt támadás (1948. június 20.) előtt megtörténtek a pengeváltások. 
A szovjetek visszahívták gazdasági és katonai tanácsadóikat 1948 márciusában.

1579 Uo. 49— 50. o.
1580 Uo. 52.
1581 Uo. 52—53. o.
1582 Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet, /-///. Korona Kiadó, I. kötet, 

86. o.
1583 Agyibekov, Grant: Jacques Dulcos a Tájékoztató Iroda ülésein = A nemzetközi 

munkásmozgalom történetéből. (Évkönyv, 2002.) XXVIII. évfolyam, Magyar Lajos 
Alapítvány, 2001, 9— 10. o.

1584 Krempton, Ričard Dž.: Balkan posle drugog svetskog rata. 53. o.
1585 A háború folyamán sem hallgatott mindig rá, 1946-ban a két amerikai repülő lelövé- 

sével és a görög kommunistákat támogatva is feszültséget gerjesztett.
1586 Tito szinte minden európai szocialista országot meglátogatott 1948-ig, és mindenhol 

hősként fogadták.
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Sztálin és Tito ezek után intenzív levelezésbe kezdenek. Ennek csúcsa az 1948. 
április 12-én kelt, 32 oldalas Đilas fogalmazta válaszlevél. Stílusában nem durva 
(mint Sztálin március 27-i levele)1587, de maga az a tény, hogy kioktatták a szov
jet kommunistákat, példátlan arcátlanságnak minősült. A jugoszláv kommunisták 
elvben nem zárták ki a megegyezés lehetőségét, de a gyakorlatban lehetetlenné 
tették. Titónak sikerült gyors akcióval eltávolítania a párt vezetőségéből, majd 
a pártból azokat, akik nem akartak vele tartani. A meghívás ellenére Titóék, 
megadva a megfelelő választ, nem vettek részt az 1948. június 20-án megtartott 
IB-ülésen. Az ottani vádakra testületileg válaszoltak, amit az 1948. július 21- 
e és 28-a között tartott 5. kongresszuson erősítettek meg. A titoista mitológia 
fontos elemévé válik majd az ekkor először énekelt dal, melynek refrénje: „ Tito 
elvtárs, megfogadjuk néked\ hogy utadról nem tér le a néped”. Titónak sikerült 
megőriznie országon belüli kulcspozícióját, ami túlélését jelentette. Országa 
azonban tökéletes izolációba került.

A nyugatiakkal már megszakadt kapcsolatok még nem ígértek semmit, a szo
cialista országok viszont a Szovjetunióhoz igazodtak. Hogy a szerencse vagy a 
nagyhatalmak alkuja, esetleg mindkettő segített-e a túlélésben, még nem tudjuk. 
Az általános gazdasági növekedés, néhány év megpróbáltatás után, majd csak 
1953-ban kezdődik el, amikorra túljut az ország a politikai pokoljáráson, néhány 
aszályos éven, de legfőképpen elkezd az országba érkezni az amerikai pénz. 
Ebből született meg a „klasszikus titoizmus”, amiből majd kinő az „aranykori”, 
amire majd az egykori Jugoszláviában sokan nosztalgiával emlékeznek.

1587 Krempton, Ričard Dž.: Balkan posle drugog svetskog rata. 54. o. 
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15. KÖVETKEZTETÉS

Úgy vélem, hogy egy politikai rendszert nem elsősorban annak alapján kell 
értékelni, hogy minek az ellenében jött létre, hanem annak alapján, hogyan épít
kezett, amikor lehetősége volt rá. Ez különösen igaz a titoizmus esetében.

A nagyhatalmak döntő szerepet játszottak a titoista Jugoszlávia létrejöt
tében és fennmaradásában, de a belső folyamatok, a kommunisták kezében 
levő erőszakszervezetek és propaganda is megkerülhetetlen. Tito rendszerének 
elfogadását azonban a létrejöttét megelőző őrült korszak segítette leginkább, 
aminek ellenében létre jött és amihez képest könnyen ideálisnak tüntethette fel 
magát (és ez minket is megtéveszthet, ha nem vagyunk elég figyelmesek és 
hiszünk a titoizmusban felhalmozott elfogult írásoknak, beállított fényképeknek, 
és a gondosan megrendezett filmeknek).

A titoizmus -  mint láttuk -  rendkívül becsvágyó volt. Területeket akart és 
belső expanziót a lakosság munkába hajszolása által. A rendszer nemzeti közös
ségeket mozdított ki, félemlített meg a „délszlávok évszázados” víziójának, 
valamint a sztálini kommunizmusnak a megvalósításáért. Mindkét cél Titóék 
igénye, sőt belső motivációja volt. A Szovjetunió példájával is manipuláltak 
céljaik eléréséért. A propaganda formája teljesen idomult a fent említett tartalmi 
kívánalmakhoz -  a lehető legteljesebb manipulációhoz.

A titoizmus ideológiájának jellegzetes, leegyszerűsített változata jelent meg 
a propagandában. Tito és köre a kommunizmus szellemében ígért és teremtett a 
későbbiekben az egyéneknek élhető életet. Új elemek jelentek meg a közéletben. 
Ha kellett, hízelegtek és dicsértek is. Népszerű tetteikkel előmozdították elfoga
dottságuk növekedését. Mindennek megvolt azonban a fonákja is. Rendszerük 
elfogadtatásához nem válogattak az eszközökben.

Jugoszláviát a harc hozta létre, és a ki nem használt békeidőszakok, azaz 
az érdekegyeztetés fórumainak, módszereinek, sőt szándékának hiánya1588 
tette tönkre. A királyi Jugoszlávia széteséséből Tito és köre levonta a követ
keztetéseit, és fontos korrekciókat hajtott végre. A királyi Jugoszlávia okozta 
igazságtalanságokra, de a háború eseményeire is a néptömegek megnyerésére 
alkalmas módon reagáltak. A rendszer eleve népibb volt, mint az országot meg
szálló és kihasználni igyekvő rendszerek, és demokratikusabb is volt, hiszen a 
választójogot kiterjesztette. Először a történetében a nőket is igyekezett bevonni 
a politikai életbe. Az más kérdés, hogy etatista megfontolásból újabb, ezúttal 
önkizsákmányolásba hajszolták a lakosságot, és társadalmi változások nem 
mutattak a lényegi demokratizálódás felé. Saját belátásuk szerint ötvözték a már

1588 Nened Dimitrijević: Slučaj Jugoslavija (socijalizam, nacionalizam i posledice), B92, 
edicija Reč, 2001, Beograd. A könyv az alkotmányos mechanizmusoknak és a szabad
ságnak a hiányára mutat rá.
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létező jugoszlávizmus elemeit új eszméikkel. Ám Tito és pártja a kezdetektől 
saját hatáskörben tartotta fenn az érdekegyeztetés fórumait és módszereit. Úgy 
gondolták, hogy ők, a párt elég garancia arra, hogy „helyes ideológiai, politikai” 
látásmódjukkal és cselekvésükkel minden fontos kérdést szabályozzanak. Kizár
tak minden alternatívát.1589 Az érdekegyeztetés fórumainak, mechanizmusainak 
hiánya tapasztalható tehát a korai titoizmusban, noha teljesen más formában, mint a 
megelőző korszakokban. Talán ez volt a korai titoizmus legsúlyosabb öröksége.

A titoizmus felállásakor, azaz a korai szakaszában végrehajtott tettek még 
nem teljesen ismertek, de annyi bizonyos, hogy bőven történtek atrocitások, 
gaztettek, sok példa volt az emberi, kisebbségi, vallási jogok megsértésére, sőt 
genocídiumra is. Tito hitt abban, amiért élt és cselekedett, de tudta azt is, hogy 
gaztetteket követett el, mégis igazolhatónak tartotta őket. Erről árulkodik azok 
kettős kezelése: az elhallgatás és a rendkívül éles hangú propaganda. A propagan
dát vizsgálva elegendő tényt gyűjtöttünk össze, hogy kimondhassuk: a titoizmus
-  ebben a korai szakaszában -  mélységesen, sőt esszenciálisán intoleráns, agresszív, 
militarista hagyományokkal átitatott viselkedési kultúra, amely ugyanakkor idea
lista, önmagát szemlélve különösen az. Propagandája, háttere és előmozdítója az 
országban történteknek. A korai titoizmus parancsuralmi rendszert alapoz meg, 
nemcsak azért, mert a sztálinit másolták, hanem azért is, mert ez felelt meg érde
keiknek és akkori világképüknek is. Mindez a titoizmus létének egészében erkölcsi 
kérdéseket vetett fel, lehetőséget adva a kritikára, akár nacionalista, akár más irány
ból noha ezek alig juthattak el a lakosságig. A későbbi jólét, a nemzetközi elismert
ség ezt nem tudta felülírni.

A titoizmus megalapozásában százezrek, sőt milliók traumáival „gazdálkod
tak”. Nem a sebek gyógyítása, hanem a kihasználásuk volt a cél. E „trauma
gazdálkodási” paradigma, az ellenségkép kivetítésével kombinálva olyannyira 
használható volt, hogy a parasztokat, munkásokat, szerbeket, horvátokat, 
szlovénokat, macedónokat, minden kisebbséget és állampolgárt, egyszóval 
minden politikai tényezőt irányítani lehetett. Sőt ebben volt a rendszer egyik fő 
energiaforrása. Ellenfeleiket, visszanyúlva a jó és gonosz, a fekete és fehér, a 
sötétség és a világosság örök archetípusaihoz, esszenciális gonoszként jelenítet
ték meg (ami nem volt nehéz, az elkövetett gaztettek miatt). Önmagukról viszont 
korlátok nélkül építhették ki mítoszukat. A további manipuláció lényege az volt, 
hogy a sejtetésekkel gerjesztett1590, az elképzelhetőség határait feszegető esszen
ciális gonoszhoz kapcsolták összes ellenfelüket. Az így felépített ellenségkép 
produktívnak bizonyult. Hallatlanul sikeresek a nácik, a fasiszták, az usztasák és 
csetnikek, a polgári, de a nemzeti érzelmek, sőt az ún. „szabotőrök” összekapcso
lásában, így ebben a korai szakaszban mindenki félhetett, hogy valamiért a söté
tség árnyékát vetik rá. A titoizmus múltkezelése ideológiailag motivált és célirá
nyos volt. Egyszerre hozott létre sajátos jugoszlávtudatot és az arra vonatkozó

1589 Eric Gordi: Kultura vlasti u Srbiji c. könyvében ezt a Milošević-korszakkal kapcsolat
ban emeli ki, de evidens a párhuzam a Tito-korszakkal.

1590 A sejtetések nyitva hagyták a fantázia kapuit, és serkentették azt, miközben a reto
rikával, a tematizált tartalmakkal kijelölték annak horrorisztikus irányát.
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emlékezéskultúrát.1591 Ezeket általánosítva kiterjesztette a világtörténelemre, a 
politikai gondolkodásra, amelyet a jugoszláviai lakossággal különböző színvona
lakon fogadtatott el. És végül az utolsó fontos körülmény, hogy a győztesek már a 
kezdet kezdetén olyan propagandagépezet-infrastruktúrára tettek szert, amellyel 
az országon belül mindenkit túlharsoghattak. Titóék „ügyébe” nem szólhatott bele 
senki, sem külföldről, sem belföldről. A propagandahordozók kvantitását csak érin
tettük, de így is láthattuk óriási fölényüket. Ezek abba az irányba hatottak, hogy a 
jugoszláviai társadalmak valóságpercepciója, igazságérzete sajátos legyen.

A győzelem energiájával a valóság percepcióját részben elfojtották1592, rész
ben eltolták mitikus irányba.1593 A jugoszlávizmussal is ezt tették. A lakosság 
álomba ringatása, ill. hipnotizálása kezdődött el a korai titoizmusban. Az ország 
társadalma/társadalmai problémás, szelektív kapcsolatba kerültek a realitással. A 
győzelem/győzelmek és azok kommunikációja erősítette az önimádatot és önhitt
séget, ami a rendszer s a rendszert elfogadók sajátjává is vált. Hovatovább, mivel 
egyének tömege lett egyszerre ugyanannak a majdnem totális hatásnak kitéve, 
egy kollektív tudat-, gesztus-, diskurzus-, megnyilvánulás-rendszer is kialakult, 
amely a hosszú évek folyamán az általa közvetített világlátással milliók tudatát 
formálta. Szinte egy kollektív tudattalan alakult így ki. Ugyanekkor ez immanens 
feszültséget is hordozott magában mind az egyének, mind a közösségek, mind 
az egész ország szintjén. A titoizmus felállásának botrányát, a megszálló rend
szerek óriási gaztetteivel minimalizálták és fedték el. Az egymás ellen folytatott 
háborúk nem oldódhatnak fel a parancsszóra létrejövő testvériség-egységben. 
A kommunizmusban megnyilvánuló modernizálás értékét annak totális volta 
csökkentette. Az egyes nemzetek emancipációja ütközött más nemzetek hagyo
mányával, tradicionális politikai felfogásával. Eközben nyoma sincs valódi 
önkritikának, szerénységnek, a viták lehetetlenné válnak, és a megbékélésre, a 
haladásra, sőt paradox módon a demokratizálásra is a kikényszerítettség árnya 
vetül. Ettől valóban semmi sem valódi a titoizmusban, ami annak látszik, csupán 
látszatok jelennek meg a közéletben, miközben a látszatok alatti szférákban 
másként, elrejtve kavarognak az indulatok, zajlanak a folyamatok. Úgy vélem, 
hogy nemcsak ezeknek a feszültségeknek, hanem a propaganda serkentette 
rajongó aktivitásnak és a realitás iránti fogékonyság hiányának súlyosak és máig 
tartóak a következményei.

1591 Ehhez hasonló kérdésekről a magyar történelem kapcsán lásd: Gyáni Gábor: 
Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Két tanulmány is fontos: Kollektív 
emlékezet és nemzeti identitás 81—95 o. és Történetírás: a nemzeti emlékezet tudo
mánya. 95— 128. o.)

1592 Azokra, akik tisztában voltak a propaganda hamis voltával, az erőszak lehetősége 
gyakorolt folytonos nyomást, és késztette őket hallgatásra.

1593 Tim Džuda : Srbi (istorija, mit i razaranje Jugoslavije) c. könyvében, valamint a 
Myths and Boundaries in South-Eastern Europe c. kötetben is a mítosz és a mitikus 
gondolkodás jelenlétét emelik ki, igaz, a másik, a szerb oldalon. Ám el kell monda
nunk, hogy a közélet dolgai felől először a mitikus szférában vitatkoztak, és a szerb 
mítosz feltételezett más mítoszokat is.
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A titoizmus majd fél évszázadig uralta Jugoszláviát. Sztálin támadása hosszú 
távon a jugoszláv kommunizmus autentikussá és sajátossá válását segítette elő, 
ezzel meghosszabbította annak létét, de a valódi feszültségek feloldásában nem 
segített. Az 1948-as támadás arra kényszerítette a titoizmust, hogy a korai titoiz- 
mushoz térjen vissza és azt folytassa, ez volt ugyanis az egyetlen módja annak, 
hogy önmagát meg nem tagadva, de a sztálinizmust formálisan elvetve építkez
zen tovább. A szakítás megtanította a rendszert arra, hogy a lehető leghihetőbben 
harsogja és suttogja a lakosságnak szánt szirénénekeit. Ez azonban nem változ
tatott kiindulási alapján, még akkor sem, ha ez a titoizmus későbbi szakaszában
-  amivel ebben a munkában nem foglalkoztunk -  már nem mutatkozik meg 
ilyen világosan, mert elfedi a stílus finomodása. A hivatkozási alapja (győzelem 
a háborúban) sem változik. így ez a valóság és a társadalom valódi helyzetének 
megértését lehetetlenné tevő paradigma, gondolkodásmód és viselkedési kultúra 
nagyon mélyre szivárgott: a közéletbe, közbeszédbe és az egyének tudatába. A 
kezdetektől kialakuló frazeológia, hangnem, stílus hosszan tartó és mély nyomot 
hagyott a délszláv térség kultúrájában, magatartásában.

Az 1990-es évek jugoszláv politikai elitje és lakossága gyakran cselekedett 
irracionálisan, ami érthetővé válik, ha figyelembe vesszük, hogy nemcsak a 
történések, hanem a róluk szóló propaganda is meghatározta a tömegek tudatát. 
Ebben a titoizmus kezdetének, amit mindvégig rendkívül sokra tartottak, döntő 
szerepe volt. Mindazonáltal a korai titoizmus vizsgálata csak a titoizmus egészé
nek megértésében a kezdet, és sok kutatást, figyelmet igényel annak követése, 
miként fejlődik/fejlődnek tovább a délszláv társadalom/társadalmak.
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UTÓSZÓ

Munkámat kézbe véve az olvasó első kérdése talán az lehetne, hogy miért fog
lalkozik egy vajdasági magyar kutató egy országos jelenséggel, miért nem inkább 
szűkebb közösségének a történetével. A válasz erre az, hogy egy közösség törté
nete nem tanulmányozható kizárólag abban a keretben, amelyet a közösség hatá
roz meg, egyszerűen azért nem, mert vannak rajta kívüli, sőt feletti tényezők is. 
A titoizmus és a délszláv állam az 1945-öt követő évektől egészen a kelet-európai 
rendszerváltozásokig arra törekedett, hogy a kereteiben élő magyarság létének 
kizárólagos meghatározója legyen. Ezért igyekeztem feltárni ezt az ideológiai 
és politikai okokból kevésbé vizsgált időszakot. Nem mellékes, hogy ez érdekes 
lehet nemcsak a délszláv történetírás, hanem a tágabb régió szempontjából is, 
de megállapításai, a feltárt adatok nem kevésbé fontosak a vajdasági magyarság 
szempontjából is. A titoizmus történetének tanulmányozása tehát részben a vaj
dasági magyarság történetének tanulmányozása is. Igaz, hogy munkámban szűk
szavú vagyok a magyarságot illetően, de igyekeztem lényegre törő és érvényes 
megállapításokat tenni. Rámutatok benne a magyarság elszigeteltségére, szűk 
mozgásterére. Ebből következik majd az is, hogy később -  más lehetőség híján
-  elfogadja azt a megállapítást, hogy Jogai messze felülmúlják a nemzetközi 
standardokat” és hogy jugoszlavizmusa révén „lényegesen értékesebb”, mint az 
egyetemes magyarság. Ennek a nézetnek a gyökerei a korai titoizmusba vezetnek, 
ahol félreérthetetlenül tudtára adták, mihez tartsa magát.

Munkámban a második Jügoszlávia megalakulásának sajátságos jelenségét, 
a sajtópropagandát tanulmányoztam. A téma vizsgálatakor talán az átlagosnál is 
több buktató és csapda fenyeget. Először is azt gondolhatnánk, hogy nagyon jól 
ismerjük a korszakot, holott csupán vélekedéseket ismerünk róla, amelyeknek 
vagy van, vagy nincs alapjuk. Tévútra vihetett volna az a tény, hogy számomra a 
titoizmus (annak kései szakasza) nem elvont jelenség, hanem megélt valóság volt. 
Tito személye és rendszere még ma is viták és egyben politikai állásfoglalások 
tárgya is, ezenkívül annak is nagy volt a veszélye, hogy valamilyen elfogultság 
hatása alá kerülök. Úgy látom azonban, hogy a legfőbb veszély a Titóról létező 
ömlengő vélekedések beláthatatlan tömegének az elfogadása lett volna. Ez áthatja 
az összes sajtóterméket a monográfiáktól kezdve a ponyváig, éppen ezért a lehető 
legnagyobb tudatossággal igyekeztem dolgozni, felismerni és ignorálni a hamis
ságokat. Az egyik legnagyobb intellektuális erőfeszítést az okozta, hogy minden 
állítást és sztereotípiát, amellyel találkoztam, átgondoljak, hiszen egyik esetében 
sem tudhattam, hogy van-e vagy nincs valamilyen alapjuk. Ugyanakkor igyekez
tem elkerülni azt a fajta gátlástalan lejáratást, ami időnként jellemzi a szerbiai 
megnyilvánulásokat. Ennek eredményeként a könyvemben megnyilvánuló kri
tika erőteljes, de úgy vélem, nem túlzó, nem elvtelen, sőt elismerő szavakat is 
tartalmaz Titóról, mozgalmáról, közeli munkatársairól, elsősorban Dilasról.
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Kutatási módszerem szokatlan, sőt maga a forrásanyag -  a totalitárius 
diktatúra kiépítésekor működő sajtópropaganda -  és a szemléletmódom is az. 
Valóban az egyik legkielégítőbb és legelegánsabb módszer a levéltári források 
használata lenne, de a levéltári kutatások sokszor nehézségekbe ütköznek. Néhány 
kérdésben azzal szembesül a kutató, hogy nincsenek, ill. nem lehet megfelelő 
forrásokat találni. (Ezért rekedt meg az 1944-ben történt események feltárása 
is.) Úgy vélem, hogy a modemkor írott történelmi forrásait, a rendkívül nagy 
adathalmazt és az adatok ismétlését az analízis teheti érthetővé. Ez rendkívül 
izgalmas munka, s e módszer alkalmazása igazán felvillanyozott. A szokatlanság 
felüdít. A megértésben -  a történész legfontosabb feladatában -  így segíthet a 
sokszor nem túl sokra becsült forrásnak, a sajtónak az elemzése is, amire kísérletet 
tettem. Tehát nem kiegészítésként, illusztrációként használtam a sajtót, hanem 
olyan forrásként, amit a megfelelően elemezve közelebb juthatunk az igazsághoz, 
mert a propaganda a politikával mint társadalmi jelenséggel fonódik össze, és 
egyszersmind minősíti is azt. Úgy látom tehát, hogy így többet segíthet akár a 
levéltári kutatásokban is, továbbá valószínűségeket állapíthat meg, amennyiben 
nincsenek, ill. nem ismerhetők meg más források. Munkám egyik célja az is, hogy 
elgondolkodtasson arról, hogy milyen levéltári fondokban akadhatunk esetleg 
olyan okmányokra, amelyekből a hatalomgyakorló elit jobban megismerhető. 
Talán léteznek olyan források, amelyekben utasítják, kérik a szerb, szlovén, 
horvát, macedón „elvtársakat” hogy hassanak ki egyes újságok szerkesztésére. 
Egyetérthetünk abban, hogy az ilyesféle kutatások, noha érdekesek, felettébb 
bizonytalan kimenetűek, időtartamuk tervezhetetlen, így nem mertünk ebben az 
irányban elindulni, noha fontos kívánalom lenne legalább megkísérelni, hogy 
a hatalomgyakorlás módszerén kívül megértsük a propaganda szervezésének 
módszereit is. Ezáltal további információkat kaphatnánk arról, hogy mennyire volt 
tudatos és mennyire esetleges a propagandatevékenység. A valóság azonban az, hogy 
ezeket a kérdéseket nem, ill. alig vizsgálták. Munkám tehát nem csökkenti a majdani 
levéltári kutatások fontosságát, sőt azokért kiált, hiszen a propaganda nem a valóság 
teljességére reflektál, csak arra, amit érdekesnek, fontosnak ítél meg. Ám éppen ezért 
megtudhatók belőle az eléképzelések és részben a félelmek, sőt a titkok is.

A titoizmus propagandája szélsőségekben gondolkodik, fekete-fehérben, ráa
dásul ellenfelei és a királyi Jugoszlávia is hasonló mechanizmusokat és elemeket 
használt fel. Mindez pedig egy meglehetősen elmaradott társadalmi közeget céloz 
meg. Fontos lenne tehát a királyi Jugoszlávia propagandájának a vizsgálata is 
(ez doktori tanulmányaim megkezdésekor még terveim között szerepelt), de a 
rendelkezésemre álló idő miatt csak a szakirodalomra tudtam hagyatkozni. (És 
ebből azt láttam, hogy az nem volt teljesen egységes, és önigazolásul szolgált, 
másrészt, jól érzékelhetően a délszláv nemzetek egymásnak feszültek.) Azt 
hiszem, hogy ez egy külön, ehhez hasonló volumenű kutatást igényelne, amely 
módszertani kérdéseket is felvetne. Amit a Borba célközönségét illetően a Tito- 
beszédek kapcsán leszögezhetünk: a lap propagandája mindig alkalmazkodott a 
közönségéhez, és a Borba is a társadalom egészét akarta megszólítani (a csecse
mőtől az aggastyánig). Arra is többször utalok, hogy a partizánmozgalom nem
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elsősorban a propagandának köszönheti a győzelmét, de a mozgalom elfogadtatá
sában fontos szerepe volt a propagandának. Ugyanakkor, a fennálló körülmények 
hatására, a helyi pártaktivisták számára vélhetően a Borba szövegei jelentették 
a propagandatevékenységükhöz szükséges tartalmak legbővebb tárházát. Ilyen 
értelemben tehát jó választás a Borbára figyelni elsősorban. Ellenben a rendszer 
intézkedéseinek fogadtatásáról nem alakulhatott ki érvényes képünk, hiszen erről 
nem tájékozódhattunk pártatlan forrásból, így azt csak feltételezhetjük, hogy ezek 
részei voltak a rendszer kezdeti sikereinek.

A doktori munkával kapcsolatban felmerült egy alapvető kétely is. A. Sajti 
Enikő vetette fel, hogy vajon jogos-e titoizmusról beszélni, hiszen az nem állt össze 
jól definiálható egésszé, ehhez hiányzott az is, hogy egy jól definiálható gazdasági 
rendszert alkosson meg -  amit Komái elemzésére támaszkodva láthatunk. Mind
azonáltal úgy véljük, hogy a sajátos gazdasági rendszernek az igénye megvolt (lásd 
később az önigazgatást), ezen felül pedig a titoizmus bevallottan különbözött mind 
a kommunista, mind a kapitalista tömbtől, s ezt ki is emelte önmaga definiálásával 
kapcsolatban. Ezenkívül Titónak olyan nimbusza volt, sőt van is, ami őt rendszeré
nek védjegyévé tette, és olyan szimbólum-, gesztus- és retorikai rendszert hagyott 
maga után, amiért úgy véljük, érdemes titoizmusról beszélnünk, természetesen nem 
figyelmen kívül hagyva A. Sajti Enikő jogos észrevételét.

Noha a közölt szakirodalom viszonylag gazdag, mégsem elégíthet ki 
minden igényt. Nem fordítottam elég figyelmet a horvátországi és szlovéniai 
kiadványokra. Ezek használata objektív akadályokba ütközött és ütközik, ami 
engem egyébként rendkívül zavar. Sajnos, a délszláv térség, amelyet múltja 
összeköt, nemcsak politikailag, gazdaságilag, hanem az információáramlás 
szempontjából is szétesett. így különösen távolra került Szlovénia, a felsorolt 
szakirodalomból mindössze csak egy könyv foglalkozik a tárgyalt témával, a 
horvátországi kiadványokból -  amelyekhez könnyebb hozzájutni -  is csupán 
néhány szerepel az irodalomjegyzékben. Örömömre szolgált volna és szolgálna 
az újabb horvátországi és szlovéniai szakirodalom megismerése. Ez az igény 
kiterjeszthető az összes egykori jugoszláviai tagköztársaságra, de működésemnek 
helye és ideje korlátozott ebben a törekvésemben. Azt azonban le kell szögeznem, 
hogy célom a propaganda elemzése volt, amit elég jól láthatóan egy központból 
irányítottak, ezenfelül pedig, miután a Borba propagandáját összehasonlítottuk 
a Politika, a Szabad Vajdaság és a Magyar Szó c. lapokban megjelenő 
propagandával, feltételezhetjük, hogy a horvátországi és a szlovéniai propaganda 
sem különbözhetett alapvető vonásokban az ittenitől, jóllehet fontos lenne ezt a 
feltételezést bizonyítani, átvizsgálva a Szerbián kívül kifejtett propagandát is.

Teljesen jogosan merül fel a titoizmus és az államszocialista rendszerek össze
vetésének igénye. Mentségemre szolgál ezzel kapcsolatban, hogy a jugoszláv törté
netírás egyszerűen nem foglalkozott a kérdéssel, a magyarországi szakmai közön
séget pedig érthető módon más kérdések érdekelték. Úttörő és precedens értékű 
lenne összevetni a szovjet és a korai titoizmus nyelvhasználatát, vizuális megjele
nését, érvelési technikáit stb. De ez több éves, hosszú kutatásokat igényelne. Úgy 
vélem, hogy ebben a kérdésben a kutatási lehetőségeim igen korlátozottak voltak és 
maradtak, mivel eddig még senki nem próbálta feltérképezni az analógiákat.

265



A területszerzési igényekkel csak annyit foglalkoztam, amennyi a propagandá
ban megjelent, s ez nem is kevés. Úgy vélem, jó döntés volt korlátozni a témára 
fordítható időt és teret, mert másként szinte parttalan információhalmozás következ
hetett volna be. A téma önmagában óriási feladat és elsősorban levéltári kutatásokkal 
tisztázható. Továbbá megjegyzem, hogy a téma egyik legnevesebb kutatója, Branko 
Petranovié sem vizsgálhatott meg minden fontos levéltári anyagot. (A bolgár— 
jugoszláv kapcsolatokról csak jugoszláv forrásokból informálódott.)

A magyar kisebbségre vonatkozó kutatásokat és publikációkat magam is fon
tosnak tartom, és közzé is szoktam tenni ilyeneket, e munka esetében azonban a 
hatalmi erőközpont, a központi intenció érdekelt. így szabatosságot kényszerítet
tem magamra, annál inkább, mivel ilyen fejezeteket nem tudtam volna beiktatni az 
albán, bolgár, vlach, arumun, cincár, ruszin-rutén (ukrán) és más kisebbségekkel 
kapcsolatban -  ami elvben szintén érdekes lenne.

A háborús eseményekkel és a délszláv állam létrejöttekor lezajlott sajnálatos 
eseményekkel kapcsolatban igyekeztem óvatos lenni, elfogadva a Pécsi Tudomány- 
egyetem hagyományait. Óvakodtam tehát a felesleges jelzők használatától. Nekem 
úgy tűnt, hogy a „megszállók” kifejezés használata eléggé semleges, tekintve, hogy 
magyarul is, de főleg a délszláv térségben ennél sokkal markánsabb kifejezéseket 
használnak. Úgy vélem, hogy így enyhítettem a szokásos retorikán. Másrészt a 
„megszállók” kifejezés használatát azért is találtam indokoltnak, mert szerettem 
volna elkerülni még annak a halvány gyanúját is, hogy a megalapozott és a szakma 
által elfogadott II. világháború értékelésen változtatni szeretnék, ill. azt is, hogy 
bagatellizáljam az eseményeket. Úgy vélem, jóval fontosabb, hogy a titoizmus 
felállásakor elkövetett gaztetteket néven neveztem -  a népirtás kifejezést használva 
rájuk. Mindazonáltal fontosnak tartom a szakmai vitákat a szóhasználattal kapcso
latban.

Tudatában vagyunk annak, hogy a Tito-életrajz még rejtegethet magában fontos 
részleteket, hogy a homo jugoslavicus koncepció létezését csak érintettem és nem 
részleteztem. Ezenkívül kiegészítené a képet még sok minden (az egyéb ellenál
lási mozgalmak tervei; a Radié-ügy; a horvátországi katolikus egyház második 
világháborús szerepe; az isztriai olaszosítás; a szlovénok változó szimpátiájának a 
figyelembe vétele; a muravidéki partizán és a szlovéniai partizánellenes mozgalmak 
tanulmányozása; az olasz kisebbség helyzete; a karintiai határmódosítások; az isztri
ai történések). Ezeket csak érintettem. A Triesztben élő Jože Pirjevec, valamint Božo 
Repe történészek munkái mindenképpen érdekesek. Pragmatikus megfontolásból 
viszont ezek a kutatások alig módosíthatnak a téma egészén, s törekednem kellett 
arra, hogy a szakdolgozat beleférhessen a kijelölt keretbe.

Igyekeztem új szerűen, önállóan, gazdag adattár felvonultatásával bemutatni 
ezt az egyszerre ismert és ismeretlen témát és korszakot. Úgy vélem, a következ
tetéseim hozzájárulnak a történész alapkérdésének a tisztázásához, azaz segítenek 
megérteni és megtudni: „hogyan is volt tulajdonképpen?” Azt pedig remélem, 
hogy legalább egy kicsit sikerült, a tudományos próza követelményeit nem sértve, 
helyenként élvezhető formában érvelni.

2008. február 29.
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SAŽETAK

Tekst öve knjige je napisan kao doktorski rád i odbranjen je na Univerzitetu u 
Pečuju. Téma knjige je propaganda ranog titoizma u štampi. O titoizmu se dosta 
pisalo, ali su retke publikacije kője se bave usko određenim pitanjima, vezanim za 
tu temu. Autor smatra da je potrebno da se titoizam istraži detaljno, a svaki njegov 
razjašnjeni deo nas vodi ka potpunijoj spoznaji o njemu samom.

U ovoj knjizi se propaganda delom opisuje a delom analizira. Smatrali smo 
da propaganda dobro karakteriše jedan period i može da pomogne u njegovom 
razumevanju. Naravno, korišćena sa oprezom, ona znatno proširuje naša saznanja
o titoizmu što je i glavni cilj disertacije, uz pregled, analizu sadržaja, kao i načina 
prezentovanja sadržaja propagande. Tako ona dopunjava naša znanja o titoizmu 
uopšte, a i do sada dosta štura saznanja o malo istraženim detaljima toga perioda.

Pošto istraživanje celokupne propagande tokom celog trajanja titoizma nije bilo 
moguće izvesti, za ovaj rád, zbog toga smo se skoncentrisali na štampu i na rani tito
izam. U istraživanju ove teme smo postupali interdisciplinamo, koristeći saznanja 
psihologije i retorike uz razmišljanja o tome kako je delovala propaganda.

Kako je bit propagande da proizvodi što više izvora, nije bilo teško pronaći ih, 
a moguće je bilo koristiti više izvora koji imaju puni kontinuitet. Pošto nije bilo 
moguće pregledati svu štampu, bilo je važno da se napravi dobar izbor izvora. 
Tako smo se oslanjali na tri lista. Borba je bila najvažnija pošto je bila centralni 
list jugoslovenskih komunista. To je bilo korisno i zbog toga što su skoro svi 
listovi bili pod kontrolom komunista, a to se i dokazalo usporedivanjem sa drugim 
listovima. To su bili listovi Politika i Szabad Vajdaság (Slobodna Vojvodina) koja 
potom menja ime u Magyar Szó (Mađarska reč). Politika je bila važna jer je ona 
bila namenj ena u prvom redu srpskom stanovništvu, a Szabad Vajdaság zbog toga 
jer je bio namenjen madarskom stanovništvu.

Tokom svojih istraživanja sam koristio mnoštvo knjiga, ali sam obratio 
pažnju na to da ideološki motivisane knjige koristim sa najvećim oprezom i da 
ne prihvatam njihov pristrasan pogled na temu. Koristio sam i noviju literaturu 
objavljenu prvenstveno u Srbiji/Jugoslaviji, Madarskoj a i na engleskom jeziku.

U radu je uvod relativno dug, pošto sam se morao pozabaviti pitanjima istori- 
je Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije, medunarodnom situacijom, razvojem 
komunizma, Drugim svetskim ratom -  dakle svim činiocima nastanka titoizma. 
Takode sam morao da se pozabavim pitanjem moguće periodizacije titoizma. 
Sastavio sam i obimnu istoriografiju koja se odnosi na temu ranog titoizma, mada 
nam najviše pomaže u saznanju iščitavanja izvora. U istoriografiji néma dovoljno 
informacija za ovakvu temu.

Način istraživanja i publikovanja rezultata je samo po sebi nametalo publikovanje 
po hronološkom principu, ali su rezultati istraživanja činili logičnim i da se primeni 
tematski princip. U prva tri poglavlja smo definisali temu, način istaživanja, šta je 
prethodilo nastanku titoizma i koji su bili uslovi njegovog nastanka.
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U četvrtom poglavlju smo opisali i analizirali Borbu i njen položaj među 
jugoslovenskim listovima, a i to na koji način se u njoj ispoljavala propaganda.

Od petog do devetog poglavlja smo analizirali teme koje su odredile 
karakter celog tog perioda a i same Borbe, a to su odanost i saveznički odnos 
prema Sovjetskim Savezu, ekonomska pitanja koja se sama nameću, ali koja i 
pokazuju karakter političkog sistema, isto kao i to kako se režim odnosio prema 
spoljnopolitičkim pitanjima, ženama i omladini, kulturi i sportu. Sumirali smo da 
je politika ovog perioda bila poletna, ali i agresivna.

Od desetog poglavlja smo počeli primenjivati hronološki sistem, jer je izuzetno 
bilo važno da se prikaže dinamika događanja. Etape ranog titoizma su se dosta 
jasno nazirale. Prva etapa je trajala od novembra 1944. godine do maja 1945. 
godine. U ovom periodu mogućnost pobede je sve izvesnija, a moć komunista 
se gradi na snažnoj vojsci koja je nastala tokom rata. Od maja do avgusta je 
propaganda izgubila glavnu nit (o ovome je reč u 11. poglavlju), ali je u periodu 
izbome borbe ponovo postala efikasna i ciljana. Vrhunac i cilj ove propagande je 
bila pobeda na izborima. U trinaestom poglavlju se bavimo periodom od pobede na 
izborima do usvajanja novog Ustava. Tada se propaganda menja, služi nastajanju 
kulta ličnosti, oslobođena je presije da se pobedi na izborima i počinje da se 
bavi dugoročnijim pitanjima. Tako se titoizam približava još više staljinizmu. 
Ironija istorije je da će ovaj period biti smatran stranputicom, a u datom periodu 
kao jedini mogući put. U četmaestom poglavlju se daje sažetak kojim putem se 
titoizam dalje kretao, a u petnaestom se daje zaključak.

Rad na izvorima je doneo više rezultata i zaključaka, a takođe je generisano 
više pitanja koja traže da se dalje istražuju. Što se tiče rezultata, moguće je 
zaključiti de je rani titoizam bio veoma ambiciozan. Priželjkivala se spoljašnja 
ekspanzija širenjem teritorija, a i unutrašnja posebno ekonomska ekspanzija. 
Nisu birali načine i sredstava da afirmišu svoj režim. Ako je bilo potrebno laskali 
su pojedinim socijalnim i nacionalnim grupama, ali su primenjivali i silu kada 
su procenili da je to potrebno. Samo su na propagandnoj razini brinuli o svim 
narodima Jugoslavije, a zapravo su sve odluke donete među samim komunistima. 
U ranom titoizmu su zla dela okupatora i trauma kojom su rezultirala, korišteni 
da bi se opravdali nekad i nasilnički metodi postojeće vlasti koja gradi o sebi 
mitsku sliku, koristeći se tóm energijom trauma jugoslovenskih naroda. Mitski 
način razmišljanja je ostao trajna karakteristika jugoslovenskog društva.

Bez sumnje zadnja reč o titoizmu još nije izrečena. Svaki njegov aspekat se 
treba dalje istraživati. Njegova propaganda bi se trebala ispratiti do kraja; trebalo 
bi da se ona prati i u prosveti i na masovnim događajima (što je izuzetno teško). 
Trebalo bi se istraživati izdavanje knjiga i rad elektronskih medija. Bilo bi inte- 
resantno pratiti evoluciju slike o Titu u javnom govoru, umetnosti i medijima. 
Arhivska istraživanja bi takođe bila veoma korisna da se otkrije ko je i kako je 
usmeravao tu propagandu (na ovo pitanje iz same propagande je teško da se išta 
nađe). Veoma bi bilo važno da se titoizam usporedi sa ostalim komunističkim 
sistemima, da se tačno vidi po čemu je poseban a po čemu je sličan, pa i to kako 
utiču na njega procesi u radničkom pokretu. I na kraju bi trebalo da se usporedi i 
sa ostalim propagandama kao što su zapadna, nacistička, po tome kakvu retoriku 
i kakva sredstva koristi, kako funkcioniše, koja je njena struktura itd.
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Najinteresantnije, ali i najteže moguće je da se istraži kakav je postizala efe- 
kat. Ovo pitanje traži da se to radi na interdisciplinaran način koristeći pri tóm 
dostignuća lingvistike, retorike, nauke o literaturi, sociologije, psihologije (i to ne 
samo socijalne, nego i psihologije opažanja i kognitivne psihologije).

Nadam se da je óva knjiga dala doprinos razjašnjavanju celokupne slike, ali i 
da predstavlja inspiraciju za pametan razgovor o titoizmu, kao i za dalje istraži- 
vanje te problematike.
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ZUSAMMENFASSUNG

Dér Text dieses Buches wurde als Doktorarbeit geschrieben und an dér 
Universitát in Pécs (Fünfkirchen) verteidigt. Das Thema dér Studie ist die Pro
paganda des frühen Titoismus in dér Presse. Es wurde über den Titoismus viel 
geschrieben, aber es gibt wenige Publikationen, die sich in diesem Bereich mit 
den eng bestimmten Fragen bescháftigen. Dér Autor ist dér Meinung, dass mán 
den Titoismus ausfuhrlich erforschen soll, weil jeder aufgeklárte Teile uns zum 
besseren Verstándnis über dieses Thema ftihren.

In diesem Buch wird die Propaganda teils beschrieben, teils analysiert. Wir 
waren dér Meinung, dass Propaganda einen Zeitabschnitt gut charakterisieren 
und bei seinem Verstándnis helfen kann. Natürlich, vorsichtig benutzt, erweitert 
sie bedeutend unsere Kenntnisse über den Titoismus, was auch das Hauptziel 
unserer Dissertation ist, neben dem Überblick, dér Inhaltsanalyse und neben dér 
Art und Weise, wie dér Inhalt dér Propaganda prásentiert wurde. Auf diese Weise 
ergánzt sie unsere Kenntnisse über den Titoismus im Allgemeinen und die bisher 
ziemlich schwachen Kenntnisse über die wenig erforschten Details dieser Zeit.

Weil die Erforschung dér ganzen Propaganda in dér Zeit des Titoismus nicht 
ausfuhrbar war, habén wir uns in dieser Studie auf die Presse und auf den frühen 
Titoismus konzentriert. Bei dér Erforschung des Themas sind wir interdisziplinár 
vorgegangen, indem wir die Kenntnisse aus dem Bereich dér Psychologie und 
Rhetorik verwendet und über die Wirkung dér Propaganda nachgedacht habén.

Da dér Sinn dér Propaganda ist immer mehr Quellen zu produzieren, war es 
nicht schwer, diese zu finden, und es war möglich mehr Quellen zu verwenden, 
die volle Kontinuitát habén. Weil mán nicht die ganze Presse durchlesen konnte, 
war es wichtig, eine gute Auswahl aus den Quellen zu treffen. Deshalb basiert 
diese Arbeit auf drei Zeitungen. Die Zeitung Borba (Dér Kampf) war am wichtig- 
sten, weil sie die zentrale Zeitung dér jugoslawischen Kommunisten war. Das war 
nützlich auch deshalb, weil fást allé Zeitungen unter Kontrolle dér Kommunisten 
standén, was sich bei dem Vergleich mit den anderen Zeitungen erwiesen hat. 
Diese Zeitungen waren Politika (Die Politik) und Slobodna Vojvodina (Die Freie 
Vojvodina ), deren Name spáter in Magyar Szó (Das Ungarische Wort) verándert 
wurde. Die Zeitung Politika war wichtig, weil ihre Zielgruppe in erster Linie die 
serbische Bevölkerung war, und Slobodna Vojvodina auch, weil sie fúr die unga
rische Bevölkerung bestimmt war.

Wahrend dér Erforschung habé ich eine Menge an Büchem verwendet, aber 
auch darauf aufgepasst, dass ich die ideologisch motivierten Bücher mit dér gröB- 
ten Vorsicht verwende, und ihre parteiischen Ansichten nicht annehme. Ich habé 
auch neuere Literaturen verwendet, die vorrangig in Serbien/Jugoslawien und in 
Ungam, aber auch in dér englischen Sprache erschienen.

In dér Dissertation ist die Einleitung relativ láng, weil ich mich sowohl mit dér
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Geschichte des Königreichs dér Serben, Kroaten und Slowenen und des König- 
reichs Jugoslawien bescháftigt habé, als auch mit dér auBenpolitischen Lage, 
dér Entwicklung des Kommunismus, dem Zweiten Weltkrieg - alsó mit allén 
Auslösem dér Entstehung des Titoismus. Ich musste mich auch mit den Fragen 
dér möglichen zeitlichen Einteilung des Titoismus bescháftigen. Eine umfangrei- 
che Historiographie wurde auch zusammengestellt, die sich auf das Thema des 
frühen Titoismus bezieht, und uns am besten beim Leseverstándnis dér Quellen 
hilft. In dér Historiographie gibt es keine ausreichenden Informationen über 
dieses Thema.

Die Methode dér Erforschung und die Veröffentlichung dér Ergebnisse 
drángten eine Veröffentlichung nach dem chronologischen Prinzip auf, aber nach 
den Ergebnissen dér Forschung war die Anwendung des thematischen Prinzips 
logischer.

In den ersten 3 Kapiteln habén wir sowohl das Thema, als auch das Prinzip 
dér Erforschung defmiert, und auch das, was dér Entstehung des Titoismus vor- 
herging und was die Bedingungen dieser waren.

In dem 4. Kapitel habén wir die Zeitung Borba und ihre Lage unter denjugo- 
slawischen Zeitungen beschrieben und analysiert, und auch das, auf welche Art 
und Weise die Propaganda in ihr zum Ausdruck gebracht wurde.

Vöm 5. bis dem 9. Kapitel habén wir die Themen analysiert, die den Charakter 
des gesamten Zeitabschnitts und auch dér Zeitung Borba selbst bestimmt habén, 
welche sowohl Treue und Bereitschaft zum Verbündnis mit dér Sowjetischen 
Union waren, als auch wirtschaftliche Fragen, die sich selbst aufdrángen, und 
sowohl den Charakter des politischen Systems als auch die Stellung des Regimes 
zu den auBerpolitischen Fragen, Frauen, Jugendlichen, Kultur und Sport dar- 
stellen. Zusammenfassend kann mán sagen, dass die Politik dieser Zeit sowohl 
schwungvoll, als auch aggressiv war.

Vöm 10. Kapitel verwenden wir das chronologische System, weil es sehr 
wichtig war, dass die Dynamik dér Geschehnisse dargestellt wird. Die Etappen 
des frühen Titoismus lieBen sich deutlich erkennen. Dér erste Zeitabschnitt dau- 
erte von November 1944 bis Mai 1945. Zu dieser Zeit war die Möglichkeit des 
Siegs immer sicherer und die Macht dér Kommunisten basierte auf dér starken 
Armee, die wáhrend des Krieges entstand. Vön Mai bis August hatte die Propa
ganda den Leitfaden verloren (s. K. 11), aber zum Zeitpunkt des Wahlkampfs 
wurde sie wieder effektiv und zielbewusst. Dér Höhepunkt und das Ziel dieser 
Propaganda war dér Wahlkampfssieg. lm 13. Kapitel bescháftigen wir uns mit 
dér Zeit zwischen dem Wahlkampfssieg und dér Unterzeichnung dér Verfassung. 
Ab dann ándert sich die Propaganda, dient dér Entstehung des Persönlichkeits- 
kults und ist von dem Druck befreit beim Wahlkampf zu siegen und fángt an 
sich mit langfristigeren Fragen zu bescháftigen. Somit náhert sich dér Titoismus 
immer mehr dem Stanilismus. Die Ironie dér Geschichte ist, dass dieser Zeitab
schnitt als ein Abweg angesehen wurde, jedoch zu dieser Zeit als dér einzige Weg. 
lm 14. Kapitel wird zusammengefasst, wie sich dér Titoismus weiter entwickelte, 
und im 15. erfolgt die Schlussfolgerung.
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Die Arbeit mit den Quellen brachte mehr Ergebnisse und Schlussfolgerungen, 
und es wurden auch mehr Fragen definiert, die mán weiter erforschen sollte. Was 
die Ergebnisse betrifft, kann mán feststellen, dass dér frühe Titoismus sehr ambi- 
tiös war. Die áuBere territoriale Erweiterung war wünschenswert, aber auch be- 
sonders die innere wirtschaftliche. Es war ihnen nicht wichtig, welche Methoden 
und Mittel sie verwendeten, ihr Régimé durchzusetzen. Wenn es notwendig war, 
schmeichelten sie den einzelnen sozialen und nationalen Gruppén, wendeten aber 
auch Gewalt an, wenn sie sie fúr nötig hielten. Nur auf dér propagandistischen 
Ebene habén sie sich um allé Nationalitaten Jugoslawiens gekümmert, aber die 
Entscheidungen wurden eigentlich ausschlieBlich unter den Kommunisten getrof- 
fen. In dem frühen Titoismus wurden die Untaten dér Besatzungsmáchte und das 
dadurch entstandene Trauma dazu benutzt, manchmal angewendete Gewalt dér 
Regierung gerechtzufertigen, die über sich selbst ein Mythos bildet, angetrieben 
von dér Macht des Traumas, die die jugoslawische Bevölkerung erlebt hat. Die 
mythologische Denkweise blieb eine dauerhafte Charakteristik dér jugoslawischen 
Gesellschaft.

Zweifellos wurde das letzte Wort über den Titoismus noch nicht ausgespro- 
chen. Jeder seiner Aspekte sollte weiterhin erforscht werden. Seine Propaganda 
sollte bis zum Ende verfolgt werden; sowohl im Bildungswesen als auch auf 
massenhafiten Ereignissen (was besonders schwierig ist). Mán sollte auch die 
Veröffentlichung von Büchem und die Arbeit dér elektronischen Medien erfor
schen. Es wáre interessant, wenn mán die Entwicklung dér Meinung über Tito in 
öffentlichen Gespráchen, in dér Kunst und in den Medien verfolgen könnte. Die 
Archivforschung wáre genauso nützlich, um herauszufinden, wer die Propaganda 
gelenkt hat und auf welche Art und Weise (es ist schwer auf diese Frage nur aus 
dem Bereich dér Propaganda etwas zu finden). Es wáre sehr wichtig, den Titois
mus mit anderen kommunistischen Systemen zu vergleichen, so dass mán genau 
erkennen kann, worin er einzigartig ist und wo er áhnelt, und auch das, wie auf ihn 
die Prozesse dér Arbeiterbewegung wirken. Am Ende sollte mán die Propaganda 
des Titoismus noch mit anderen Propaganden vergleichen, wie dér westlichen, dér 
nazistischen, bezüglich dessen, welche Rhetorik und Mittel sie verwendet, wie sie 
funktioniert, ihre Struktur aussieht, usw.

Am interessantesten, aber auch am schwierigsten wáre es herauszufinden, 
welchen Effekt die Propaganda erreichte. Diese Frage verlangt bei dér Arbeit die 
interdisziplináre Methode, indem mán die Errungenschaften dér Linguistik, Rhe
torik, Literaturwissenschafit, Soziologie und Psychologie verwendet (aber nicht 
nur dér Sozial-, sondem auch die Wahmehmungpsychologie und dér kognitiven 
Psychologie).

Ich hoffe, dass dieses Buch zűr Klárung des Gesamtbildes beigetragen hat, aber 
auch, dass es sowohl eine Anregung zu einem vemünftigen Gesprách über den 
Titoismus ist, als auch zűr weiteren Erforschung dieser Problematik fuhrt.
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SUMMARY

The text of this book was written originally as a PhD thesis, at the University 
of Pécs, Hungary. The topic of the work is the propaganda of early Titoism in the 
média. There are a lót of publications about Titoism, bút there are few publications 
which treat a punctualy defined theme on this topic. The author of this text believes 
that it is very important to research Titoism in detail, as every expanded detail 
leads us to a more complete understanding of Titoism.

In this book propaganda is partly described and partly analysed. We thought 
that propaganda gave us a good picture of the characteristics of a certain period 
and could help toward its understanding. Of course it has to be used carefully, bút 
it increases our knowledge about Titoism, and this was the intention of writing of 
this PhD thesis, with review, analysis, and the way of making and the content of 
the propaganda. So this work completes our knowledge about Titoism in generál, 
bút it alsó increases our limited knowledge about the details of this period.

Because of the impossibility of researching all the propaganda conceming 
Titoism, we focused on press (newspapers) relating to early Titoism. In the 
research we made it to be interdisciplinary, using the knowledge of psychology, 
rhetoric, with thinking how propaganda could produce effects.

Fór the essence of propaganda is to make a lots of copies of itself. It was 
nőt hard to find them, and it was possible to use different and fully continually 
saved sources. As it was nőt possible to look at all the newspapers, we have to 
be selective. So we have focused on three newspapers. Borba (The Fight) was 
the most important, because it was the Central newspaper of communism. It was 
profitable, because almost every newspaper was under the control of communists, 
as was proved by comparing Borba with other newspapers. Those newsapers 
were Politika (Politics) and Szabad Vajdaság (Free Voivodina) which changed 
its name intő Magyar Szó (Hungárián word). Politika was important because it 
was intended fór Serbian inhabitants. Alsó the Szabad Vajdaság was interesting 
because it was intended fór Hungárián inhabitants.

While the research was being carried out I used a lót of books, bút I focused on 
ideologically motivated books, so I used them as carefully as possible, so as nőt to 
accept their biased view of this topic. I used alsó the latest books published mostly 
in Serbia/Yugoslavia, Hungary and books published in the English language.

The Introduction is relatively long, because I had to explain topics related to 
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, and Kingdom of Yugoslavia and with 
the intemational situation, with development of communism, Second World War
-  actually with all factors establishing Titoism. Alsó I had to deal with the prob- 
lem of periodisation of Titoism. I collected a large number of titles conceming of 
Titoism, and made a long bibliography, bút the reading of sources helped more. 
In the bibliography there is nőt enough information on this topic.
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The method of research and the publishing of its results could have been 
published by the principle of chronology, bút the results demonstrate that it makes 
sense to use a thematic principle. In first three chapters we definied the topic, the 
method of research and what was before Titoism, and what were the conditions 
of its establishment.

In Fourth chapter we describe and analyse Borba and its position toward the 
newspapers in Yugoslavia, and how the propaganda was manifested in it.

From the Fifth to the Nineth chapter we analysed the topics which determined 
the character of the whole period and alsó of Borba itself. Those are fidelity and 
alliance with Soviet Union, economic issues, which in themselves pút on pressure, 
bút which show the character of the political system and alsó how the political 
system related to foreign political issues, woman, youth, culture and sport. We 
concluded that this political system was full of elán, bút alsó aggressive.

From the Tenth chapter we started to use chronological principals, because it was 
very important to show the dynamics of events. The stages of early Titoism could 
be clearly visible. The first stage began from the November of 1944 to May 1945. 
At this period the possibility of winning became more and more reál. The power of 
communism was built on a strong army which was established during the war. From 
May to August the propanada lost its main impact (refer to the Eleventh chapter), 
bút in the next period it becames again focused and effective. The culmination and 
the goal of that propaganda was the winning of elections. In Thirteenth chapter we 
deal with the issue of the period of elections to the passing the new constitution. 
Then the propaganda changes and begins to serve as the genesis of personality cult. 
It is liberated from the pressure to win in the elections and has started to deal with 
longer term issues. Then Titoism became closer to Stalinism. The irony is that this 
period will be considered as an error, bút at that time it was considered as the only 
possible way. In Fortieth chapter is a summing up of the direction where was Titoism 
moving, and the conclusion is in the Fiftieth chapter.

The source material provided very interesting and informative data, bút it 
alsó generated many questions which could be the subject of further research. 
Toward the end it is possible to conclude that early Titoism was very ambitious. 
It wanted to have expansion by the enlargement of its territory, bút it alsó wanted 
inner expansion especially economic. They do nőt choose the methods and the 
devices to verify their régimé. If it was useful they fiattered somé social and 
national groups, bút they used power if they thought that it would be necessary. 
They cared about all nations of Yugoslavia only in their propaganda. In fact, the 
decisions were made toward the communists. In early Titoism they use evil acts, 
and traumas made by the occupying forces to justiíy their brute force methods of 
the existing régimé, which built about itself a mythical picture using the energy 
from the traumas of Southern Slav nations. That mythical way of thinking remains 
as a lasting characteristic of Yugoslavian societies.

There is no doubt that the last sentence about Titoism is nőt told yet. Every 
aspects of it has to researched. Its propaganda should be followed to its end; It 
should be researched how it was to work on mass meetings (which is very hard).
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It should be researched how use the propaganda method in publishing the books 
and in the work of electronic média. It would be interesting to follow the evolu- 
tion of pictures of Tito in art and média. The research in archives would be very 
interresting to see who and how the propaganda was decided (it is almost impos- 
sible to find it from the propaganda itself). It would be alsó very important to 
compare Titoistic propaganda with others. By comparing it with other communist 
systems it could be concluded about what was similar and what was different, and 
alsó how it influenced the processes in worker movement. And in the end it has 
to be compared with other propagandas like Western, Nazi, in the topics of what 
kind of rethoric and devices it uses, how it functions, what is its structure etc.

The most interesting, bút the hardest thing is to research is its reál effect. That 
issue needs work on it using interdisciplinary methods, to use the achievments of 
linguistic, rethoric, Science of literature, socilology, psychology (nőt just social 
psychology, bút alsó the psychology of perception and cognitive psychology as 
well).

I hope that this book makes a contribution illuminating the whole question, 
will be an inspiration of clever discussion about Titoism, and alsó helpful fór 
further research about whole problem of the issue of Titoism.
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A KÖTETBEN SZEREPLŐ SZEMÉLYEK 
ÉLETRAJZI ADATAI

□ Bakarié, Vladimír (Mitar) (1912— 1983),: Zágrábban szerzett jogi diplomát, 
majd 1937-ben doktorált. 1932-től vesz részt a pártmunkában, az egyetemen 
titkára volt a párt egyetemi szekciójának. A háborúban a horvátországi felkelés 
vezetője, több funkciót tölt be, az AVNOJ ülésein is részt vesz, és a Horvát KP 
KB titkára. A háború után szövetségi és horvátországi állami és pártfunkciókat tölt 
be. 1946-ban a párizsi békekonferencia részvevője. Sok publikáció szerzője, az 
agrárkérdésekkel foglalkozik, a Jugoszláv Tudományos Akadémia tagja is volt.

□ Bebler, Aleš (1907— 1981),: A szlovéniai bányavárosban Idrijában született, 
jogi tanulmányokat végez, doktori fokozatot szerez. Részt vesz a spanyol 
polgárháborúban, fontos szerepe van a II. világháborúban, később diplomáciai 
karriert fut be. Nagykövet lesz az ENSZ-ben, Franciaországban, Indiában, 
Indonéziában.

□ Dimitrov, Georgi Mihalov (1882— 1949): A bolgár, de a nemzetközi kom
munizmusnak is az egyik meghatározó alakja. 1902-től kapcsolódott be a 
munkásmozgalomba. 1919-től, megalakulásától, a Bolgár Kommunista Párt 
vezetője. 1923-ban emigrálni kényszerül, 1933-ban a Reichstag felgyújtásával 
vádolják, de tisztázza magát. 1945-ig Moszkvában él, majd Bulgária első 
számú vezetője, 1946-tól miniszterelnök. Tisztázatlan körülmények között 
halt meg. Reader’s Digest Világtörténelmi enciklopédia (Személyek, dátumok, 
események), é. n., h. n. 153. o.

□ Grol, Milán (1876— 1952): Irodalmár és politikus. Belgrádban szerez bölc
sészdiplomát, majd Párizsban színmüvészetet és irodalmat tanul. Tanárként és 
színigazgatóként kezdi pályafutását. Az első világháborút emigrációban tölti. 
1901-től kezdődik politikai pályafutása, de szakít a Radikális Párttal, rész vesz 
az Önálló Radikális Párt megalapításában, de azzal is szakít. A Demokrata Párt 
egyik alapítója volt, 1940-től elnöke lett. 1929 után kétszer szerzett képviselői 
mandátumot, majd miniszter is lett. A II. világháború idején az emigráns kor
mány tagja. Noha kiállt a megszállók elleni harc érdekében, nem vált kommu
nistává, sem kommunista-szimpatizánssá. A Tito— §uba§ié-féle megállapodás 
értelmében a Demokratikus Föderatív Jugoszlávia ideiglenes kormányának 
tagja, a parlamentben a polgári ellenzék vezéralakja. A parlamenti választások 
előtt politikai értelemben ellehetetlenítik, lemond funkciójáról, és visszavonul. 
(Forrás: Enciklopedijski Rečnik -  Mozaik znanja, Istorija, Interpress, Beo
grad, 1970, 226. o.)
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□ Cvetković, Dragiša (1893— 1969),: Jogi tanulmányokat folytatott. A niši 
körzetből indult karrierje. Kezdetben képviselő, majd miniszter. A diktatúra 
kezdetén ellenzéki, de 1935-től a JRZ tagjaként Stojadinovié kormányának 
tagja. Az 1941. március 25-i paktum aláírója.

□ Čiliga, Ante (1898— 1993): Segotié isztriai faluban született. Erősen hat 
rá szülőföldjének etnikai tarkasága, egyszerre vallotta magát szlávnak és 
franciának. Miután elhagyja a kommunizmust, anarchista teoretikus lesz. 
Antisztálinista könyvét, A nagy hazugság országában címűt először franciául 
publikálta, mivel közelről látta a Szovjetuniót és Szibériát is megjárta, könyve 
hírnevet szerzett neki. Életútja kanyargós, művei ma is érdekesek, olvasottak.

□ Čolaković, Rodoljub (1900— 1983),: Közgazdasági tanulmányokat folytat. 
1919-ben tagja lesz a majdani Kommunista Pártnak. Alija Alijagié barátja lesz, 
aki Drašković belügyminiszter ellen követ el merénylete, így őt is letartóztatják 
1921-ben. Lepoglaván, Sremska Mitroviván és Mariborban raboskodik, 
két éhségsztrájkban is részt vett. 1932 és 1939 között a Szovjetunióban, 
Franciaországban, Spanyolországban és Ausztriában él. A háborúban a boszniai 
Népfelszabadító Bizottság politikai biztosa. Mindkét AVNOJ-ülésen részt vesz, 
a másodikon megválasztják az elnökség titkárának. A szocialista Jugoszlávia 
első kormányában Bosznia minisztere, majd az első boszniai kormány 
megalakítója. Hosszú politikai karriert fut be, a szövetségi kormányban kap 
funkciókat, sok cikk szerzője, öt könyvet írt.

□ Ćubrilović,Vasa(1897— 1990) ,: 1914-ben az egyik merénylő volt Szarajevóban. 
16 évi börtönbüntetésre ítélték. 1922-ben, Belgrádban történészi diplomát 
szerzett. Gimnáziumi tanár volt Karlócán, Szarajevóban, Belgrádban. 1929-ben 
doktorál, 1934-től docens, 1939-től óraadó, majd 1946-tól rendes professzora 
a Belgrádi Egyetemnek. A II. világháborúban a banjicai tábor foglya. A II. 
világháború előtt a Zemljoradnička stranka (Földművespárt) tagja, a korai 
titoizmusban a rendszer befogadja, több miniszteri tárcát is betölt. Hírhedt 
az 1937-ben napvilágot látott, albánokra vonatkozó kitelepítési terve. Lásd 
bővebben: Imami, Petrit: Srbi i Albanci kroz vekove. 253—279. o. (Albanci u 
kraljevini SHS/Jugoslvije).

□ Gortan, Vladimír (1905— 1929): Beim faluban született, földműves. 1929-ben 
végezték ki az olasz hatóságok, miután Pólában elítélte az Államvédelmi Bíróság. 
Az ítéletet sietve, egy nappal a meghozatala után hajtották végre. Társai is súlyos 
büntetésekket kaptak. Forrás: (2006. dec. 14.)

□ Đilas, Milovan (1911— 1995): A montenegrói Kolašinban született, író, esszé
ista, a partizánháború egyik vezetője. 1933-ban jogi oklevelet szerez Belgrádban. 
1954-ig a JKP, majd a JKSZ szűkebb vezetőségének tagja, ideológiai funkciókat 
tölt be. Az egyik legtehetségesebb kommunista vezető, a jugoszláv antikonformi- 
zmus és önigazgatás egyik kidolgozója. Tito harcostársa, később szakít vele. Az 
Új osztály c. könyvében a lenini kommunizmust kritizálja. Idealista radikálisként 
lassúnak ítélte meg a demokratizálódás ütemét, és bírálta a politikusi-bürokrata 
réteg kiváltságait. Elemzésének lényege, hogy nem az osztály nélküli társada
lom jött létre, hanem a kommunista vezető réteg telepedett rá új osztályként a 
társadalomra. Ezért összeütközésbe került az állammal. Kétszer bebörtönzik
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(1956— 1961 és 1962— 1966). A titoista rendszer számkivetettjeként élt. Titót is 
túlélte. Több könyvet írt (Az új osztály, Beszélgetések Sztálinnal). Titóról írt kriti
kai életrajza fontos munka. Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia. 358—359. 
o., Dávid Robertson: Dictionary of Politics, Penguin Books, second edition, 1993, 
h. n. 146— 147. és 346—347. o

□ Hebrang, Andrija (1898— 1948),: A partizánmozgalom egyik vezetője. 
Később horvát nacionalizmussal, usztasa kapcsolatokkal vádolják. A vádak 
erőltetettek és igaztalanok. (Csak annyiban tartott fenn kapcsolatokat az 
usztasákkal, amennyiben a partizánmozgalomnak szüksége volt rá.) Miután 
bebörtönözték, meghalt, bizonyára brutálisan meggyilkolták. Nincs kizárva, 
hogy féltékenység áldozata lett, ugyanis nagyon népszerű politikus volt. Emlékét 
törölték a titoizmusban. Fiának fontos szerepet van a mai, ill.a közelmúltbeli 
Horvátországban.

□ Jovanović, Živorad, (Žikica) Španac (1914— 1942),: Már diákkorában 
kizárták a valjevói gimnáziumból, politikai tevékenység miatt. Belgrádban 
fejezi be a gimnáziumot, majd a bölcsészkarra jár. Még az egyetem befejezése 
előtt Spanyolországba megy harcolni. Többször megsebesül. Kalandos úton 
tér vissza az országba. Egy Béla Crkva-i megmozduláson kezd lövöldözésbe a 
helyi rendőrökkel, ezt vették a titoizmusban a felkelés kezdetének. A csetnikek 
ölték meg Radanovac falunál, a háború után néphőssé avatják.

□ Kardelj, Edvard (1910— 1979): 1937-től mindvégig Tito leghűségesebb harcos- 
és politikustársa. A legbefolyásosabb szlovén politikus. A JKSZ teoretikusa, Boris 
Kidričcsel az önigazgatási koncepció kidolgozója. A föderatív Jugoszlávia koncep
cióját nagyrészt az ő tervei alapján változtatgatták. A legtöbb felmerülő problémára 
az önigazgatás fokozásával reagált. A háború ideje alatt Pijade és Đilas is hozzá 
hasonló jelentőségű teoretikusnak tűnnek, de Pijade sokkal idősebb, Đilas pedig 
később összeütközésbe kerül Titóval. Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia 
358—59. o.)

□ Karagyorgyevics II. Péter (1923— 1970),: A meggyilkolt Sándor király fia, 
1934-ben még kiskorú volt. Később nem jut szerephez az ország sorsának 
alakításában. A dátumok forrása: Morby, John. E.: A világ királyai és királynői, 
az idők kezdetétől napjainkig. 228. o.

□ Kocbek, Edvard (1904— 1981): Szlovén politikus, költőként esszéistaként is 
ismert. Mariborban teológiai tanulmányokba kezdett, de félbehagyta őket, romanisz- 
tikát tanult Ljubljanában, Berlinben, Párizsban. Bjelovárban, Varazsdban (Varaždin) 
és Ljubljanában középiskolai tanár. Katolikus folyóiratokba írt, mindaddig, amíg 
nem kavart botrányt a spanyol polgárháborúról írva, ekkor saját lapot alapít. Mint 
keresztényszocialista csatlakozik az Osvobodilna jrontához, és kapcsolatba kerül 
ezáltal a partizánmozgalommal. 1943-tól közoktatási megbízott, 1948 és 1952 között 
a szlovén parlament elnökségének alelnöke lesz. 1952-ben szakít a Népfronttal. Soha 
sem tette magáévá a marxista filozófiát. Kierkegaarddal, Péguy-vel, de Chardinnal 
foglalkozott, francia prózát is fordított (Balzac, Saint-Exupery, Maupassant, Mauriac, 
Maurois, Colette).
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□ Kopinič, Josip (1911— 1981),:álnevei: Vokšin, Aleksandar, Vazduh (Levegő), 
Valdes, inž. Kadić: A titoizmus történetének egyik legtitokzatosabb alakja, 
ügynök, talán kettős ügynök. Tito zágrábi összekötője a Komintem felé. A 
jugoszláv és a szovjet KP mellett az osztrák, a magyar, az olasz, a bolgár és 
a görög KP-val is kapcsolatban volt. Rádióállomása mindvégig működött 
Központ (Centar) néven, a németeknek nem sikerül felfedezniük. Kopinič 
szerepe fontos a szovjet—jugoszláv kapcsolatok alakulásában. Róla Vjenceslav 
Cenčić írt könyvet (Cenčić, Vjenceslav: Enigma Kopinič. Beograd, Rád, 1983.) 
Források: Petranovié, Branko, Dautovié, Sava: Jugoslovenska revolucija i SSSR 
(1941—1945). További forrás volt a Matica Srpska adatbázisa.

□ Krizman, Hinko (1881— 1958): A horvátországi Károlyvárosban született, 
Zágrábban és Bécsben tanul jogot a századforduló környékén, liberális nézeteket 
vall. A délszláv egység híve. Tagja minden 1929-ig megalakuló parlamentnek. 
(Ljuba Davidovié Demokrata Pártjának listáján jut be.) Különböző miniszteri 
tárcákat kap, a diktatúrát ellenzi kezdettől fogva. Az ország megszállása után a 
Gestapo Ausztriába internálta, 1945 májusában tér vissza, a Népfront főtanácsának 
tagja, a horvát és a szövetségi képviselőházak tagja, 1946-tól a szociális kérdések 
minisztere, később igazságügy-miniszter. Számos cikk szerzője, politikai, gaz
dasági, jogi témákkal foglalkozott.

□ Ljotić, Dimitrije (1891— 1945),: Ősei az Égei-Macedóniából telepedtek 
Szerbiába, noha Belgrádban született, Smedervóban (Szendrő) töltötte élete 
nagyobb részét. Apja kétszer is volt konzul Szalonikiben, képviselő is volt 
a parlamentben. A szaloniki szerb gimnáziumban fejezte be középiskolai 
tanulmányait, ahol nagyon vallásossá vált. Jogi tanulmányait be sem fejezve 
szerzetes lesz. A balkáni háborúkban önkéntes szanitéc. Az első világháború 
idején Párizsban él. Az első Jugoszláviában szerzetesi hivatását elhagyva 
vasútállomás-parancsnok lesz és meg is nősül. Horvátországban a rendszert 
szolgálva segít a sztrájkolok letörésében. Smederevóra visszatérve ügyvédi 
irodát nyit, és tagja lesz a Népi Radikális Pártnak. 1931 -ben a király igazságügy- 
miniszternek nevezi ki. Miután a király elvetette alkotmányjavaslatát, lemond. 
Ezután Ljubljanában elindította a Jugoszláv Népi Mozgalmat. A megszállás 
idején igyekszik a németekkel tárgyalva megőrizni az igazgatás hatáskörét, 
nem lesz kormánytag, mindazonáltal Nediéet ő javasolja a németeknek Szerbia 
vezetőjévé. Társai, a Zbor tagjai közül, ketten lesznek miniszterek. Kosta 
Pećanac csetnikjeivel is kapcsolatba kerül, a németeket kiszolgálva. Egy 
ideig Mihailovié csetnikjeinek élelmezését is ő szervezi meg. A partizánok 
közeledtével Ljubljanába megy és Leó Rupnikkal veszi fel a kapcsolatot. A 
szerb pátriárka hívására Szerbiába indult, de autóbalesetben meghalt.

□ Maček, Vladimír (Vlatko) (1879— 1964),: politikus, a Horvát Parasztpárt 
elnöke és a Jugoszláv Királyság kormányának alelnöke. A Horvát Parasztpárt 
élére Radié halála után kerül. 1935 és 1938 között az Egyesült Ellenzék 
listavezetője. 1939 augusztusában aláírja a horvát kérdés megoldásáról szóló 
egyezményt D. Cvetkoviétyal, a Jugoszláv Radikális Párt vezetőjével. Ezután 
a kormány alelnöke lesz. Az ország megszállása után felszólítja a horvát
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népet, hogy engedelmeskedjen a megszállóknak, és a független horvát állam 
létrehozását és életben tartását kritika nélkül szemléli. Az usztasák veresége 
után külföldre szökik. Politikai meggyőződése alapján polgári elveket vallott, 
és a munkásosztály, valamint a JKP ellensége volt. Tevékenységével jelentősen 
hozzájárult a Jugoszláv Királyság széteséséhez. Az emigrációban a szocialista 
Jugoszlávia elleni tevékenységet folytat.

□ M arkovié, Svetozar (1846— 1875),: Belgrádban fejezi be általános 
és középiskolai tanulmányait, majd Oroszországban és Svájcban folytatja 
tanulmányait. Oroszországban megismerte az ottani radikális ideológiákat, hogy 
maga is kritizálni kezdje a szerbiai állapotokat. Újságot alapítva propagálja a 
szocialista elméleteket.

□ Maslarić, Božidar (1895— 1963),: Daljban született, publicistaként jelentős. 
Gimnáziumba Eszéken és Zágrábban járt. Nizzában és Caenben tanult 
matematikát és fizikát, Belgrádban diplomázott. Az első világháborúban a szerb 
hadsereggel vonul vissza, majd harcol. A szocializmussal Caenben ismerkedik 
meg, állásfoglalása miatt elveszti ösztöndíját. Eszékre visszatérve megszervezi a 
molnárok és bőrkészítő munkások sztrájkját. 1919-ben Belgrádban filozófiából 
szerez diplomát. Zomborban tanít, elbocsátják, 1922-ben Eszéken bíróság elé 
állítják. Bátran viselkedik. Sremska Mitrovicán tölt két év 3 hónapot börtönben. 
Eszékre visszatérve a bekapcsolódik a kommunista párt munkájába, és a Horvát 
KP-ben magas rangú vezető lesz. Munkásmozgalmi újságok megalapítója. 
Eszékről kitiltják, majd a Szovjetunióba emigrál, a Lenin-iskolában a jugoszláv 
szekció vezetője. 1936-tól Spanyolországban harcol, megsebesül. 1939-ben 
Oránba evakuálják, és 1941-től a Szovjetunióból szervezi a rádióadásokat, 
valamint a tengeren túli délszlávok támogatását. Az össz-szláv kongresszus 
alelnöke is volt. 1944-ben tér vissza, részt vesz a Vajdaság igazgatásában, majd 
pártiskolát szervez Belgrádban, 1948 és 1951 között szövetségi közlekedési 
miniszter. A Horvát Népköztársaság Végrehajtó Bizottságának elnökeként érte a 
halál. Többek között magyar nyelvről is fordított.

□ Mihailovié, Dragoljub (Draža) (1893— 1946),: Katonatiszt, ezredes. A londoni 
kormány tábornokká és hadügyminiszterévé nevezi ki. Megszervezi a Jugoszláv 
Honi Hadsereget (szerbül: Jugoslovenska vojska u otadžbini). 1941 májusától 
az ellenállás élére állt. A Ravna Gora-i mozgalom (szerbül: Ravnogorski 
pokret) is Draža Mihailovié nevéhez fűződik. Kezdetben együttműködött a 
partizánmozgalommal, de később ideológiai okokból a két mozgalom egymás 
esküdt ellensége lesz. 1943-tól elveszti a nyugati szövetségesek támogatását, és 
egyre nagyobb katonai vereségeket szenved mozgalma, mindazonáltal Szerbiában 
csak a szovjetek törik le őket. A háború vége után elfogják, és nagyszabású perben 
halálra ítélik. Szerepe, személyisége még ma sem teljesen világos.

□ Nađ, Kosta (1911-1986),: Tito egyik kedvenc generálisa. Péterváradon született, 
felmenői magyarok voltak, de ő már nem. Bileéán (Hercegovina) lett katonatiszt 
1931-ben. 1933-ban kétévi börtönre ítélik munkásmozgalmi elkötelezettsége 
miatt. A börtönből megszökve 1936-ig illegalitásban él Zágrábban, onnan 
Spanyolországba megy. és ezredparancsnok lesz. Négyszer sebesült meg, és 
több csatában kitűnt. Magas köztársasági kitüntetést is kapott. A köztársaságiak
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veresége után franciaországi táborokban, majd németországi kényszermunkán 
van. 1941-ben tér vissza a délszláv államba, Németországból megszökve. A
II világháborúban, a boszniai harcokban, parancsnokként vesz részt egyes 
városok felszabadításában (pl. Jajce, Bihaé, Tuzla). Végül a harmadik hadsereg 
főparancsnoka lesz, miután az első boszniai hadtest parancsnoka és vajdasági 
főparancsnok volt. Hadvezetéséért Tito hat alkalommal is dicséretben részesítette. 
A háború után főparancsnok, majd a hadsereg káderügyeit felügyeli. A JKP-ben 
is aktív tag, noha mindvégig inkább katonatisztként működik. Több magas 
kitüntetést kapott, és néphős is volt. A Titót magasztaló irodalom egyik markáns 
könyve is az övé: Jelenteni a főparancsnoknak (Kosta Nad: Raportovati 
vrhovnom komandantu, Spektar, Zagreb, Prva književna komuna, Mostar, Tisak 
Naša djeca Zagreb, 1979). (Forrás: Enciklopedija Jugoslavije, Izdanja i naklada 
Jugoslavenskog Leksikografskog Zavoda, Zagreb MCMLXV, 6. Kötet, 196. o. 
és a Matica Srpska adatbázisa.)

□ Nedié, Milán (1877— 1946),: Katonatiszt. Ezredparancsnokból hadügy
miniszterré válik a két világháború között. Ljotié fasiszta ideológiáját magáévá 
tette, és támogatta a Zbor félfasiszta szervezetet. A nácik erejét felismerve 
nem volt híve az ellenállásnak, megadja magát, majd a nácik meghosszabbított 
keze lesz. Aktívan harcol a partizánmozgalom ellen. Miután bebörtönözték, 
öngyilkos lett.

□ Nešković, Blagoje (1907— 1984): Kragujevacon született, Belgrádban járt 
gimnáziumba, majd egyetemre, 1933-ban orvosi oklevelet szerez. Egyetem
ista korában már érdeklődik a politika iránt, majd a spanyol polgárháborút is 
megjárja. A II. világháború idején a Szerbiai Kommunista Párt egyik vezető 
funkcionáriusa. 1945. április 8-án Szerbia miniszterelnökévé választják. 
1948. szeptember 5-éig van ezen a poszton. Később „kikopott” a politikából, 
1952-től kizárólag a tudománnyal foglalkozott a Belgrádi Orvostudományi 
Egyetem Onkológiai Intézetében

□ Nikolov, Jordan-Orce (1916— 1942),: Szakszervezeti aktivista, több sztrájk 
szervezője 1935 és 1940 között szülővárosában, Szkopjében. 1935-től tagja a 
Jugoszláv Kommunista Pártnak. 1940-ben bebörtönzik Sremska Mitrovicában. 
1941-ben több társával megszökik, és az Užicei Köztársaságba megy. Azt a 
feladatot kapja, hogy Macedóniában lendítse fel párt aktivitását. Útja során a 
bolgár megszállók ölik meg.

□ Pavelié Ante (1889— 1959): Politikus, horvát nacionalista, háborús bűnös 
volt. Jogi tanulmányokat folytatott. 1929-ben emigrált, és a szélsőséges usz
tasa szervezet vezetője lett. 1941-ben Olaszországból az ún. Független Horvát 
Állam vezére (poglavnik) lesz. Uralma alatt népirtás folyik. Argentínába emi
grál, majd onnan Spanyolországba. Madridban halt meg, tetteiért nem ítélték 
el. (Forrás: Enciklopedija Jugoslavije, Izda-nja i naklada Jugoslavenskog lek
sikografskog zavoda, Zagreb MCMLXV. 6. kötet, ill. Juhász: Volt egyszer egy 
Jugoszlávia, 360. o.)
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□ Pelagić, Vasa (1838—1899),: Politikus, publicista. Belgrádban teológiát tanul, 
majd Boszniában tanítóskodik. 1863-tól Moszkvában jár egyetemre. Történelmet, 
gazdaságtant, orvostudományt tanul. 1866-ban Banja Lukán lesz igazgatója a 
papneveldének, a török hatóságok Kis-Ázsiába száműzik. Sikerül megszöknie 
és Svetozar Markovié köréhez csatlakozik. Később részt vesz a boszniai 
felkelésben, és az Osztrák—Magyar Monarchia internálja. Ezután Szerbiában 
élt, éles hangú cikkei, brosúrái miatt bíróság elé is állították. A szegények és a 
munkások érdekében való cselekvésben nem ismert kompromisszumot.

□ Pijade, Moša (1890—1957),: Belgrádban született és tanult, festő lett belőle, 
de ebből nem tudott megélni, ezért újságírással kezdett foglalkozni, majd 
Ohridban rajztanár lett. Az első világháborúban szobafestőként és pincérként is 
dolgozott. 1919-ben saját lapot indított, de egy éven belül megszűnt, 1920-ban 
tagja lett a Jugoszláv Kommunista Pártnak, egyre magasabb tisztségeket töltött 
be. A két világháború között többször bebörtönözték, 1925-ben 20 év börtönre 
ítélték, mert illegális nyomdát működtetett. A börtönben a kommunisták 
eszmei képzésén dolgozott, így került szoros kapcsolatba Titóval, akinek egyik 
szellemi atyja lett. A börtönben Marx müveit fordította. Elvtársai kiemelték 
vele kapcsolatban, hogy fáradhatatlanul dolgozó „húzóerő” volt. Tito tisztelte 
benne egyetemi végzettségét, olvasottságát. A második világháborúban a 
montenegrói felkelést készítette elő, majd a partizán főparancsnokságon 
gazdasági kérdésekkel foglalkozott. A Fočai előírások nagyrészt az ő müve volt, 
és a majdani alkotmány létrejöttében is fontos szerepet játszott. Sokat publikált 
a Borbában, írásaiban rendre találhatók voltak uszító tartalmak. A világháború 
után minden jelentősebb kitüntetést megkapott, és a FNRJ (Jugoszláv Föderatív 
Népköztársaság) alelnöki tisztjéig is eljutott. Mindvégig Tito kedvence volt, 
de a szó szoros értelmében kiöregedett a politikából. (Pl. elbóbiskolt az 
elhúzódó üléseken.) Betegsége miatt később sok időt töltött Párizsban. Adatok: 
Enciklopedija Jugoslavije. Izdanja i naklada Jugoslavenskog Leksikografskog 
Zavoda, Zagreb MCMLXV. 6. kötet.

□ Popovié, Koca A. (1908—1980),: Katonatiszt, politikus. Belgrádban született. 
Filozófiát tanult a Sorbonne-on, részt vett a spanyol polgárháborúban 1937 és 
1939 között, parancsnoki tisztet betöltve. Már 1933-ban tagja a Kommunista 
Pártnak. A királyi Jugoszláviában többször is letartóztatták. AII. világháborúban 
tábornok, az egyik legmagasabb rangú tiszt. 1945 és 1953 között vezérkari főnök. 
Később külügyminiszter (1953— 1965) és ENSZ-nagykövet (1966— 1967). 
1972-ben alelnök. A háború utáni korszak egyik legismertebb és legnépszerűbb 
háborús veteránja. Enciklopedija Jugoslavije, Jugoslavenski leksikografski 
zavod, Zagreb, MCMLXXI, 6. kötet, 558. o. és http://www.factmonster.com/ 
ce6/people/AQ839716.html (2006. dec. 14.)

□ Rádió, Stjepan (1871— 1928),: politikus, író. A Horvát (Köztársasági) 
Parasztpárt alapítója és vezére. 1925-26-ban közoktatási miniszter. Szenvedélyes, 
provokatív stílusú vitatkozó. 1928-ban Puniša Račić radikális párti képviselő 
gyilkolta meg. Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia. 360. o.
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□ Rankovié, Aleksandar (1909— 1983): Szakmunkás, 1924-től kapcsolódik be 
a munkásmozgalomba, onnan a Kommunista Pártba vezet az útja. Többször 
bebörtönzik, illegalitásban szervezkedik. 1941-től a Központi Bizottság tagja 
lesz. A Gestapo kezébe kerül, majd megszöktetik. Részt vesz a népfelszabadító 
mozgalom vezetésében. Tito legfőbb szerb bizalmasa és harcostársa, 1948-tól 
belügyminiszter, és a pártvezetésben is részt vesz. A párt káderügyeinek és a 
belügyi apparátusnak az irányítója. 1963-tól Jugoszlávia alelnöke. 1966-ban a 
brioni plénumon vált kegyvesztetté, ahol pártellenes tevékenységgel vádolták 
(lehallgatta Titót), és kizárták a pártból. 1966-67-ben írta meg emlékiratait, ez 
fontos forrás.

□ Ribar, Iván (1881— 1968): Jogászi diplomát szerzett és doktorált Zágrábban. 
A délszláv egyesülés híve, és a horvát—szerb együttmüködés előmozdítója. 
Politikai karrierje még az Osztrák—Magyar Monarchiában kezdődött. 1918-ban 
a Horvát Nemzeti Tanács tagja, majd első alelnöke az SZHSZ Képviselőháznak, 
1920 és 1922 között az SZHSZ Királyság parlamentjének elnöke. A Demokrata 
Párt tagjaként a diktatúra ellenzője. 1938-ban kizárják a Demokrata Pártból, 
megerősödnek a baloldali kapcsolatai. 1941-ben Belgrádba szökik az usztasa 
rezsim elől, Tito hatása alá kerülve a Népfront szervezésén fáradozik. 1942- 
ben belép a JKP-be. Az AVNOJ előkészítésében fontos szerepet játszik, az első 
ülésszakon az AVNOJ végrehajtó bizottságába választják. Az AVNOJ második 
ülésén az ideiglenes országgyűlés elnökségének elnöke lesz, ezt a posztot tölti 
be az alkotmány ózó nemzetgyűlésben is. 1945-től folyamatosan a parlament 
tagja, 1953-ban vonul nyugdíjba.

□ Ribar, Ivan-Lola (Ivo-Lola), 1916— 1943: Iván Ribar fia. Belgrádban végzi a 
gimnáziumot, majd a jogi karra iratkozik, 1934-ben Párizsban akarja folytatni 
tanulmányait, de hamarosan Genfben látogatja a gazdasági, történelmi és böl
cseleti előadásokat. Könyveket olvas, és szocialista eszméket vall. Belgrádba 
visszatérve a kommunista iíjúság, majd a JKP tagja lesz. A JKP ifjúságpoli
tikájának megvalósulásában döntő a szerepe, a brüsszeli békekonferencián 
(1936) delegációvezető, és a konferencia elnökségébe választották. Tito köz
vetlen munkatársa és egyik kedvence lesz. 1938-ban a jogi diploma megszerzése 
után a bölcsészettudományi karra iratkozik. A SKOJ (Kommunista Ifjúsági 
Szövetség) elnöke és a JKP Központi Bizottságának is tagja. 1940-ben letartóz
tatják és internálják. Kiszabadulva az ellenállás megszervezésében vesz részt 
1941-től. 1943-ban a népfelszabadító mozgalom katonai missziójának elnökévé 
nevezik ki, de repülőjét lelövik. Posztumusz néphőssé nyilvánítják.

□ Starčević, Ante (1823— 1896) horvát politikus és publicista. Kezdetben az illír mozgalom 
híve. Eugen Kvatemikkel a Jogpárt egyik megfogalmazója. Jelmondata: „Se Bécsnek, sem 
Pestnek”, azaz a horvátság egyik felé se igazodjon. Karrierje folyamán egyre élesebb reto
rikát használ. (Forrás: Enciklopedijski rečnik -  Mozaik znanja, Istorija. 642 o.)

□ Simić, Vladimír Ügyvéd, az ügyvédi kamara elnöke, a Jugoszláv Köztársasági Párt 
(Jugoslovenska republikanska partija) egyik alapítója. A Republika c. lap kiadója, 1945- 
től a Jugoszláv Parlament Szövetségi Tanácsának (Savezno veće) elnöke 1953-ig, 1953 
és 1963 között alelnöke. A békekonferencián is részt vesz, más külpolitikai, ill. szakmai 
szerveződésben is jelentős a szerepe. Több szakcikke jelent meg jugoszláv és külföldi 
lapokban.
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□ Stanković, Siniša (1892— 1974): Zaječarban született, Belgrádban biológusi 
oklevelet szerzett, Grenoble-ben doktorál. Később Belgrádban a zoológia pro
fesszora lesz, népszerű előadó. Az édesvizi ökológia felé orientálódik, 1922-től 
az Ohridi-tó élővilágát tanulmányozza. 1941-ben internálták a hírhedt banjicai 
fogolytáborba, miután kiszabadul, a népfelszabadító mozgalomban vesz részt, 
amiért 1943-ban ismét internálják, ismét Banjicába kerül. Megszökik., illegali
tásban van a felszabadulásig. A felszabadulás után több fontos posztot tölt be, 
részvevője a párizsi békekonferenciának. Karrierjének egyik csúcspontja, hogy 
1945. november 29-én ő olvassa fel a deklarációt, amellyel Jugoszláviát Föderatív 
Népköztársasággá kiáltották ki. A Szerb Tudományos Akadémia újjászervezésében 
fontos a szerepe, több külföldi akadémia és tudóstársaság tiszteletbeli tagja.

□ Stilinović, M arijan (1904— 1959),: Tizenhat évesen már a Kommunista Párt 
ifjúsági tagozatának (SKOJ) tagja, a két világháború között tíz évet töltött 
különböző börtönökben, és már ekkor a rádiózás és újságírás felé orientálódott.
1941-ben a többi kommunista rabtársával megszökik és Uiicében csatlakozik 
a a Borba szerkesztőségéhez, majd a Naprijed c. újság szerkesztője lesz. A 
háború befejezte után a Borba főszerkesztője lesz. Később Prágában, majd 
Buenos Airesben nagykövet, majd a horvátországi szábor, később a szövetségi 
parlament tagja.

□ Šubašić, Iván (1892—1955),: Károlyvárosban és Zágrábban gimnazista, majd 
teológiát tanul, amikor tanulmányainak második évében besorozzák. Szerbiába 
küldik, ott árulásért halálra ítélik, majd megkegyelmeznek neki. Megsebesül. 
Gyógyulása után az olasz frontra, majd Galíciába küldik mint tartalékos tisztet. 
Oroszországból önkéntesként kerül a szaloniki frontra. A háború után a Horvát 
Parasztpárt színeiben többször is képviselővé választják. Maček is bizalmába 
fogadja, többször közvetít a szerb politikai elit és Maček között. A Cvetkovié— 
Maéek-egyezmény folytán horvát bán lesz. A német támadás után a kormánnyal 
együtt szökött el, miután visszautasította, hogy kiengedje a bebörtönzött 
kommunistákat. A háború ideje alatt az USA-ba emigrált délszlávokat próbálja 
segítségnyújtásra bírni. Az emigráns kormány elnökeként köt egyezményt 
Titóval, a közös kormány külügyminisztere lesz. A Népfront politikája miatt 
lemond, és eltűnik a politikai életből.

□ Velebit, Vladimír Vlatko (1907—2004): Zadarban született, Bécsben, 
Zágrábban és Varaždinban tanult, Zágrábban szerez jogi diplomát. Ezután 
Szerbiában (Niš, Leskovac) gyakornok. Zágrábba visszatérve kapcsolódik 
be az antifasiszta harcba. A háború idején 1942-ig illegalitásban van, majd 
a főparancsnokságon dolgozik. 1943-tól Nagy-Britanniában képviseli a 
partizánokat. A felszabadulás után a külügyben tevékenykedik, nemzetközi 
karriert is befut (1962-ben az ENSZ International Labour Office európai 
kutatási és tervezési főnöke). Hosszú élete 2004. augusztus 19-én ért véget. 
Még 2001-ben is interjút adott Mira Šuvamak (Šuvar, Mira: Vladimír Velebit: 
svjedok historije. Razlog, Zagreb. 2001.)
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□ Vidmar, Josip (1895— 1992),: Kritkius, esszéista, dramaturg. Ljubljanában 
gimnazista, majd Prágában jár főiskolára, amikor mozgósítják, 1915 és 1918 
között orosz hadifogoly. Később Bécsben, Párizsban, Prágában és Zágrábban 
folytat egyetemi tanulmányokat, Ljubljanában diplomázik. 1934-től a Ljubljanai 
Népszínház dramaturgja. A Szovjetunió Barátai Társaságának tagja lesz, majd
1942-től illegalitásban tevékenykedik az Osvobodilna fronta  tagjaként, amelynek 
egyik alapítója. Az AVNOJ II. ülésszakának részvevője, ő javasolta, hogy 
Titónak marsalli címet adjanak. A Szlovén Népfelszabadító Bizottság elnöke 
lesz, majd a Nemzetek Tanácsának elnöke a parlamentben 1953-ig. Szlovénia 
államelnökségének elnöke 1952-ig. 1952-től 1976-ig a Szlovén Tudományos 
Akadémia elnöke. A ljubljanai színiakadémián tanít 1950-ig. 1964-ig a Szlovén 
Tudományos Akadémia keretében működő Irodalmi Intézet igazgatója. Más 
politikai funkciókat is vállalt szlovéniai, ill. szövetségi szinten. Számos cikket 
publikált különböző folyóiratokban. A népfelszabadító háború tradícióinak 
átadásában is jeleskedett. Forrás: Enciklopedija Jugoslavije, Jugoslavenski 
leksikografski zavod, Zagreb, MCMLXXI, 8. kötet, 625. o. És http://kniiznica. 
hazu.hr/WebCGI.exe?Tip=Listie&Baza=l&Jbmg=Q05536 (2006. dec. 14.)

□ Vukosavljević, Sreten (1881— 1960): Eredetileg tanító. Részt vett a Balkán
háborúkban. A két világháború között Dél-Szerbiában és Szkopjéban dolgozik 
az agrárreformon, parlamenti képviselő, és államtitkár. 1925-től faluszo
ciológiával foglalkozik. 1938-tól a belgrádi jogi kar rendkívüli tanárává 
választják. A második világháborúban a Szandzsáki Népfelszabadító Bizottság 
elnöke, Tito a Šubašićtyal közös kormányba delegálja, élelmezési és újjáépítési 
miniszter (hozzá tartozik a bányászat és az erdészet is). Később az államel
nökség tagja. 1951-től a belgrádi jogi kar rendes tanára, [a Szerb Tudományos 
Akadémia tagja, a falukutatási intézet vezetője.]

□ Ziherl, Boris (1910— 1976)Triesztben született. Szociológus és publicista volt, 
a háború folyamán és közvetlenül utána agitpropos feladatokat látott el. Később 
magas politikai tisztségeket töltött be, többek között a Szlovén Köztársaság 
oktatás- és tudományügyi minisztere is volt. A Szlovén Tudományos Akadémia 
rendes tagja, több könyv szerzője. Enciklopedija Jugoslavije, Jugoslavenski 
leksikografski zavod, Zagreb, MCMLXXI 8. Kötet, 625. o.

□ Žujović, Sreten-Crni (1899— 1976),: Belgrádban jár gimnáziumba, az első 
világháború előtt a kereskedelmi akadémián (Trgovačka akademija) tanul. 
A háborúban a szerb hadsereggel visszavonul Korfu szigetére, 1915-től 
Londonban tanul, majd 1916-tól Aix en Provence-ban. 1918-ban belép az 
idegenlégióba, később a Rajnánál harcol a németek ellen. A béketárgyalásokon 
küldöttként vett részt. 1919-ben tér vissza az országba, 1921-ben kapcsolódik 
be a munkásmozgalomba. Többször bebörtönzik, majd 1933-ban Bécsbe, 
utána Moszkvába kerül. Itt a szerbiai ügyek szervezésével bízzák meg, főleg 
a falvakra koncentrál. Ilyen feladatokat lát el Macedóniában is. Kardeljjel 
együtt dolgozik Dalmácia és Szlovénia munkásmozgalmának fellendítésén. 
A II. világháborúban a szerbiai lázadás egyik fő szervezője. Az AVNOJ II. 
ülésszakán a közlekedéssel bízzák meg. 1948-ig pénzügyminiszter is lesz. 1948- 
ban kizárják a pártból, amiért elfogadta a Távirati Iroda rezolúcióját. Ezután a 
Gazdasági Kutatóintézet (Privredni institut), majd a Borba  igazgatója.

286

http://kniiznica


FORRÁS- ÉS IRODALOMJEGYZÉK

Források:

Napilapok:

-  Borba
-  Politika
-  Szabad Vajdaság (1945. szept. 27-étől Magyar Szó)

Forráspublikációk:

-  Latas, Branko: Saradnja četnika Draže Mihailovića sa okupatorima i ustašama 
(1941—1945). Društvo za istinu o antifašističkoj narodnooslobodilačkoj borbi 
1941— 1945, Beograd, 1999.

-Nešović, Slobodan: Stvaranje nőve Jugoslavije 1941—1945. Partizanska knji- 
ga, Ljubljana, OOUR Izdavačko-publicistička delatnost, Beograd, Mladost, 
Beograd, 1981.

-  Petranović, Branko, Zečević, Momčilo: Jugoslavija 1918/1988 (tematska 
zbirka dokumenata). Izdavačka organizacija „Rád”, 1988.

-  Petranović, Branko, Zečević, Momčilo: Jugoslovenski federalizam, ideje i 
stvarnost (Tematska zbirka dokumenata) I-II. Prosveta Beograd, 1987.

-  Simić, Pero: Svetac i magle (Tito i njegovo vreme u novim dokumentima 
Moskve i Beograda). Službeni list SCG, Beograd, 2005.

287



Felhasznált irodalom:

Feldolgozások:

-  Agyibekov, Grant: Jacques Dulcos a Tájékoztató Iroda ülésein = A nemzet
közi munkásmozgalom történetéből (Évkönyv, 2002.) XXVIII. évfolyam, 
Magyar Lajos Alapítvány, 2001, 9— 11. o.

-  Andor László—Surányi Róbert: Roosevelt -  Churchill Pannonica Kiadó,
1999.

-  Allcock, John B. (szerk): Explaining Yugoslavia. Columbia University Press, 
New York, 2000.

-  Arday Lajos: Reformok és kudarcok (Jugoszlávia utolsó évtizedei). BIP, 
Budapest, 2002.

-  Artman, Florans: Milosevic (Dijagonala laufera). Dán Gráf, Beograd, 2001.
-  A. Sajti Enikő: Impériumváltások revízió, kisebbség (Magyarok a Délvi

déken 1918— 1947). Napvilág Kiadó, 2004.
-  A. Sajti Enikő: Nemzettudat, jugoszlávizmus, magyarság. Szeged 1991.
-  A. Sajti Enikő: Az impériumváltás hatása a délvidéki magyarok társadalom- 

szerkezetére = Limes, 2002/2 41-50. o.
-  A. Sajti Enikő: Impériumváltás, magyarellenes megtorlások, kitelepítések és 

a konszolidáció feltételeinek kialakulása a Délvidéken = Századok, 2002/5, 
1061— 1113. o.

-  Ádám István, Csorba Béla, Matuska Márton, Temovácz István: A temerini 
razzia. A VMDP történelmi bizottsága, Temerin 2001.

-  Bárdi Nándor, Simon Tibor (szerk): Stratégiák a magyar kisebbségek törté
netében. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006.

-  Bárdi Nándor, Filep Tamás (szerk.): Viszolygás a várostól (A szerb társadalom- 
tudomány Milosevic Szerbiájáról). Teleki László Alapítvány, Budapest,
2002.

-  Batelja, Juraj; Bože Čović (szerk.): Alojzije Kardinai Stepinac: Propovjedi, 
govori, poruké, AGM, Zagreb, 1996.

-  Bevk, Francé: Tito. Fórum Könyvkiadó, Noviszád, 1958
-  Bideleux, Róbert—Jeffries, lan: A History o f Eastern Eurpe (Chrisis and 

Change). Routledge, London and New York, 2005.
-  Bilandžić, Dušan: Hrvatska moderna povijest. Golden Marketing, Zagreb,

1999.
-  Bojié, Mehmadalija: Historija Bosne i Bošnjaka. TKD Šahinpašić, Sarajevo, 
2001.

288



-  Božić, Iván—Ćirković, Sima—Ekmečić, Milorad—Dedijer, Vladimir: Isto
rija Jugoslavije. Prosveta, Beograd, 1972.

-  Čavoški, Kosta: Tito -  tehnologija vlasti, k.n., h. n. 1991.
-  Cirkovié, Sima M.: Srbi među evropskim narodima. Equilibrium, h.n., é.n.
-  Coquin, Francois-Xavier: Lenin-ikonográfia = Világosság, 1990, 7. sz. 531— 

541.
-  Courtois, Stéphane—Werth, Nicolas—Panné, Jean-Louis—Bartosek, Karéi— 

Margolin, Jean Louis—Pachowski, Andrzej: A kommunizmus fekete könyve 
(bűntény, terror, megtorlás). Nagyvilág, h. n., 2001.

-  Crampton, R. J.: Eastern Europe In The Twentieth Centoury -  And After 
(Second Edition). Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 
2004.

-  Čalić, Mari-Žanin: Socijalna istorija Srbije. Klio, h.n., 2004.
-  Csorba Béla, Matuska Márton, dr. Ribár Béla (szerk.): Vajdasági Magyar 

Tudományos Társaság: Rémuralom a Délvidéken. Atlantisz, Újvidék, 2004.
-  Csuka János: A délvidéki magyarság története 1918—1941. Püski, Budapest, 

1995.
-  Davies, Norman: Európa története. Osiris kiadó 2000, Budapest, 2002.
-  Dedijer, Vladimir: Josip Broz Tito (Prilozi za biografiju). Kultura, 1953.
-  Dedijer, Vladimir: Növi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita. knj. 2. 

Libumija, Rijeka, Zagreb, Mladost 1981.
-  Dedijer, Vladimir: Növi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita. Treéi tóm. 

Rád, Beograd. 1984.
-  Dimié, Ljubodrag: Istorija srpske drzavnosti. Knjiga III. (Srbija u Jugoslaviji). 

Srpska akademija nauke i umetnosti, Beseda, izdavačka ustanova pravoslavne 
eparhije Bačke, Društvo istoričara Južnobačkog i sremskog okruga, Novi Sad, 
2001.

-  Dimitrijevié, Bojan B.: Od Staljina do Atlantskog pakta (Armija u spoljnjoj 
politici Titove Jugoslavije). Službeni list SCG, Beograd 2005.

-  Dimitrijevié, Bojan B.: Armija -  oslonac Titovog kulta ličnosti 1941—1954 = 
Istorija 20. veka, 2004. Beograd, broj 2, 2004. 97— 122.

-  Dimitrijevié, Nenad: Slučaj Jugoslavija (Socijalizam, nacionalizam, 
posledice). Beograd, B92 Samizdat, 2001.

-  Djokié, Dejan (szerk.): Yugoslavism (Histories o f a Failed Idea). Hurst & 
Compny, London, 2003.

-  Dotlié, Gavro: Rasipništvo Josipa i Jovanke (Nepoznato o Brozovima). Bib
liotéka „Otkriéa”, Beograd, 1990.

-  Doder, Milenko: Jugoslovenska neprijateljska emigracija. CIP (Centar za 
informacije i publicitet), Zagreb, 1989.

-  Dragnié, Aleks N.: Titova obećana zemlja Jugoslavija. Zadužbina Studenica, 
Čigoja štampa, Beograd, 2004.

289



-  Dvomik, Frensis: Sloveni u evropskoj istoriji i civilizaciji. Klio, Beograd, 
2001

-  Džuda, Tim: Srbi (Istorija, mit i razaranje Jugoslavije). Dán Gráf, Beograd,
2003.

-  Đinđić, Zorán: Jugoslavija kao nedovršena drzava. Književna zajednica 
Novog Sada, 1988.

-  Dilas, Milovan: Tito (Kritikai életrajz), h. n., é. n., k.n.
-  Đukić, Ranko: Topli zec u sosu (Neuspeli pohod J. B. Tiía na Nobelovu 

nagradu za mir za 1973 godinu). Gradanska knjiga, h. n. 2004
-  Feitl István—Földes György (szerk): 1945 a világtörténelemben (Milyen 

jövőt képzelt magának a világ). Napvilág Kiadó, Budapest, 2005.
-  Fischer Ferenc: A megosztott világ (A Kelet—Nyugat, Észak—Dél nemzetközi 

kapcsolatok fő  vonásai (1941—1991). Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 
2001.

-  Font Márta—Krausz Tamás—Niederhauser Emil—Szvák Gyula: Oroszország 
története. Maeceneas, h. n. 1997.

-  Gaddis, John Lewis: Most már tudjuk (A hidegháború történéseinek újraér
tékelése). Európa Könyvkiadó, Budapest, 2001.

-  Gordi, Erik: Kultura vlasti u Srbiji (nacionalizam i razaranje alternatíva). 
Free B92, é.n.

-  Gleni, Miša: Balkan, 1804— 1999 (Nacionalizam, rat i velike sile). I, II, 
Samizdat, Free B92, Beograd, 2001

-  Glišić, Venceslav: Užička republika. Nolit, Beograd, 1986.
-  Grol, Milán: Iskušenja demokratije. Službeni glasnik, 2005.
-  Gulyás László: Két régió -  Felvidék és Vajdaság -  sorsa az Osztrák—Ma

gyar Monarchiától napjainkig. Hazai Térségfejlesztő Rt. 2005.
-  Gunst Péter (szerk.): Európa története. Csokonai Kiadó Kft. Debrecen, 

1993.
-  Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Napvilág 

Kiadó, Budapest, 2000.
-  Györkei Jenő: Idegen bírák előtt (Szombathelyi Ferenc újvidéki pere és kivé

gzése). Zrínyi Kiadó, Budapest 2002.
-  Hadžić, Miroslav: Hroničan manjak bezbednosti. Centar za civilno vojne 

odnose, Beograd. 2001.
-  Hadžić, Miroslav: Jugoslovenska narodna agonija. Dán Gráf, Beograd,

2004.
-  Hadžić, Miroslav: Potraga za bezbednošću (Slučaj Srbija). Dán Gráf, Beo

grad, 2004.
-  Hadžić, Miroslav: Sudbina partijske vojske. Samizdat Free B92, Beograd, 

2001.

290



-  Herresch, Elisabeth: II. Miklós (Gyávaság, hazugság, árulás, az utolsó orosz 
cár élete és halála). Magyar Könyvklub, h. n., 1995.

-  Hobsbowm, Eric J.: A szélsőségek kora (a rövid 20. század története). Pan- 
nonica kiadó, h. n., 1998.

-  Homyák Árpád: Magyar jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918—1927. 
Fórum Könyvkiadó, 2004.

-  Horvat, Rudolf: Hrvatska na mučilištu. Školska knjiga, Zagreb, 1992. 
(reprint)

-  Imami, Petrit: Srbi i Albanci kroz vekove. Samizdat, Free Book, Beograd, 
2000.

-  János, Andrew C.: Haladás, hanyatlás, hegemónia Kelet-közép Európában. 
Helikon Kiadó, 2003.

-  Swain, G. R.: Tito: The Formádon O f A Disloyal Bolshevik = International 
Rewiew Of Social History, Volume XXXIV -  1989 -  2, International Institut 
Voor Sociale Geschiedens, Amsterdam, van Gorcum, Assen, Netherlands, 
248—271.0.

-  Jelavich, Barbara: A Balkán története I-II. Osiris Kiadó Bp. 2000.
-  Jović, Dejan: Jugoslavija -  Država koja je  odumrla (Uspon, kriza i pad  

četvrte Jugoslavije). Prometej Zagreb i Samizdat B92, Beograd, 2003.
-  Johnson, Paul: A modern kor (a 20. század igazi arca). XX. századi intézet,

2000.
-  Juhász József: Háborúk a Nyugat-Balkánon = Múltunk (Tanulmányok a 

háborúról) XLIX évf. 4. sz., Budapest, 2004. 305—342. o.
-  Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia (A délszláv állam története). Aula, 

h. n., 1999.
-  Jurisié, Evgenije: Sudski proces Tito—Mihailovié. Nova, Beograd, 2000.
-  Kačavenda, Petar (szerk.): Balkan posle drugog svetskog rata (Zbomik 

radova sa naučnog skupa). Institut za savremenu istoriju, Beograd 1996.
-  Kalapis Zoltán: A Magyar Szó fé l évszázada (adalékok a jugoszláv napilap 

történetéhez). Magyar Szó -  Fórum, Újvidék, 1994.
-  Káplán, Róbert D.: Balkanski duhovi, pút kroz istoriju. Dán Gráf, Beograd

2004.
-  Karapandžić, Bor. M.: Jugoslovensko krvavo proleće 1945 (Titovi katini i 

gulazi). Mladost, Beograd, 2002.
-  Kasaš, Aleksandar: Madari u Vojvodini 1941—1946. Filozofski fakultét u 

Novom Sadu, Odsek za istoriju, Növi Sad, 1996.
-  Keegan, John: A második világháború. Európa Könyvkiadó, Budapest,

2003.
-  Kennedy, Paul: A nagyhatalmak tündöklése és bukása. Akadémiai Kiadó, 

Budapest 1992.

291



-  Kissinger, Henry: Diplomácia. Panem-Grafo, Budapest, 1999.
-  Kocsis Károly: Egy felrobbanó etnikai mozaik esete. Teleki László Alapít

vány, Budapest, 1993.
-  Kolst0, Pál (szerk.): Myths and Boundaries in South-Eastern Europe. Hurst 

& Company, London é. n.
-  Krausz Tamás (szerk.): A Balkán-háborúk és a nagyhatalmak (Rigómezőtől 

Koszovóig): Politikatörténeti Füzetek XII. Napvilág Kiadó, Budapest, 1999.
-  Krausz Tamás (szerk.): A sztálinizmus hétköznapjai (tanulmányok és doku

mentumok a Sztálin-korszak történetéből). Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda
pest, 2003.

-  Krempton, Ričard Dž.: Balkan posle drugog svetskog rata. Klio, h. n., 2003.
-  Kuljié, Todor: Tito (socijološko istorijska studija, drugo dopunjeno izdanje). 

Gradska narodna bibliotéka Žarko Zrenjanin, Zrenjanin, 2005.
-  Kurspahić, Kemal: Zločin u devetnaest i trideset (Balkanski mediji u ratu i 

miru). Media centar, Sarajevo, 2003.
-  Lempi, Džon R.: Jugoslavija kao istorija (Bila dvaput jedna zemlja). Dán 

Gráf, Beograd, 2004.
-  Lengvári István—Vonyó József (szerk.): Népek együttélése Dél-Pannóniá- 

bán (Tanulmányok). A szerzők, Magyar Történelmi Társulat, Pro Pannónia 
Kiadói Alapítvány, 2003.

-  Lis, Lorejn: Odrzavanje Tita (Amerika, Jugoslavija i hladni rat). BMG, Beo
grad, 2003.

-  Loker, Volter: Istorija Evrope 1945—1992. Klio, h. n., 1999.
-  Losonc Alpár: Ljotié pravoszláv nacionalizmusa és a jobboldali radikalizmus 

= Világosság, XL évf. 1999, 6. sz., 10—29. o.
-  Magyarország története 1918—1919, 1919—1945. Akadémiai Kiadó. Buda

pest, 1988.
-  Mandié, B. Petar, prof. dr: Jugoslavija iluzija ili vizija (Koreni tragedije srp- 

skog naroda u XX. veku). Lom, Beograd, 2002.
-  Malcolm, Noel: Bosnia (A Short History). Pan Books, 2002.
-  Malcolm, Noel: Kosovo (A Short History). Pan Books, 2002. (Second edi- 

tion)
-  Marx—Engels (A. J. P. Taylor előszavával): Kommunista kiáltvány. Scolar 

Kiadó, Budapest, 1998.
-  Mazower, Mark: A Balkán. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2004.
-  Mazower, Mark: Mračni kontinent (Europsko dvadeseto stoljeóe). Prometej, 

Zagreb, 2004.
-  Mates, Leó: Međunarodni odnosi socijalističke Jugoslavije. Nolit, Beograd, 

1976.
-  Matuska Márton: A megtorlás napjai (Ahogy az emlékezet megőrizte). A 

Fórum Könyvkiadó és a Magyar Szó közös kiadása, Újvidék 1991.

292



-  Mesaroš, Šandor: Položaj Mađara u Vojvodini 1918—1929. Filozofski 
fakultét u Novom Sadu, Institut za istoriju, Novi Sad, 1981.

-  Mesaroš, Šandor: Mađari u Vojvodini 1929—1941. Filozofski fakultét u 
Novom Sadu, Odsek za istoriju, Novi Sad, 1989.

-  Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva (Délvidéki fátum 1944—1945) I. Hato
dik Síp Alapítvány, h. n., 1995.

-  Mészáros Sándor: Holttá nyilvánítva II. (Délvidéki fátum 1944—1945) II. 
Bánság, Szerémség, Baranya, Muravidék, h. n., Hatodik Síp Alapítvány
2000.

-  Milosavljevié, Olivera: U tradiciji nacionalizma (ili stereotipi srpskih intelek- 
tualaca XX  véka o «nama» i «drugima». Helsinski odbor za ljudska prava u 
Srbiji, Beograd, 2002.

-  Milward, Alán S.: Háború, gazdaság, társadalom 1939—1945 (A II. 
világháború hátterében meghúzódó gazdasági események). Aquila Könyvki
adó, 2001.

-  Nešović, Slobodan: Hronika o 27. martu 1941 (svedočenje jednog savreme- 
nika). Nova, Beograd, 2000.

-  Németh István (szerk.): 20. századi egyetemes történet, I-III. Korona Kiadó, 
Budapest, 1995., 1997.

-N ém eth  István (szerk.): 20. századi egyetemes történet. I-II.. Osiris Kiadó, 
Budapest, 2005.

-  Nikolié, Kosta: Tito govori sto narod misli. Službeni list SCG, Beograd, 
2006.

-  Nikolié, Kosta: Istorija ravnogorskog pokreta /-///, k.n., Beograd, 1999.
-  Nikolié, Kosta—Žutić, Nikola—Pavlovié, Momčilo— Špadijer, Zorica: „Isto

rija”, za III razred prirodno-matematičkog i IV razred društvenog smera. 
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

-  Novak, Viktor: Magnum crimen (Pola vijeka klerikalizma u Hrvatskoj), 
BIGZ, Beograd 1986.

-  Obradovié, Branko B.: U blizini Tita. «Četvrti jul», Beograd, 1977.
-  Ormos Mária: Merénylet Marseille-ben. Kossuth Könyvkiadó, h. n., 1984.
-  Ormos Mária: Nácizmus-fasizmus. Magvető Kiadó, Budapest, 1987.
-  Ormos Mária, Majoros István: Európa a nemzetközi küzdőtéren. Osiris Kiadó, 

Budapest, 1998.
-  Ormos Mária: A történelem és a történettudományok. Nemzeti Tankönyvki

adó, Budapest, 2005.
-  Oxford Világtörténet a 20. században. Napvilág Kiadó, Budapest, 2002.
-  Pipes, Richard: A kommunizmus. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2004. (Ri- 

chard Pipes: Communism, a Breaf History).

293



-  Pándi Lajos (szerk): Köztes-Európa 1763—1993. Térképgyűjtemény. Osiris, 
Budapest, 1997.

-  Papé, Dr. A. H. (szerk): Drugi svjetski rat. Mladost, 1982.
-  Pavlovié, Stevan K.: Istorija Balkana. Klio, Beograd, 2001.
-  Pavlovié, Stevan K.: Srbija (Istorija iza imena). Klio, Beograd, 2004.
-  Pekié, Borisav: Godine kője su pojeli skakavci. BIGZ (Beogradski izdavačko- 

grafički zavod) -  Jedinstvo, posebna izdanja, 1991.
-  Petranovié, Branko: Istorija Jugoslavije 1918—1988. /-///. Nolit, Beograd, é. n.
-  Petranovié, Branko, Dautovié, Sava: Jugoslovenska revolucija i SSSR (1941- 

1945). Narodna knjiga, Beograd, Naučna knjiga Beograd, 1988.
-  Polke, Herbert és szerzőtársai: Genocid nad nemačkom manjinom u Jugo

slaviji 1944—1948. Društvo za srpsko—nemačku saradnju, Beograd, 2004.
-  Polonyi Péter—A. Sajti Enikő: Mao -  Tito. Pannonica Kiadó, h. n., 2000.
-  Popov, Čedomir: Od Versaja do Danciga. Nolit, Beograd, 1976.
-  Pritz Pál: Az a „rövid” 20. század. Történetpolitika tanulmányok. Magyar 

Történelmi Társulat, Budapest, 2005.
-  Reporting World War II (Part Two: American Joumalism 1944— 1946). The 

Library of America, Literary Classics of the United States, Inc., New York, 1995.
-  Réti György: Albánia sorsfordulói. Aula, h.n., 2000.
-  Ridli, Džasper: Tito -  biografija. Agencija „MIR“, Növi Sad, 1998.
-  Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Buda

pest, 2000.
-  Roberts, Džon M.: Evropa 1880—1945. Klio, Beograd, 2002.
-  Simié, Pero: Tito agent Kominterne. Bibliotéka, „Otkriéa” Beograd, 1990
-  Sirotkovié H., Margetié. L.: Povijest država i prava SFR Jugoslavije. Školska 

knjiga, Zagreb, 1990.
-  Sokcsevits Dénes: Magyar múlt horvát szemmel. Magyar a magyarért alapít

vány, Budapest, é. n.
-  Soksevits—Szilágyi I—Szilágyi K.: Déli szomszédaink története. Bereményi 

Kiadó, Bp., é.n.
-  Stanojkovié, Tihomir—Markovié, Drágán: Tito (život i delo). Vük Karadžić, 

Beograd, 1983.
-  Stojanovié, Bratislav, Kovačević, Dragiša: Jugoslovenski fudbalski klubovi. 

NGIP Borba, Beograd, 1977.
-  Šuvar, Mira—Vladimir Velebit: Svjedok historije. Razlog, Zagreb. 2001.
-  Subotica s Titom, Szabadka Titóval, é. n., k. n., h. n.
-  Szilágyi Imre: Az önálló és demokratikus Szlovénia létrejötte. Teleki László 

Alapítvány, Budapest, 1998.
-  Stkovié, Živorad K.: Štampa naroda i narodnosti u SFRJ\ 1945—1973 (Grada 

za istoriju štampe). Beograd, 1975.

294



-  Stojanović, Bratislav, Kovačević, Dragiša: Jugoslovenski fudbalski klubovi. 
NGIP Borba, Beograd, 1977.

-  Tadić, Darko: Propaganda. Spektrum Books, Beograd, 2005.
-  Teleki Júlia: Keresem az apám sírját. Logos Grafikai Műhely, Tóthfalu 

1999.
-  Titove novogodišnje poruké (Tito üzenetei), Sarajevo, 1982.
-  Todorova, Marija: Imaginarni Balkan. Bibliotéka XX. vek, 1999.
-  Tóth Szergej (szerk.): Hatalom interdiszciplináris megközelítésben. Juhász 

Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2006.
-  Tóth Szergej: A szovjet birodalmi nyelv, avagy a totalitarizmus grammatikája 

= Aetas, 3. évf., 1991/1, 5—39. o.
-  Veljanović, Zorán: Jugoslavija potreba ili zabluda (Stvaranje kraljevine SHS 

1918.). RIPC „Nikola Tesla” Subotica, 2001.
-  Veiga, Fransisko [Francisco]: Balkanska zamka (1804—2001). (Jedna evrop- 

ska kriza). Beograd, 2003.
-  Zimmerman, Voren: Poreklo jedne katastrofe (Jugoslavija i njeni rušitelji). 

Dán Gráf, Beograd, 2003.

Kézikönyvek, kronológiák, lexikonok:

-  A XX. század krónikája. Officina Nova, 1994.
-  Az emberiség története. Officina Nova, 1990.
-  Enciklopedija Jugoslavije, Izdanja i naklada Jugoslavenskog Leksikografskog 

Zavoda. Zagreb.
-  Enciklopedijski rečnik -  Mozaik znanja, Istorija. Interpress Beograd, 1970.
-  Hronologija radničkog pokreta i SKJ. (1919—1979) I-III. Narodna knjiga

-  Institut za savremenu istoriju, Beograd, 1980.
-  Ilić, Čirković: Hronologija revolucionarne delatnosti Josipa Broza Tita. 

Export Press, Beograd, 1978.
-  Morby, John. E. A világ királyai és királynői, az idők kezdetétől napjainkig. 

Maecenas, h. n., 1991.
-  Reader’s Digest Világtörténelmi enciklopédia (Személyek, dátumok, esemé

nyek). é.n., h.n.
-  Robertson, Dávid: Dictionary ofPolitics. Penguin Books, second edition, h.n. 

1993.
-  Tko je  tko u NDH (Hrvatska 1941—1945). Minerva, Zagreb, 1997.

295



Források a világhálóról
(az összes 2006. dec. 14-én újra ellenőrizve)

-  http://knjiznica.hazu.hr/WebCGI.exe?Tip=Listic&Baza=l&Jbmg=005536
-  http://www.factmonster.com/ce6/people/A0839716.html
-  http://www.hrt.hr/arhiv/ndd/l 01istopad/l 017%20Gortan.html
-  http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/szakirod/gyarmat2.htm

(Gyarmati György: Magyar kálvária feltámadás nélkül = Rubicon, 1997. 2. sz. 
4— 9. o. cikkének digitális változata)

-  http://www.rulers.org/rulc4.html

296

http://knjiznica.hazu.hr/WebCGI.exe?Tip=Listic&Baza=l&Jbmg=005536
http://www.factmonster.com/ce6/people/A0839716.html
http://www.hrt.hr/arhiv/ndd/l
http://www.rev.hu/sulinet45/szerviz/szakirod/gyarmat2.htm
http://www.rulers.org/rulc4.html


KÖSZÖNETEK
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városától három évig kaptam ösztöndíjat, a Márton Áron Szakkollégiumtól úgy
szintén. Két évig ösztöndíjazott a Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület. 
(Takács Gábor és dr. Lázár Tibor követték munkámat Németországból.) Egyszeri, 
de nagy segítség volt a Nyitott Társadalom Intézet (Open Society Institutuon
-  OSI) ösztöndíja. Ezenkívül egy évig a budapesti Ösztöndíj Alapítvány támoga
tott, továbbá a Domus Hungarica Scientarium et Artium egy kutatói ösztöndíjat 
juttatott nekem. A dr. Ribár Béla vezette Vajdasági Magyar Tudományos Társaság 
(VMTT) könyvvásárlási támogatásban részesített.

A Pécsi Tudományegyetemnek is köszönettel tartozom. Tanulmányaim kez
detén sőt már azok megkezdése előtt, dr. Majdán János támogatott tanácsaival és 
néhány jó szóval mindig nyitva álló irodájában. Mentorom, dr. Ormos Mária aka
démikus asszony részéről nagyfokú megértés kísért engem, mivel más háttérisme
retekkel kezdem meg doktori tanulmányaimat, mint azok, akik Pécsett tanulnak. 
Türelemmel elviselte botladozásaimat, útba igazított témám megformálásában 
és megvilágította előttem a történetírói mesterség fortélyait is. Munkám végső 
megformálásában dr. Harsányi Iván „atyai” gondoskodása szintén pótolhatatlan 
segítség volt.

Köszönettel tartozom kritikusaimnak is, akik hozzájárultak ahhoz, hogy mun
kám eredményesebb, jobb legyen. Dr. A. Sajti Enikő akadémikus asszony kritikája 
következtében teljesen át kellett dolgoznom munkámat, de így világosabb szer
kezetű és könnyebben olvasható lett, ezenkívül az akadémikus asszony mindig 
készségesen felvilágosított azokkal a könyvekkel, szakcikkekkel kapcsolatban, 
amelyek elolvasása segített témám jobb megértésében és megformálásában. Dr. 
Gyarmati György kritikája pedig arra ösztönzött, hogy átgondoljam egész szö
vegem stílusát és kijelentéseim védhetőségét. Dr. Sokcsevits Dénes, aki szintén 
kritikusa volt munkámnak, abban segített, hogy a vonatkozó horvátországi iro
dalomba is lehessen némi betekintésem. Dr. Homyák Árpád pedig tanulmányaim 
elején adott néhány tanácsot, az akkor még frissem megírt munkája kapcsán,
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amely kezdetben irányadóként szolgált nekem. Köszönettel tartozom dr. Mészáros 
Kálmánnak is, aki noha teljesen más korral foglalkozik, baráti tanácsokkal látott el 
a végső megformálást és az összefoglaló megírását illetően. Végül, de nem utol
sósorban a szabadkai Városi Könyvtár munkatársai készségesen segítettek, a sok 
kilónyi újság ide-oda mozgatásával, valamint a Matica srpska, Heinermann Péter 
révén, szintén sok tanáccsal nyújtott segítséget.

A szerb nyelvű összefoglalóért Smilja Prodanoviénak, a német összefoglalóért 
Tarapcsik Szilviának, az angol nyelvűért pedig Robin Dolmannak tartozók köszönettel.

Köszönettel tartozom mindazoknak, akik lehetővé tették e könyv megjelenését 
és azoknak is, akik a különböző témával kapcsolatos előadásaimat érdeklődve hall
gatják. Remélem, hogy a titoizmus korszakáról értelmes módon tudunk beszélni és 
gondolkodni, ehhez próbál hozzájárulni ez a munka is. Végül, de nem utolsósorban 
a kedves olvasónak is köszönöm, hogy időt és energiát szán erre a könyve, hiszen 
nélküle az egésznek nem is lenne értelme.

MÉSZÁROS Zoltán, 2008. február 29.

298



NÉVMUTATÓ

Ádám István 17, 56, 286 
Adamik, Luis 220 
Adžiju, Konstantin 137 
Agyibekov, Grant 22, 255, 285 
Allcock, John B. 16 
Amosov, N 85 
Andor László 24, 55, 285

Andrejev, Bane 224 
Arday Lajos 21 
Artman, Florans 16 
A. Sajti Enikő 13, 18, 21, 32, 33, 35, 

38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 89, 108,
110, 146, 177, 215, 245, 250, 264,
286, 290, 294 

Astor, Nancy Witcher Astor, Viscountess 
136

Attlee, Clement Richard (Ist Earl 
Attlee) 62, 81 
Avdalović, Jelena 67 
Azanjac, Jovanka 67

Babović, Milutin 65
Bakarié, Mitar Vladimír 91, 125, 183,
195, 206
Balázs Géza 68
Balokovié, Zlatko 220
Balzac, Honoré de 284
Bárdi Nándor 23, 24, 74, 286,
Bárdossy László 145
Barthou, Jean Louis 37
Bartosek, Karéi 18, 286
Batelja, Juraj 12, 286,
Bebler, Aleš 90 
Begović, V 118 
Belčić, Iván 92 
Belouszava, Pelagija 39 
Bencsiklmre 146 
Beneš, Edvard 94, 241 
Bevin, Emest 82 
Bevk, Francé 19,38,254 
Bideleux, Róbert 15, 284

Bilandžić, Dusán 17,251,
Blagojevié, Dusán 121,124, 127, 128,

131, 133, 135, 170, 178, 213, 221, 
241,

Bogdanovié, Belka 229 
Bojié, Mehmadalija 15,251,286 
Bor, Matej 56 
Bošković, Duro 72 
Božić, Iván 20, 286 
Božović, Ljuba 237 
Brajačić, Branko 99, 239 
Britvin, N 97
B roz, Josip Tito 11, 12, 13, 14, 16, 17, 

18,19,20,21,23,25, 26,27,28,29, 
30,31,32, 38,39,40,41,42,43,44, 
45,46,47,48,49, 53, 54,55, 56,62, 
65,66,67, 68,69, 70, 71, 72, 73, 74, 
80, 81, 82, 84, 86,90,91,94,96,98, 
101, 103, 105, 109, 110, 111, 112,
113, 114, 116, 120, 121, 122, 123, 
124, 126, 127, 128, 133, 134, 136, 
137,141, 142, 143, 144, 147, 148, 
149, 150, 151, 153, 155, 158, 159,
160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 
168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 
177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 
185, 186, 187, 189, 191, 194, 195, 
196, 197, 198, 199, 175, 199, 200,
201, 203, 207, 210, 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 
222, 223, 224, 226, 227, 231, 235, 
239, 240, 241, 242, 246, 250, 251,
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 260, 263, 264, 265, 266, 272, 
275, 278, 279, 280, 281, 284, 286,
287, 288, 290, 291,292, 293,

Buha, Boško 244 
Bulat, Tomislav 238 
Bunuševac, Radmila 148

Calic, Marie-Janine 23 
Čalić, Duro 96

299



Carević, Miloš 207 
Čavoški, Kosta 12 
Cenčić, Vjenceslav 280 
Churchill, Sir Winston Leonard Spencer 

24, 47, 50, 52, 55, 62, 69, 79, 114,
116, 119, 285 

Čiliga, Ante 42 
Ćirković, Vojislav 33, 43 
Ćirković, Sima M. 19, 286 
Čolaković, Rodoljub 98, 193, 206, 219, 

227
Colette, Sidonie-Gabrielle 280
Čolić, Davor 175
Čolović, Iván 74
Čondrić, Iván 235
Ćopić, Branko 59
Coquin, Francois-Xavier 23, 286
Courtois, Stéphane 18,286,
Čović, Bože 12,286,
Crampton, Richard J. 14, 15, 249, 250, 

251, 252, 253, 254, 255, 256, 283,
286, 290

Csorba Béla 17, 56, 286, 287 
Csuka János 17, 146, 287 
Cubrilovié, Vasa 34, 95, 106 
Cvetković Dragiša 37, 42, 176

Dapčević, Peko 59 
Dapčević , Sonja 102 
Dautovié, Sava 20,291,
Davidovié, Ljubomir 202, 284 
Deák Leó 192, 193, 195 
Dedijer, Stevan 97 
Dedijer, Vladimír 13, 20, 286, 287 
Dimié, Ljubodrag 19, 287 
Dimitrijević, Bojan B 22, 23, 159, 287 
Dimitrijevié, Nenad 23, 33, 287 
Dimitrijevié, Vojin 98 
Dimitrov, Mihalov Georgi 42, 44, 120, 

133, 134, 79, 283 
Djokié, Dejan 16,287 
Dobrečić, Nikola 195 
Doder, Milenko 20, 287 
Dotlié, Gavro 16,287

Dózsa György 163
Dragnić, Aleks N. 19, 37, 44, 46, 171,

287
Drapšin, Petar 124,212 
Drašković, Milorad 33 
Dugovié, Ratko 152,205 
Dugoševi, Veljko 182 
Dulcos, Jacques 22, 264, 285 
Dvomik, Frensis 23, 287

Dilas, Milovan 13, 42, 64, 80, 85, 100, 
123, 163, 166, 187, 201, 207, 211, 
229, 252 

Dilas, Mitra-Mitrovié 149 
Đinđić, Zorán 17, 33, 287 
Dukié, Ranko 19, 287 
Đurović, Dura 171

Ehrenburg, Ilija 74, 83,138, 155, 232, 
233

Ekmečić, Vladimír 20, 33, 43, 286 
Ekmečić, Milorad 20, 286 
Ekrem 65, 166
Engelsz, Frigyes 22, 30, 155, 290 
Eukleidész 9

Fadkin, Marko 155
Feitl István 24, 280
Filep Tamás 23, 74, 286
Filipovié, Stevan 65
Fischer Ferenc 14, 49, 50, 51, 52, 117,

288
Folnovié, Vinko 102 
Font Márta 24, 51, 52, 288 
Földes György 24, 287 
Frank, Hans 233
Franco, Francisco (Francisco Paulino 

Hermenegildo Teódulo Franco y 
Bahamonde) 116, 121, 141 

Francois-Xavier Coquin 23, 235, 286 
Freud, Sigmund 9 
Furmanov, Dimitrij 59

Gaddis, John Lewis 24, 46, 288 
Gál László 60, 63, 208

300



Gasperi, Alcide De 127, 128
Gleni, Miša 15,275,282,288
Gligorević, Velibor 183
Glišić, Venceslav 23, 288
Godina, Fredo 182
Goebbels, Dr. Paul Joseph 66, 70, 171
Gorbatov, Boris 83
Gordi, Eric 24, 258, 288
Gorkić, Milán 40,41
Gorkij, Maxim 84
Göring, Hermann 70
Gortan, Vladimir 125
Grgić 127
Grol, Milán 13, 60, 169, 189, 202, 206, 

208, 209, 235, 250, 283, 288 
Gromikó, Andrej 79 
Groza, Petru 137 
Gubec, Máté 163,170,
Gulyás László 22, 288
Gundurov 81
Gunst Péter 14,288
Gurevič, A. 143
Gyáni Gábor 24, 260, 288
Gyarmati György 21,250,293,294
Györkei Jenő 22, 250, 288

Hadžić, Miroslav 22, 166, 288 
Hass, Herta 42
Hebrang, Andrija 91, 96, 98, 137, 167, 

206, 224, 236 
Hegedűs Antal 294 
Hegedűs Kovácsevics Katalin 294 
Herresch, Elisabeth 23,51,288 
Himmler, Heinrich 232 
Hitler, Adolf 30, 50, 51, 62, 66, 70, 119, 

123, 130, 144, 207,216, 233,240 
Hobsbowm, Eric J. 14, 290 
Homyák Árpád 22, 32, 288, 294 
Horthy Miklós 32, 118,144 
Horvat, Rudolf 17, 288 
Hoxa (Hodzsa), Enver 116,135, 136,254

Ibrauri, Dolores 149 
Ilié, Branislav 20, 293,
Iljinski 119

Imami, Petrit 22, 34, 254, 288 
Ispánovics István 294 
János, C. Andrew 21,
Jegorov, Georgije 83 
Jeffries, lan 15, 288 
Jelačić, Josip 223 
Jelavich, Barbara 15, 289 
Jelenik, Milán 96 
Jermenov, Vladimir 84 
Jeronima, Mile 235 
Jevdokijevié, Fjodor Mahin 83 
Johnson, Paul 14,289,291 
Jovanovié, Arso 46 
Jovanovié, Milovan 83 
Jovanovié, Žikica Španac 282 
Jovié, Dejan 18,289,
Judah (Džuda), Tim 16,259,287 
Jugov, Anton 134
Juhász Gyula 21, 22, 31, 36, 40, 44, 

162, 221,283, 289, 292 
Juhász József 21, 31, 36, 40, 162 
Jung , Carl Gustav 9 
Jurin, Tomo 172
Jurisié, Evgenije 17,23,45,172,250,289

Kačavenda, Petar 24, 132, 289 
Kalapis Zoltán 12, 289 
Kalinyin, Mihail Ivanovics 57, 84, 166 
Kaltenbrunner, Emst 233 
Káplán, Róbert D 15,289 
Karagyorgye Péter II. 7, 15, 34, 175,

202, 208,216, 250 
Karadorde Petrovié 34 
Karapandžić, Bor. M 17, 56, 289 
Karas, Nikola 38
Kardelj, Edvard 42, 60, 64, 85, 94,

114, 115, 121, 122, 123, 125, 160,
161, 163, 164, 166, 167, 179, 180,
185, 186, 187, 188, 189, 190, 200,
201, 202, 203, 206, 208, 227, 228,
229 243 

Kasaš, Aleksandar 18, 288 
Keegan, John 22, 47, 289 
Kelemen Lajos 144, 145 
Kennedy, Paul 14,49,289

301



Keserović, Dragutin 171,172 
Kidrič, Boris 195 
Kimon, Grigorijev 134 
Kirov, Szergej Mironov 155 
Kissinger, Henry 23, 50, 289 
Knaus, August 38 
Korbel, Jozef 239 
Kocsis Károly 21, 289 
Kolendić, Anton 131,133,134 
Kolsto, Pál 16,181,289 
Koliševski, Lazar 205 
Komar, Slavko 151 
Kongó Tivadar 104 
Konyev, Iván Stepánovics 62, 71, 117, 

166
Kopinič, Josip 42 
Kopunović, Đorđe 94, 96 
Korpakov, P 163 
Kosanović , Sava 119 
Kossuth Lajos 145 
Kovačević, Dragiša 23, 152,292 
Kovačević, Sava 244 
Kovačić, Stane 94 
Kraljević, Vanja 99, 111 
Krámer Gyula 192,195 
Krausz Tamás 21, 23, 24, 25, 51, 52,

288, 289 
Krizman, Hinko 224 
Kropotkin, Pjotr Alekszejevics Herceg 

200
Krstulović, Vicko 222, 229
Kržišnik, A 230
Kuljić, Todor
Kuljić, Todor 13,30,290
Kurspahić, Kemal 12,57,60,290
Kutelin, Mitruš 136
Kutri József 192
Kuznyecov, Vaszilij 120
Kvatemik, Eugen 35

Lalié, Radovan 118 
Lampe, John R. Lempi, Džon R. 16,25, 

26, 27, 52, 54, 59, 60, 61, 63, 89,

120, 161, 176, 188, 189, 194, 219, 
221,231,239, 249, 251,253, 290 

Latas, Branko 12, 13, 216, 285 
Lázár Tibor 294 
Lees, Lorraine M. 16 
Leman, Herbert 94 
Lengvári István 18,290 
Lenin, Vladimír Ijics 23, 40, 58, 80, 

84, 85, 155, 161,233 
Leontié, Sonja 98, 102, 111, 183, 184 
Leontijev, A. 85 
Li Mening 126
Ljotié, Dimitrije 23, 61, 167, 170 
Lockuer, Walter (Loker, Volter) 12, 

52, 258 
Losonc Alpár 23, 290 
Lovreski, Kosta 183

Maček, Vlatko 37,42,176,189,211,252 
Magyar Lajos 22, 255, 285 
Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimiro- 

vics 59 
Majdán János 294 
Majoros István 14 
Malcolm, Noel 15,56,254,290 
Mandić, B. Petar 17, 33, 290 
Mao Ce-tung 32, 40, 41, 42, 45, 46 
Marcolm, Noel 15,56,251 
Maretié, Ilija 58 
Margetié, Lujo 23, 288,
Marinkovié, Sonja 183 
Margolin, Jean Louis 18,286 
Markovié, Drágán 13,294,
Markovié, Gorán 25 
Markovié, Sima 40 
Markovié, Svetozar 38,
Marti, Andrea 141 
Márton Áron 294
Marx, Kari 22, 30, 41, 87, 155, 290 
Masaryk, Tomás Garrigue 51 
Maslarié, Božidar 270 
Mates, Leó 23, 290
Matuska Márton 17, 18, 56, 240, 286,

287, 290

302



Maupassant, Henri René Albert Guy de 
284

Mauriac,Claude 284 
Maurois, André 284 
Mazower, Mark 14, 15, 33, 290 
Mešner, Rezika 130 
Mészáros Kálmán 294 
Mészáros Sándor 17, 18, 56, 290 
Micsurin, Iván Vlagyimirovics, 83 
Mihailovié, Draža 13, 17, 18, 43, 45, 

46, 47, 54, 132, 165, 168, 171, 172, 
176, 190, 202, 207, 209, 210, 216, 
235, 249, 254, 278, 285, 289 

Mihailovié, Saša 165 
Miho, Marinko 205 
Mijatovié, Luka 65 
Miklós Béla 144 
Miklós, II. Romanov 23, 51, 288 
Milošević, Jovanka 183 
Milosevié, Olga 149 
Milosevié, Slobodan 16,23,258 
Milosavljevié, Olivera 11,19,291 
Miljenovié, Desanka 106, 136, 137 
Minié, Miloš 202 
Milward, Alán S. 24, 53, 291 
Mlanovié, Nikola 141 
Mocsalov (Močalov), Valentin 217 
Momié, Gojko 102 
Molotov, Vjacseszlav Mihailovics 51, 

55, 82, 120 
Mondelar, Josip 237 
Moravski, Opuska 13,85 
Morby, John, E. 15, 293 
Műk, Adolf 42

Nad, Kosta 98 
Nazor, Vladimir 206 
Nedeljkovié, Dusán 125, 127, 171 
Nedeljkovié, Jevrem 176 
Nedié, Milán 61,91, 174, 183, 191,211 
Németh István 14, 31, 115, 257, 293 
Neskovié, Blagoje 28, 71, 95, 96, 144, 

213,224, 225, 259

Nešović, Slobodan 13, 24, 37,287, 293 
Niederhauser Emil 24, 51,52, 290 
Nikolié, Kosta 19, 159, 183,293 
Nikolov, Jordan-Orce 245 
Norman, Davies 14, 49, 53, 289 
Novak, Grigorijev 154 
Novak, Viktor 195, 293 
Neurat, Konstantin von 234

Obradovié, Branko 19,293 
Okunjevska, Tatjana 83 
Ormos Mária 9, 14, 21, 23, 24, 31, 32, 

35, 36, 37, 43, 185, 293, 297

Pachowski, Andrzej 18, 288 
Pándi Lajos 15, 115, 169, 222, 293 
Panné, Jean-Louis 18,288 
Papé, Dr. A. H. 22,293 
Papén, Franz von 234 
Pap Endre 111 
Pracejié, Milán 97 
Pašić, Nikola 34
Pavelié, Ante 35, 66, 173, 174, 241 
Pavlicsenkó, Ludmilla 67 
Pavlovié, Pavle 42 
Pavlovié, Momčilo 19, 293 
Pavlovié, Stevan K 23, 293 
Péguy, Charles 280 
Pekié, Borisav 25, 293 
Pelagié, Vasa 38,
Perpatié, Pavle 145 
Percova, Marusja 85 
Perovié, Puriša 176,206,207 
Petain, Henri Philippe Benőni Omer 

Joseph 118 
Petőfi Sándor 63, 159, 184 
Petrovié, Nikola 138, 224 
Petrovié, M. S. 242 
Petranovié Branko 12, 20, 21, 53, 55, 

69, 87, 88, 89, 90, 101, 109, 114,
115, 120, 132, 136, 141, 147, 164, 
224, 226, 254, 255, 256, 260, 280,
287, 293

303



Pihurik, Judit 22
Pijade, Moša 41,58, 70, 91, 111, 114, 

133, 161, 162, 167, 172, 181, 188,
202, 205, 207, 209, 210, 212, 215, 
227, 229, 230, 243, 254, 279 

Pipes, Richard 22, 293 
Polke, Herbert 18,56,74,294 
Polonyi Péter 13, 21, 32, 38, 39,40,41, 

42, 45,46,216, 294 
Popov, Čedomir 14, 294 
Popovié, Jovan 216 
Popovié, Dušan 97, 100, 185, 200 
Popovié, Koca A 70, 97, 100, 185, 194,

196, 200, 207,216,217 
Popovics L. Milán 193 
Potrič, Iván 169 
Pribiéevié, Svetozar 36 
Pritz Pál 24, 294 
Prokle, Herbert 88 
Prokoíjev, Szergej Szergejevics 155 
Prpié, Vjekoslav 189

Račić, Punisa 36
Radié, Stjepan 33, 34, 36, 40, 189, 225, 

266
Radié, Marija 189 
Rajk László 172 
Rákosi Mátyás 144
Rankovié, Aleksandar- Marko 42,161, 

200, 205, 207,213,217, 254 
Ranjevski, I 85 
Raspopovié, Milán 183 
Recan, Time 64 
Réti György 20, 132, 134, 261 
Révai József 144, 145 
Ribár Béla 17, 56, 289, 297 
Ribar, Iván 80,95, 177,195,203,245,284 
Ribar, Ivó Lola 245 
Ribbentropp, Joachim von 51, 139,234 
Ridley, Jasper Godwin 12, 13, 38, 39, 

44, 294 
Ripka, Hubert 226 
Robinson, Gertrude Joch 61 
Roberts, John, Roberts, Džon M. 14, 294 
Robertson, Dávid 279

Rokosszovszkij, Konsztantin Konsztan- 
tinovics 117,167 

Romsics Ignác 21, 294 
Roosevelt, Franklin Delano 24, 55, 287 
Rothbart Emil 229 
Rožman, Georgij 252 
Rózsa Sándor 109 
Rudnijev, Lav 128 
Rukavina. Iván 146 
Rupnik, Leó 174

Sain Márton 9
Saint-Exupery, Antoine de 280 
Sair, Sután 139 
Salacan, Ante 225 
Salazar, Ante 177 
Savié, Pavle 84 
Savié, Velizar 188 
Sellye János 68 
Sergejčik, Mihaila 94 
Sekulié, Ljubica 67 
Sewann, Gerhard 63 
Seyss-Inquart, Arthur 234 
Simié, Pero 12, 19,71,287, 294 
Simié, Vladimir 224 
Simon Attila 24 
Simon Tibor 288 
Sirotkovié, Hodimir 24, 288 
Skorié, Stevan 92
Sokcsevits Dénes 21, 22, 68, 294, 297 
Sosztakovics, Dimitrij Dimitrijevics 154 
Špadijer, Zorica 19, 293 
Stankovié, Siniša 218 
Stanojkovié, Tihomir 13, 294 
Stavjel, Nenad 95, 98 
Starčević, Ante 35 
Stefanovié, Laza P 181 
Stejié, Spasoja 33
Stepinac, Alojzije 12, 196,252,253,288 
Šterj, Atanasov Viktor 180 
Stilinovié, Marijan 60,
Stkovié, Živorad K 12,59,294 
Stojanov, Ljudmila 133,134 
Sztojanov, Petko 134, 143 
Stojanovié, Bratislav 23,152,294

304



Stojanović, Živ 96 
Stojinović, Velimir 136 
Stojiljković, Milka 67 
Šubašić 55, 90, 147, 163, 210, 278 
Subotić, Vukašin 166 
Surányi Róbert 24, 55, 287 
Sután, Sair 136 
Šuteriki Dimitri 136 
Šuvar, Mira 294 
Swain, G. R. 16, 46, 291 
Szadcsikov 84 
Szent-Györgyi Albert 246 
Szilágyi Imre 17,21,294 
Szilágyi Károly 21,294 
Szofiilisz, Themisztoklisz 131 
Szombathelyi Ferenc 22, 290 
Sztálin, Joszif Visszarionovics Dzsu- 

gasvili 23, 27, 30,40, 41,42,44,45, 
46, 50, 51, 52, 54,62, 65, 69, 70, 71, 
79,81,82, 83, 84, 85, 86, 113, 116,
117, 133, 165, 166, 167, 179, 251,
253, 254, 255, 257, 258, 262, 291 

Sztójai Döme 144
Szvák Gyula 24, 51, 52, 290

Tadić, Darko 22, 294 
Tahi Ferenc 158 
Takács Gábor 281
Taylor, Alán John Percival 22,30,122,292 
Teleki Júlia 17,56,294 
Teleki László 17, 21, 23, 288, 291, 294 
Teokratović (Vlado és Slavko) 92 
Temovácz István 17, 56, 288 
Tildy Zoltán 143 
Todorova, Marija 15,16,294 
Tolbuhin, Fjodor Ivanovics 80, 183 
Tolstoj, Lev 155 
Tomié, Leka 224
Tóth Szergej 22, 68, 72, 74, 75, 102,

121, 124, 147, 170, 185, 187, 234,
254, 294 

Törőcsik Ferenc 22 
Trajcsevszkij, Koszta 134

Trajkovié, Ignjat 182 
Truman, Harry S. 62, 81 
Tucovié, Dimitrije 36 
Tyimiijezov, Arkagyijevics 84 
Tyihonov, Nyikolaj S 66, 155

Vajda Gábor 12
Vasziljevszkij, Alekszandr Mihajlovics 

119
Veiga, Francisco (Fransisko) 15, 295 
Velebit, Vladimir (Vlatko) 42, 294 
Veljanovié, Zorán 16, 33, 295 
Veselinov, Jovan-Žarko 182, 207 
Vesovié, Milán 59 
Vida István 22 
Vidmar, Josip 224 
Vilfan, Joža 122 
Vonyó József 18, 292 
Vuckovié, Mihailo 109 
Vujasinovié, Todor Vukman 178 
Vukosavljevié, Sreten 147 
Vukovié, Danilo 101,104 
Wellner Albert 217 
Werth, Nicolas 16,255 
Wolff, Dávid 242

Xavier Coquin 21 
Xin Marqu 113

Zečević, Momčilo 12, 20, 55, 109, 120,
132, 164, 224, 287 

Zrenjanin, Žarko 13,216,245,292 
Ziherl, Boris 58, 117, 119, 124, 165 
Zimmerman, Voren 16, 295 
Zogovié, Radovan 185,209,212 
Zórád Károly 108 
Zsdanov, Vladimir 83 
Zsukov, Georgij Konsztatyinovics 59, 

62,71,80, 117, 167 
Žujović, Sreten 93, 200, 205, 207, 

210,227 
Žutić, Nikola 19,213

305





TARTALOM

ELŐSZÓ.............................................................................................................5

I. BEVEZETŐ ÉS A KORAI TITOIZMUS KIALAKULÁSÁNAK
FELTÉTELEI ÉS KÖRÜLMÉNYEI .............................. ....................... 7

1. BEVEZETŐ.................................................................................................... 9
1.1 A  PROPAGANDA -  „KIRÁLYI ÚT” A SZÁNDÉKOK MEGISMERÉSÉHEZ,

AVAGY MIÉRT ÉRDEMES A DÉLSZLÁV ÁLLAM PROPAGANDÁJÁT 

TANULMÁNYOZNI ......................................................................................................................... 9

1.2. A  KORAI TITOIZMUS A TÖRTÉNETÍRÁSBAN (HISTORIOGRÁFIAI ÖSSZEFOGLALÓ) . . 1 1

1.3. A  TITOIZMUS ÉS JUGOSZLÁVIZMUS, VALAMINT A RENDSZER SZAKASZOKRA

OSZTÁSÁNAK KÍSÉRLETE..................................................................................................... 25

1.4 A  FELDOLGOZÁS MÓDJÁRÓL..............................................................................................2 9

2. A TITOIZMUS KIALAKULÁSÁNAK ELŐFELTÉTELEI..................30
2 .1 . A  KOMMUNIZMUS MINT VILÁGFOLYAMAT (EGY IDEA, AMELY MEGVÁLTOZ

TATTA A VILÁGOT).....................................................................................................................30

2 .2 . A  KIRÁLYI JUGOSZLÁVIA PROBLÉMÁI.............................................................................. 31

2 .2 .1 . A  kü lpolitika b u k ta tó i............................................................................................. 32

2 .2 .2 . A  belp o litik a  buktatói -  a ra d ik a lizá ló d á s...............................................32

2 .3 . T it o  ú t ja  a z  á l l a m r o m b o l ó t ó l  a z  á l l a m a l a p í t ó i g ......................................38

2 .4  J u g o s z l á v ia  a  h á b o r ú b a n .............................................................................................. 43

2 .4 .1 . A  fe lk e lések tő l a g y ő z e le m ig ............................................................................. 4 4

3. A GYŐZTES SZÖVETSÉG FELBOMLÁSA ÉS A SZÉTDÚLT
ORSZÁG HELYZETE A VÁLTOZÓ NAGYHATALMI 
KONSTELLÁCIÓBAN.............................................................................49
3 .1 . A  nem zetközi e r ő v is z o n y o k ........................................................................................ 4 9

3 .2 . A  sokkolt  jugoszláv  t á r sa d a lo m /t á r sa d a lm a k  és a  belpo

litikai HELYZET..................................................................................................................... 52

3 .3 . A  GYŐZELEM A TITOIZMUS ERŐFORRÁSA (JUGOSZLÁVIA TITÓI ÚJRAGON

DOLÁSA) ...................................................................................................................................... 54

4. A BORBA -  A KORAI TITOIZMUS PROPAGANDÁJÁNAK FŐ
ESZKÖZE....................................................................................................57
4 .1 . A  BORBA ÖNMEGHATÁROZÁSA................................................................................ 57

4 .1 .1  A  B orba a ju g o sz lá v  sa jtó térb en ........................................................................ 59

307



4 .2 . A  B o r ba  m a n ipu lá c ió s  technik ái, eszközei és h a ngvétele  a  h á bo r ú

IDEJÉN....................................................................... ............................. ............. ...........................61

4 .2 .1 . A  partizán a n y á k .............................................. ............. ...............................................67

4 .3 . A  pr o pag an d a  nyelvi e s z k ö z e i .....................................................................................68

4 .3 .1 . A  m o n d a tsz e r k e sz té s ...................................................................................................69

4 .3 .2 . A  szó h aszn á la t é s  a s z ó sz e r k e z e te k .....................................................................70

4 .3 .3 . A  k u lcssza v a k  (e lfo g la lá s , fe lszab ad u lás, usztasa , c setn ik , szerb

horvát, n ém et, fa s is z t a ) ............................................................................................. 73

4 .3 .4 . A  s z lo g e n e k ..................................................................................................................... 7 4

4 .4 . A  KORAI TITOIZMUS NYELVEZETÉNEK FEJLŐDÉSI IRÁNYA......................................75

II. A KORAI TITOIZMUS PROPAGANDÁJÁNAK FŐ TÉMÁI............. 77

5. A SZOVJETHŰSÉG.................................................................................... 79
5 .1 . A z  operatív  sík  a  harco k  k a p c s á n ........................................... ................................ 80

5 .2 . A  operatív  szovjethűség  a  győzelem  u t á n ........................................................ 81

5 .3 . A  v er bá lis  s í k .......................................................................................................................... 82

5 .4 . Jelek  a  jelképek ben? ..........................................................................................................86

6. GAZDASÁGI KÉRDÉSEK, A MEZŐGAZDASÁG ÉS A
KOLONIZÁCIÓ A KORAI TITOIZMUSBAN..................................... 87
6 .1 . A  JUGOSZLÁV GAZDASÁG ÁLLAPOTA 1 9 4 5 /4 6 -B A N ................................................. 87

6 .2 . G a z d a sá g  a  h á bo r ú s  perspektívából  -  nyílt k é r d é s e k ............................. 91

6 .3 . A  g a z d a sá g  a  győzelem  pe r sp e k t ív á já b ó l ........................................................92

6 .4 . A  g a z d a sá g  a  v á la sztá si k a m pá n y  idején  (az  újjáépítés, a z  első

er edm ény ek  hir detése ) ......................................................................................................9 7

6 .5 . A  g a zd a sá g i sik erpro pa g a nd a  a  v á la sztási győzelem  u t á n ................. 100

6 .6 . A mit m á r  n em  lehetett  lelkesedéssel  pótolni -  a  diktatúra

besziv á r g á sa  a  g a zd a sá g i é l e t b e ............................................................................104

6 .7 . A z  a g r á r r e f o r m .................................................................................................................. 106

6 .8 . A  fö ldo sztá s  folyam atának  lenyom ata  a  s a j t ó b a n ............................ .1 0 8

6 .9 . A  KOLONIALIZÁCIÓ -  „VAJDASÁG TESTVÉRIEN VÁRJA A MÁS FÖDERÁLIS

eg y ség ek bő l  érkező  kolonistákat” .......................................................................109

7. A KÜLPOLITIKA, A SZOMSZÉDSÁGPOLITIKA ÉS
A TERJESZKEDÉS IGÉNYÉNEK MEGJELENÉSE A 
PROPAGANDÁBAN................................................................................113

7 .1 . A  JUGOSZLÁV ko m m u n ista  PÁRT (JKP) KÜLPOLITIKAI ELKÉPZELÉSEI . .  .114

7 .2 . K ülpolitikai pr o pag an d a  a  harcok  id e j é n ........................................................116

7 .3 . K ülpolitikai pr o pag an d a  a  harcok  u t á n ...........................................................118

7 .4  A  területi k é r d é s e k ...................................................................................................... 120

7 .4 .1 . T rieszt, Isztria, a sz lo v én  ten g erm ellék  é s  az O la szo rszá g  e llen i

lejárató p r o p a g a n d a ................................................................................................ 122

308



7 .4 .2 . Isztria, a s ik er tö rtén e t......................................................................................... 128

7 .4 .3 . K arintia é s  a z  A u sztria  e llen i lejárató k a m p á n y ....................................129

7 .4 .4 . A z  É g é i M aced ón ia  é s  a g ö rö g  „m onarchofasiszták” e llen i

lejárató k a m p á n y ...............................................................................................131

7 .5 . PÁRHUZAMOS TÖRTÉNETEK............................................................................................ 132

7 .5 .1 . A  b o lg á r  példa: az  e g y e s  szá m ú  párhuzam os tö r té n e t ...................132

7 .5 .2 . A lb á n ia  -  „Tiranából az  út M oszk v á b a  B e lgrád on  keresztü l

v e z e t” ......................................................................................................................135

7 .5 .3 . M á s leh etség e s  párhuzam os tö r té n e te k .................................................137

7 .6 . A VÁLASZTÁSOK UTÁNI, A „TÁVOLI KÜLFÖLDDEL” KAPCSOLATBAN

MEGNYILVÁNULÓ PROPAGANDA...............................................................................139

7 .7 . A  NEM LEJÁRATÓ, KÜLFÖLDRE IRÁNYULÓ PROPAGANDA........................... 142

7.8. M a g y ar o r szág  -  a  jó ta nu ló bó l  a  fasiszták  k ö z é ........................ 142
7 .9 . A  JUGOSZLÁVIAI MAGYARSÁG................................................................................. 146

8. A NŐ- ÉS AZ IFJÚSÁGPOLITIKA......................................................148
8 .1 . „A  MI NŐINK HARCIASSÁGA EGYEDÜLÁLLÓ A VILÁGON” .................................148

8 .2 . AZ IFJÚSÁG.......................................................................................................................150

9. A KULTÚRA ÉS A SPORT A KORAI TITOIZMUSBAN................152
9 .1 . A  LABDARÚGÁS...............................................................................................................152

9 .2 . A  SPORT A HARCOK BEFEJEZÉSE UTÁN...................................................................... 153

9 .3 . A  KULTÚRA A GYŐZELEM UTÁN............................................................................... 155

III. A KORAI TOÓIZMUS PROPAGANDÁJÁNAK DINAMIKÁJA. 157

10. „OH, JUGOSZLÁVIA, A HARC SZÜLT TÉGED” (A TITOISTA
PROPAGANDA KEZDETI SZAKASZA 1944 NOVEMBERÉTŐL 
1945 MÁJUSÁIG)............................................................................... 159

10.1. A  TITOISTA PROPAGANDA KEZDETE.........................................................................159

10 .1 .1 . A  T ito -je len ség  k ia la k u lá sa ...................................................................... 159

10 .1 .2 . H arctéri tudósítások , gaztettek  és te s tv é r is é g .................................161

10 .2 . B elpolitikai t é m á k .................................................................................................. 162

10 .3 . K irajzolódó  jö v ő k é p .........................................................................................  164

10.4. É rtékelés, a  győzelem  utáni f é l f o r d u l a t ...........................................  166

11. A HARC FOLYIK TOVÁBB (A TITOISTA PROPAGANDA
A FEGYVERES HARC BEFEJEZÉSÉTŐL A VÁLASZTÁSI 
KÜZDELEMIG, 1945 MÁJUS 16.—AUGUSZTUS 2 3 .) ............168
11.1. A  v ég leg es győzelem  pilla na tá na k  m e g r a g a d á s a ............................. 169

11.2. A  g a z t e t t e k ....................................................................................................................171

11.3. Ir á n y a d ó  tito- b e sz é d e k .........................................................................................173

11.4. A  NORMALIZÁLÓDÁS......................................................................................................175

309



11.5. „A TESTVÉRISÉG ÉS EGYSÉG SZENT JELSZAVAK” ............................................ 177
11.6. A KONGRESSZUSOK ÉS A VÁLASZTÁSOK........................................................... 181

11.7. A HŐSÖK, A MÍTOSZTEREMTÉS, A TITOISTA SZEMÉLYI KULTUSZ

KEZDETE ...................................................................................................................182
11.8. A GYŐZTES ÉS VEZÉR SZEREPÉNEK KIALAKULÁSA......................................... 185
11.9. AZ AVNOJ-I NEMZETGYŰLÉSI SZAKASZ MINT A VÁLASZ

TÁSI KAMPÁNY ELŐKÉSZÍTŐJE -  A TÖRVÉNY MINT 
FEG YVER............................................................................................................ 188

12. A „VÁLASZTÁSI HARC” (1945. AUGUSZTUS— 1945.
NOVEM BER 11 .)......................................................................................  192
12.1. A PROPAGANDA TÉMÁINAK ÁTRENDEZŐDÉSE................................................... 193

12.1.1. A B Ű N Ö SÖ K .................................................................................................. 193
12.1.2. B elpolitikai hírek, amelyek nem kötődtek közvetlenül a

VÁLASZTÁSI KAM PÁNYHOZ .......................................................................194
12.1.3. ÖSSZETŰZÉS AZ EGYHÁZZAL...................................................................195

12.2. A TITO-KULTUSZ, A ZSENIÁLIS PUHASÁG ÉS A SÖTÉT KEMÉNYSÉG..........197
12.3. A TÖRVÉNYKEZÉS, AZ AVNOJ III. ÜLÉSSZAKA („TEMPÓ ÉS LENDÜLET” ). .201
12.4. A KAMPÁNY ÉS A G Y Ő Z EL EM .............................................................................204
12.5. A GYŐZELEM ÉS A HÁBORÚ FOLYAMATOSSÁ T É T E L E .................................... 215

13. A VÁLASZTÁSI GYŐZELEM ÉS A HARC, AMI UTÁNA KÖVET
KEZETT (1945. NOVEM BER 11.— 1946. JANUÁR 3 0 .) .................219
13.1. A VÁLASZTÁSI GYŐZELEM ÉS A KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSA KÖZÖTTI

SIKERPROPAGANDA................................................................................................220
13.1.1. A választási győzelem pillanatának megragadása............................221
13.1.2. A köztársaság kikiáltása -  „November 29-e az ország örökös

ünnepe lesz” ...............................................................................................223
13.2. Az ALKOTMÁNYOZÁS FOLYAMATA...................................................................226
13.3. A LENDÜLET FENNTARTÁSA.................................................................................23 1

13.3.1. A választások után is vá lasztások ........................................................231
13.3.2. A kongresszusok, plénumok, ünnepélyes megemlékezések . . .  .232

13.4. A HATALOM ÁLTAL TEMATIZÁLT BÍRÓSÁGI ÜGYEK .............................................. 232
13.4.1. A NÜRNBERGI P E R ............................................................................................ 233

13.4.2. A jugoszláviai háborús bűnösök p e r e i ...............................................235
13.4.3. A jugoszláviai gazdasági büntettek e l íté lé se ................................... 237
13.4.4. A mindennapi ü g y e k ............................................................................ 238
13.4.5. Bírósági és egyéb ügyek, valamint a diktatúra.............................. 239

13.5. T ito szerepének változása a m é d iá b a n ................................................. 239
13.6. A SZEMÉLYI KULTUSZ ÉS A TOTALITARIZMUS KEZDETE.................................244

IV. KÖVETKEZM ÉNYEK ÉS K Ö V ETKEZTETÉSEK.......................249

310



14. A TITOISTA JUGOSZLÁVIA JÖVŐJE A SZTÁLINISTA
BLOKKBAN (1946— 1948/49)............................................................251

14.1. A BELPOLITIKA -  ÚT A TERRORBA......................................................... 251
14.2. K ü l p o l it ik a  -  ú t  a z  e l s z ig e t e l t s é g b e ...............................................................255

15. KÖVETKEZTETÉSEK.........................................................................259

UTÓSZÓ.........................................................................................................267

SAŽETAK........................................................................................................278

ZUSAMMENFASSUNG........................................................................ .270

SUMMARY....................................................................................................273

A KÖTETBEN SZEREPLŐ SZEMÉLYEK ÉLETRAJZI ADATAI..  277

FORRÁS- ÉS IRODALOMJEGYZÉK.......................................................287

KÖSZÖN ETEK.............................................................................................. 297

NÉVMUTATÓ............................................................................................... 299

C IP -  KaTajiorwsanHja y nyőJiwcanHjH 
BHÖJiHOTeKa MaTwue cpncKe. Hobh Cajx

32.019.5:329.15 (497.1)” 1944/1946"
323.1(497.1)" 1944/1946"

M ÉSZÁ RO S, Zoltán
A korai titoizm us propagandája : (1944 ősze - 1946 januárja) : 

(a Borba, a Jugoszláv K om m unista Párt sajtóorgánum a alapján) / 
M észáros Zoltán. - Szabadka : Szabadegyetem , 2008 (Szabadka : Gra- 
foprodukt). -  311 str. ; 23 cm. -  (Életjel Könyvek ; 126.)

A kötetben szereplő szem élyek életrajzi adatai: str. 277-286. - 
N apom ene i bibliografske reference

uz tekst. - Bibliografija. - Rezime ; Sum m ary ; Zusam m enfassung.
- Registar.

ISBN 978-86-82147-87-9

a) rio/iHTHMKa nponaraana - JyroanaBHja - 1944-1946 b)
JyrocnaBuja - HojihthhKe npuriHKe - 1944 - 1946

CO B ISS.SR-ID  233295111

A szabadkai Szabadegyetem  kiadása 
Felelős kiadó: Blažo Perovié igazgató 

Recenzensek: Dr. Hegedűs Antal és Dr. Sokcsevits Dénes 
Szerkesztő: Beszédes Valéria 

Szám ítógépes m egm unkálás: Hegedűs Edit 
M egjelent 300 példányban, 19,75 (B/5) ív teljedelem ben 

Készült a szabadkai G rafoprodukt N yom dában

311



A KÖTET MEGJELENÉSÉT 
AZ AGROBANK, MEZŐGAZDASÁGI BANK 

AGROBANK RT.
SZABADKAI FIÓKINTÉZETE 

SEGÍTETTE





R ész le t S o k csev its  D é n e s  (PhD ) eg y e tem i d ocen s, a PTE BTK  
K roatisztik a  — S z la v isz tik a  T an szék  m un k atársán ak  o p p o n en s i  
vélem én yéb ől

Mészáros Zoltán dolgozata a második jugoszláv állam megalakulása 
időszakának egy sajátságos jellemzőjét helyezi kutatásainak középpontjába: 
a sajtópropaganda-tevékenységet... Maga a forrásanyag is sajátos: egy 
to ta litárius d ik ta tú ra  kiépítésének időszaka, illetve a rendszer 
megalkotásához használt egyik eszköz (a sajtópropaganda) a dolgozat 
témája. E korszak szociálpszichológiai szempontból igen érdekes. (...) 
Minden szükséges szempontot mérlegelve (a téma újszerűségét, önálló, 
alapos kutatást igénylő, adatgazdag bemutatását és a levont tudományos 
következtetéseket), a dolgozat megfelel a történettudományos PhD 
dolgozatokkal szemben támasztott követelményeknek.

Pécs, 2007. április 11.

R ész le t G öncz L ászló (PhD ) történ ész , író, Lendva, o p p o n en si  
vélem én yéb ől

...propaganda-elem zése különösképpen fontos kiegészítője a II. 
világháború utolsó fázisa, valamint a következő hónapok megismerésének 
a délszláv népek és a tágabb régió történelmét illetően (...) Ezért is fontos 
és egyben precedens is M észáros disszertációjának témája. (...) 
olvasmányosan, nemegyszer szépírókat meghazudtoló módon teszi 
élvezetessé a téma megismerését. Azonban azt is fontos megemlíteni, hogy 
a „szépírói" stílus miatt a tudományos közlés kritériumai semmiben sem 
sérültek meg. (...) Mészáros Zoltán megtalálta a tartalmi és a mennyiségi 
egyensúlyt e kísérő szövegnek tekinthető , de m indenképpen 
nélkülözhetetlen összegzést illetően. (...) kiváló érzékkel, a délszláv 
történelem alapos ismerete alapján, szakmai tekintetben maradéktalanul 
elvégezte az ún. titoizm us propagandája  korai korszakának 
megismertetését, elemzését. Munkájával nagymértékben hozzájárult a 
délszláv nemzetek és a tágabb földrajzi régió 20. századi történelmének 
mélyebb megismeréséhez, különösképpen annak azon szakaszáról és 
részéről mondható ez el, amely a múltban -  ideológiai és politikai okokból 
egyaránt -  nem tár(hat)ták fel, illetve ilyen nézőpontból nem képez(het)te 
a tudományos vizsgálódás tárgyát.

2007. áprilisa ISBN 978-86-83135-67-7Iliin
9 7 8 8 6 8 3  1 3 5 6 7 7


