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ELŐSZÓ

A zentai Történelmi Levéltár, a szegedi Csongrád Megyei Levéltárral karöltve, 
2011-ben bocsátotta útjára A titói Jugoszlávia levéltári forrásai elnevezésű so
rozatát, amelynek az első kötete A zentai Városparancsnokság válogatott iratai 
1944-1945 címmel jelent meg Molnár Tibor tollából.

A sorozat második köteteként 2012-ben jelent meg a Fondjegyzék a Bánát, 
Bácska és Baranya katonai közigazgatása tanulmányozásához, amely útmutatót 
kívánt nyújtani a témában kutatók számára.

A harmadik kötete 2013-ban látott napvilágot Forró Lajos és Molnár Tibor 
szerzőpárostól Tragikus emberi sorsok 1944-ből a partizániratok tükrében cím 
alatt, amely -  eddig egyedülálló módon, sajátos etalont teremtve -  16 ember 
személyes sorsán keresztül próbálta meg bemutatni a Magyarkanizsán és 
környékén 1944-ben történt, az itt élő magyarság számára megrendítő és 
szomorú eseményeket.

A negyedik kötet szintén 2013-ban jelent meg A titói rendszer megszilárdu
lása a Tisza mentén (1945-1955) címmel. A tanulmánykötet szerzői -  A. Sajti 
Enikő, Juhász József és Molnár Tibor -  a szocialista Jugoszlávia első 10 évének 
fontosabb nagypolitikai és helyi történéseit igyekeztek megismertetni a téma 
iránt érdeklődőkkel.

Már ekkor nyilvánvaló volt, hogy ez az időszak sokkal több feltárnivalót rejt, 
és hogy ezzel az időszakkal érdemes foglalkozni, különösen a magyar-jugoszláv 
állam- és pártközi kapcsolatok, valamint a jugoszláv országos és helyi párt
szervek tevékenységét illetően. Ennek hatására készült el a sorozat következő, 
ötödik kötete, amelybe -  stílusosan -  öt szerző tanulmányát válogattuk be.

Sajti Enikő tanulmányában az 1945 és 1948 közötti jugoszláv-magyar kap
csolatokat elemzi, kitér a Jugoszláviában maradt magyarság sorsára, valamint 
a Szövetséges Ellenőrző Bizottság keretében működő jugoszláv delegáció 
tevékenységére is. Diplomáciatörténeti szempontból is érdekes adalékot ké
peznek Szántó Zoltán belgrádi magyar követ tapasztalatai egyéves kiküldetése 
során, amelynek a Tájékoztató Iroda határozata következtében elmérgesedő 
jugoszláv-szovjet, illetve jugoszláv-magyar kapcsolatok vetettek véget.

Hasonló témakörben értekezik Vukman Péter is, aki tanulmányában a 
magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok mellett a pártközi kapcsolatokat 
is ismerteti. A két ország között a folyamatosan javuló kapcsolatoknak Tito és 
Sztálin összetűzése vetett véget. Külön érdekes Rajk László koncepciós perének 
és benne Lazar Brankov szerepének ismertetése.



Hornyák Árpád tanulmányában a Jugoszláv Kommunista Párt, illetve a 
jugoszláv kommunista rezsim kisebbségi politikájának változását boncolgatja. 
Magyarázatot ad arra, miként menekültek meg a Jugoszlávia határain belül 
maradt magyarok a német kisebbséget ért kiűzetéstől, valamint minek kö
szönhető, hogy „csupán” Zsablya, Mozsor és Csúrog lakosságát nyilvánították 
kollektíván háborús bűnössé.

Jugoszláviában -  iparilag fejletlen agrárország lévén -  a mezőgazdaság há
ború utáni szocialista átalakítása, valamint kollektivizálása a rezsim alapvető 
feladata volt. Ennek propagandáját tárgyalja Kovács Csaba, aki munkájában 
a korabeli sajtóban megjelent írások mellett az események átélőivei készített 
értékes interjúkra, visszaemlékezésekre támaszkodik.

Az 1944-es impériumváltást követően a Jugoszláv Kommunista Párt az élet 
minden területét felügyelte. Molnár Tibor tanulmányában a járási pártbizott
ság -  a „komitét” -  éves jelentései alapján térképezi fel a Zentai járás 1948 és 
1951 közötti politikai, gazdasági és társadalmi viszonyait.

Sorozatunk ezen kötetét adaléknak szánjuk azzal a céllal, hogy a szocialista 
Jugoszlávia történelmének korai szakasza iránt érdeklődők újabb értékes, a 
legújabb kutatásokon alapuló, magyar nyelvű szakirodalomhoz jussanak.

A szerkesztő



A. Sajti Enikő 
A DÉLI SZOMSZÉD VILÁGA 

Jugoszlávia magyar tükörben 1945-1948

1944 végén, 1945 elején Magyarország és Jugoszlávia sem a belső hatalom 
szilárdsága, sem a külpolitikai döntések szabadsága tekintetében nem volt 
azonos helyzetben. A háborús összeomlás Magyarország számára nem csak 
az 1938-1941 közötti revíziós sikerek szertefoszlását jelentette, a revízió és a 
háború súlyosan megterhelte a szomszédos országokkal, köztük a Jugoszlá
viával való kapcsolatokat is.

Mint ismeretes, Magyarország és a királyi Jugoszlávia diplomáciai kapcsola
tai Jugoszlávia 1941. áprilisi katonai összeomlása és felosztása következtében 
megszűntek. A háború alatt Magyarország a Független Horvát Állammal kö
veti szinten tartott fenn diplomáciai kapcsolatokat, a németek által megszállt 
Szerbiában csak konzulátus működött, Szerbiának pedig még ilyen képviselete 
sem volt Budapesten. Jugoszlávia és Magyarország háború utáni kapcsolata
inak újjáépítésére a korábbitól radikálisan eltérő belpolitikai és nemzetközi 
helyzetben került sor. 1944 végére nagyot fordult a világ, az erőviszonyok 
egyértelműen az ekkor már nemzetközileg is elismert új Jugoszlávia javára 
tolódtak el. A vesztes Magyarországot a nagyhatalmak a vádlottak padjára ül
tették. A békeszerződés következtében a magyar nemzet mintegy 3 millió tagja 
került ismét az ország határain kívül, Jugoszlávia viszont diadalmasan foglalta 
el helyét a győztesek oldalán, és sikeresen egyesítette az 1941-ben szétszabdalt 
országot. Ez a nemzetközileg elismert államrekonstrukció hatásosan legitimálta 
az új, kommunista elit belső hatalmát, Jugoszlávia már ekkor egyértelműen 
szovjet típusú (kommunista) társadalmi berendezkedését.

Magyarország 1945 és 1947 között katonailag megszállt ország volt, formai 
szuverenitását csak az 1947-es párizsi békeszerződéssel nyerte vissza. Addig, 
hasonlóan a háborúban vesztes Olaszországhoz, Finnországhoz, Romániához 
és Bulgáriához, nemzetközi ellenőrzés, azaz a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
(SZEB) ellenőrzése alatt állt. A SZEB magyarországi működését a Magyar- 
országgal Moszkvában 1945. január 20-án aláírt fegyverszüneti egyezmény 
írta elő. A szovjetek, az angolok és az amerikaiak mellett Jugoszlávia és Cseh
szlovákia a SZEB mellett működő jóvátételi albizottság tagjaként hivatalosan 
küldhetett missziót Magyarországra. A SZEB Magyarország teljes kül- és 
belpolitikáját, gazdaságát, vasúthálózatát, légterét ellenőrizte. A magyarországi



Szövetséges Ellenőrző Bizottság tevékenysége 1947. szeptember 15-én szűnt 
meg, azon a napon, amikor Moszkvában letétbe helyezték a magyar békeszer
ződést, azaz lejárt a magyar fegyverszüneti egyezmény érvényessége. Ebben 
az alá-fölé rendeltségi, vesztes-győztes helyzetben indultak újra a második 
világháború utáni magyar-jugoszláv kapcsolatok.

A jugoszláv delegáció első tagjai 1945. március 10-én, tomboló vihar köze
pette érkeztek Debrecenbe, a misszió létszáma csakhamar 10 főre emelkedett. 
Feltételezzük, hogy a létszám idővel tovább emelkedett, a források alapján 
azonban nem tudtuk megállapítani a delegáció maximális létszámát. Csak az 
összehasonlítás kedvéért: a szovjet delegáció létszáma 800 körül volt, a briteké 
300, míg az USA 120-130 fővel képviseltette magát, a csehszlovák delegáció 
létszáma pedig a kezdeti 20 főről végül 90 főre duzzadt. Mind a megszálló 
szovjet csapatok, mind a SZEB-delegációk eltartása a magyar államot terhelte.

A jugoszláv delegáció vezetője Obrad Cicmil ezredes volt,1 tagjai között 
találjuk Lazar Brankov századost is, aki később fontos szerepet játszott a 
Rajk-perben.2 Jovan Loncar alezredes volt Cicmil helyettese, a delegáció tagjai 
voltak még Mihajlo Javorski őrnagy, Pál Kovac és Grujo Spahic századosok, 
Dorde Milanic és Rajkó Popovic főhadnagyok. A gazdasági szakértők Vladi
mír Gavrilovic és Mirko Vukotic voltak.3 A jugoszláv misszió feladatai közé 
tartozott az elhurcolt jugoszláv javak felkutatása, a két ország közötti jóvátétel 
kérdése, a háborús bűnösök felkutatása és kiadatásuk kieszközölése a magyar 
kormánynál. Hivatalos diplomáciai kapcsolatok híján eredeti funkciója mellett 
a SZEB jugoszláv missziója biztosította az összeköttetést Budapest és Belgrád 
között. A két kommunista párt közötti kapcsolatok mellett a jugoszláv misszi
ónak fontos szerepe volt a két ország közötti politikai és kulturális kapcsolatok 
újraindításában, valamint egyéb kommunikációs csatornák híján az informá
ciócserében, illetve az egymásról alkotott kép formálásában is. A kapcsolatokat 
meglehetősen egyirányúvá tette, hogy Magyarországnak 1947-ig nem volt 
semmilyen képviselete Belgrádban.

A megszálló szovjet csapatok eltartása mellett a SZEB teljes apparátusának, 
valamint a csehszlovák és a jugoszláv missziónak az eltartása (lakások, hivatali

1 Obrad Cicmil (1904 vagy 1905—?) eredeti foglalkozása tanító. 1941-től részt vett a Tito vezette 
ellenállási mozgalomban, a SZEB jugoszláv delegációjának vezetője Budapesten, majd Jugoszlávia 
bulgáriai, londoni, pakisztáni, ill. kanadai követe.

2 Lazar Brankov (1912-2011) magyarországi tevékenységéről bővebben lásd: Vukman Péter: „Tito 
legszívósabb ügynöke”. Lazar Brankov Magyarországon (1945-1956). In Egyén és közösség. Ta
nulmányok. Szerkesztő Bárdi Nándor és Tóth Ágnes. Zenta, 2012, Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet, 291-313. Uő: Egy jugoszláv diplomata Magyarországon (1945-1949): Lazar Brankov. 
Századok , 2014. 4. sz. 959-981.

3 A delegáció többi tagjáról nem találtunk életrajzi adatokat.



helyiségek, tüzelő, élelmiszer és reprezentációs költségek biztosítása, kaszinók, 
autók, autójavító műhelyek, sportpályák stb. fenntartása) is teljes mértékben a 
magyar államot terhelte, ami súlyos gondot jelentett a komoly háborús károkat 
szenvedett Magyarországnak, s amit a jóvátételen felül fizetett az ország.4 Pénz
ügyi szempontból a SZEB egyik missziója sem volt önkorlátozó, a fennmaradt 
iratok szerint volt olyan hónap, hogy a csehszlovák delegáció 13 ezer (!) üveg 
szeszes italt igényelt, a jugoszlávok pedig a barokk stílusú irodai berendezés 
mellé 20 darab perzsaszőnyeget rendeltek.5 Már a jugoszláv misszió Budapestre 
költözése is számos problémát vetett fel, mivel a volt jugoszláv követség épülete 
Budapest ostromakor megrongálódott.

A jóvátételen kívüli egyéb, a két országot érintő kérdések megbeszélésére 
már az első találkozót követő hetekben, 1945. május 7-én sor került. Cicmil 
a magyarul kitűnően beszélő Brankov kapitány kíséretében kereste fel Gyön
gyösi János külügyminisztert, és több mint egyórás megbeszélést folytattak a 
két ország kapcsolatainak fejlesztéséről, valamint az aktuális problémákról. 
Gyöngyösi például szóba hozta a délvidéki magyarok tömeges, szervezetlenül 
és embertelen módon végrehajtott kitelepítését, mire Cicmil, mintegy ennek 
„ellensúlyozásául”, öt, a határ mentén élő szerb család kiutasítását kifogá
solta, és utalt a határ mentén lakó szerbek házaiban végrehajtott, szerinte 
indokolatlan házkutatásokra, valamint a határ mentén a magyar és a jugo
szláv határőrök között kirobbant fegyveres összetűzésekre. De szóba hozta a 
jugoszláv területekről „elrabolt vagyontárgyak” kérdését is. A megbeszélésről 
készült jegyzőkönyv szerint a „baráti hangulatban” folytatott beszélgetés során 
Gyöngyösi igyekezett pontos tájékoztatást nyújtani a Cicmil által felvetett kér
désekre. így például utalt arra, hogy a házkutatásokra fegyverrejtegetés miatt 
került sor, a fegyvereket jugoszláv partizánok csempészték át és rejtették el a

4 A SZEB magyarországi tevékenységével részletesen foglalkozik Földesi Margit: A szabadság meg
szállása -  A megszállók szabadsága. A hadizsákm ányról, a jóvátételről, a Szövetséges Ellenőrző 
Bizottságról Magyarországon. Budapest, 2002, Kairosz Könyvkiadó. Lásd még: A magyarországi 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság jegyzőkönyvei 1945-1947. Szerkesztette Feitl István. Budapest, 
2003, Napvilág Kiadó.

5 Földesi Margit i. m. 85-94. Vukman Péter: Egy jugoszláv diplomata... 962-963. A SZEB jugoszláv 
delegációjának magyarországi tevékenysége kapcsán két, halálos áldozattal járó ügy iratai is fenn
maradtak. 1945. október 24-én a delegáció autóját a fővárosban, Kispesten az egyik orosz laktanya 
közelében fegyveres rablók támadták meg, magyar származású sofőrjét megölték. A másik 1947. 
február 18-án történt Kecskemét és Kiskunfélegyháza között, amikor a SZEB iratait Belgrádba 
szállító gépkocsi elől egy teherautó nem akart az útról lehúzódni, és a vezető mellett ülő egyik 
jugoszláv katona, a misszió alkalmazottja „előbb a levegőbe lőtt, majd egy sorozatot a kocsiba, 
a sofőr meghalt”. Mivel mindketten „idegen megszálló hadseregben szolgáló személyeknek” 
számítottak, magyar bíróság nem vonhatta őket felelősségre. Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára (MNL OL) KÜM XIX-J-1-k-Jugoszlávia. 30/e -32 700. pol/1945.; 101 604/10. a -1947. 
50. doboz.



délszlávok által lakott falvakban. A szerb vagyontárgyak visszaszolgáltatását 
pedig, mint mondta, az nehezíti meg, hogy nem az ebben illetékes jugoszláv 
misszió, hanem egy felhatalmazás nélkül tevékenykedő küldöttség próbált 
meg eljárni nemrég Szegeden ebben a kérdésben.6

1945. december 31-én Heltai György, a külügyminisztérium osztálytaná
csosa átadta a jugoszláv delegáció vezetőjének a magyar kormány jegyzékét, 
amelyben Magyarország „tudomásul vette” a Jugoszláv Szövetségi Népköz- 
társaság magalakulását, II. Péter detronizálását és a jugoszláv alkotmányozó 
nemzetgyűlés elnökségének felállítását. A csaknem kétórás megbeszélés során 
Heltai elsősorban arról érdeklődött, mi az oka annak, hogy „az utóbbi hetekben 
jugoszláv tényezők nem foglalkoznak olyan barátságos szellemben velünk, mint 
tették azt azelőtt”. Cicmil nem tagadta, hogy az utóbbi időben úgy érzékelték, 
„baráti gesztusaik viszonzatlanok maradtak”, majd rátért elégedetlenségük 
okainak részletezésére. Az iskolakérdést említette első helyen, és azt állottá, 
hogy „egy jugoszláv iskola sem működik” Magyarországon. Sbár, folytatta, 
már két hete ígéretet kapott a miniszterelnöktől az ügy vegyes bizottság által 
történő kivizsgálására, erre nem került sor.7 Többször fordultak már a magyar 
kormányhoz a háborús bűnösök kiadatásának kérdésében is, de jegyzékükre 
csupán a sajtóból kaptak választ. Egyes lapok arról cikkeznek -  folytatta - ,  hogy 
Budapesten már ki is tűzték az újvidéki razzia főbűnöseinek perét, ahelyett 
hogy a fegyverszüneti egyezmény értelmében kiadták volna őket Jugoszlá
viának, mivel „disznóságaikat” itt követték el.8 Cicmil azt is szemére vetette

6 MNL OL KÜM XIX-J-l-n-Gyöngyösi János-szn.-1945. 23. doboz.
7 1946 elején a vallás- és közoktatásügyi miniszter vezetésével magyar-jugoszláv vegyes bizottság 

vizsgálta ki a délszlávok által lakott községekben a nyelvhasználatra, a „délszláv anyanyelvű” 
iskoláztatásra és a közigazgatásra vonatkozó jugoszláv panaszokat, majd 1947 folyamán több 
konkrét kormányzati intézkedés is történt az anyanyelvű oktatás tekintetében. MNL OL Vallás- és 
Közoktatási Minisztérium (VKM) Külföldi Kulturális Kapcsolatok Osztálya 1945-1949. XIX-J- 
1 -e -154-2-31766-1946. 51. doboz; MNL OL KÜM XIX-J-1-k-Jugoszlávia-16/b-63981-1947. 22. 
doboz. A hazai nemzetiségi oktatás szabályozásáról átfogóan lásd Föglein Gizella: Etnikum és 
educatio. A magyarországi nemzetiségek és az alsó fokú  oktatásuk állami szabályozása 1945-1985. 
Budapest, 2005, Napvilág Kiadó. A későbbi időszak nemzetiségi oktatásának helyzetéről sok ér
tékes forrást közöl a Pártállam és nemzetiségek (1950-1973) c. dokumentumkötet. Összeállította, 
jegyzetekkel ellátta és a bevezető tanulmányt írta Tóth Ágnes. Kecskemét, 2003, Bács-Kiskun 
Megyei Önkormányzat Levéltára.

8 A háborús bűnösök Jugoszláviának történő kiadatásáról és ottani felelősségre vonásáról lásd 
Galántha Gergely: Háborús bűnösök kiadatási eljárásai Magyarország és Jugoszlávia között
1944-1948. Bácsország, 2006. (39.) 4. sz. 14-23. A háborús bűnöket megállapító bizottság már 
1945. január 17-én Budapestre küldte megbízottját, Triva Militart, akinek az volt a feladata, hogy 
levéltári kutatásokat végezzen ebben a vonatkozásban. Az Ózna speciális belügyi alakulata 1945 
tavaszán számos háborús bűnösnek nyilvánított személyt tartóztatott le Magyarország területén, 
és szállított Jugoszláviába a magyar hatóságok engedélye nélkül. Deák Leót például, aki 1941-1944



Heltainak, hogy úgy érzékelik, „feltámadt a magyar revíziós propaganda” a 
magyar sajtóban, ezért „nem csodálkozhatunk azon, ha emiatt a jugoszláv 
sajtó néha nekikeseredik, és megereszt egy-egy élesebb cikket”. Ez azonban, 
tette hozzá mintegy megnyugtatásul, továbbra sem befolyásolja a jugoszláv 
kormányt abban, hogy „a magyarság számára a legszélesebb jogok gyakorlását 
biztosítsa”. Heltai ezután arról próbálta meggyőzni Cicmilt, hogy az említett 
problémák nem a magyar kormány Jugoszláviával szembeni megváltozott 
magatartására, hanem a pontos információ hiányára, valamint az állami 
szervek lassúságára vezethetők vissza. Azt kérte, hogy „minden ellenkező 
információval szemben” azt fogadják el, amit ő mond, mert például bizonyos 
sajtókörökkel ellentétben a magyar kormány „éppen olyan esztelennek tartja a 
revíziós propagandát, mint a jugoszlávok”. Cicmil Heltai érvelésének hatására 
beismerte, hogy a két ország közötti problémák mögött valójában a jugoszláv 
választások észak-bácskai eredményei állnak, mivel „különösen a kisbirtokos 
vidékeken a magyar lakosság mintegy 50%-a a rendszer ellen szavazott, holott 
panaszra a mai Jugoszlávia ellen okuk nem lehetett”.9

A magyar külügyminisztérium és a SZEB jugoszláv delegációja közötti 
összekötő feladatokat a szerbül jól tudó, a Vajdaságból származó Rex József 
látta el, aki kifejezetten szovjet nyomásra került a külügyminisztériumba. Rex 
a Jugoszláv Kommunista Párt tagja, partizán, majd a Vörös Hadsereg hadnagya 
volt, és később, 1947-ben a belgrádi magyar követség titkára lett. Fontos sze
repet játszott az 1946-ban létrehozott Magyar-Jugoszláv Társaságban, annak 
első főtitkára lett.10

A két ország kapcsolatait, mint ismeretes, eleve megterhelték a közelmúlt 
eseményei, elsősorban a Délvidék Magyarországhoz csatolása, illetve az 
1942-es dél-bácskai és újvidéki razzia. A razzia jugoszláviai magyarokra gya
korolt hatása egyenesen tragikus volt. Egyre több jelentés futott be a magyar 
kormányhoz a délvidéki magyarokat ért megtorlásokról, az ártatlan civilek 
kivégzéséről, a kiutasításokról, a vagyonelkobzásokról, a munkatáborokról.

között Bács-Bodrog vármegye főispánja volt, és aki ártatlansága tudatában önként jelentkezett 
a budapesti szovjet katonai parancsnokságon, a szovjet hatóságok átadták a jugoszlávoknak. Az 
1942-es razzia főbűnöseinek 1945 novemberében Újvidéken megtartott peréről és az ítéletről 
lásd újabban annak jegyzőkönyvét. Aleksandar Kasas (red.): Stenografski zapisnici sa sudenja 
glavnoodgovornima za raciju u Juznoj Backoj 1942. godine. Növi Sad, 2008, Filozofski fakultét.

9 MNL OL KÜM XIX-J-l-a-IV-107-66/Bé-1946. 55. doboz.
10 Rex Józsefet (1920-2004) 1949-ben a Rajk-per kapcsán letartóztatták, először életfogytiglani 

börtönre ítélték, majd büntetését 15 évre mérsékelték. 1955-ben szabadult, majd az Egyesült 
Államokba emigrált. A. Sajti Enikő: Egy kommunista káder a külügyben, 1945-1948, Rex Jó
zsef. Forrás, 2009. 7-8 . sz. 89-109. Rex József: A Magyar-Jugoszláv Társaság története. (1946. 
október -  1949 vége). Sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta és lábjegyzetekkel ellátta A. Sajti Enikő. 
Forrás, 2011. 2. sz. 29-56.



A partizánok délvidéki kegyetlenkedéseiről szóló első hírek még a háborús 
összeomlás előtt, a Lakatos-kormány idején érkeztek a miniszterelnökség 
kisebbségi osztályára az akkor már felbomlóban lévő, de még működőképes 
délvidéki magyar közigazgatási apparátustól. Az első ilyen ismert jelentés a 
muraközi csendőrségtől, illetve Nagy Iván országgyűlési képviselőtől11 érkezett
1944. augusztus 31-én, aki a Csáktornyán élő Lajkó Rózsi 1944. augusztus 
7-én kelt eredeti levelét juttatta el a minisztériumba. Az asszony Doroszlón 
élő testvérének írta meg apjuk halálának körülményeit. A megrendítő levél 
szerint 1944. július 23-án éjjel partizánok törtek be a faluba, összeszedtek 68 
embert, kihajtották őket a falu szélére, egy mocsaras részhez, az idősebbeket 
ott agyonlőtték, köztük a Lajkó testvérek édesapját is.12

Grősz József kalocsai és bácsi érsek a katolikus püspöki kar nevében 1945. 
április végén hosszabb feljegyzésben hívta fel Gyöngyösi János külügyminiszter 
figyelmét a kiutasításokra és a kivégzésekre, tiltakozott ezek ellen, és a kormány 
hathatós intézkedését kérte a kiutasítások ügyében. Mint ezzel kapcsolatos 
levelében olvashatjuk:

„A délvidéki magyarságot súlyos megpróbáltatás érte még a múlt év végén, mikor 
-  amint azt a szigorú határzár mellett szerezhető hiteles értesülésekből megállapít
hatom -  a magyarság köréből ezreket és tízezreket hurcoltak el ismeretlen helyre 
a jugoszláv partizánok. Az alig ellenőrizhető értesülések szerint sok ezerre tehető 
a jugoszlávok által meggyilkolt magyaroknak a száma. [...]

Mindehhez járult most az elmúlt napokban az, hogy az egyes vidékekről ezrével 
utasítják ki a jugoszláv hatóságok azokat a magyarokat, akik 1941 után költöztek 
a Délvidékre, tehát nem jugoszláv állampolgárok, továbbá azokat, akik az orosz 
hadsereg bejövetele előtt lakóhelyükről elmenekültek, de aztán visszatértek. Jól 
tudom, hogy a fegyverszüneti egyezmény értelmében a magyar kormány köteles 
a Délvidékről is Magyarországra szállíttatni a nem jugoszláv állampolgárokat, de 
tiltakozom, és a Külügyminiszter Ür hatékony intézkedését kell kérnem az ellen 
az eljárás ellen, ahogyan e kiutasítások valójában megtörténnek. [...] A kiutasítan- 
dókat, községenként szinte egy időben, meglepetésszerűen összegyűjtötték, éppen 
csak a rajtuk lévő legszükségesebb ruházat és átlagban 500 R készpénz elhozatalát 
engedvén meg. A kiutasítottak lakásait az azokban található összes felszereléssel 
együtt bezárták és lepecsételték a jugoszláv hatóságok, de sok helyen azonnal 
elkezdődött a felszerelések széthordása is.”13

11 Nagy Iván (1904-?) ügyvéd, jobboldali kisebbségi magyar politikus. A harmincas évek második 
felében a horvát ellenzékkel kereste a kapcsolatokat, a Nép című keresztény jobboldali újság egyik 
alapítója, majd 1941-1944 között magyar parlamenti képviselő. 1945-ben háborús bűnösnek 
nyilvánították, de nem tudták elítélni, mert külföldre emigrált.

12 MNL OL K-28. ME Kisebbségi Osztály. 1944-R-25 965.
13 Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár (= KFL) I.l.a. Generalia de Archidioecesis. 1945. 476.



Nagymértékben rontotta a magyarok Jugoszláviáról alkotott képét a jugoszlá
viai németek Magyarországra történő önkényes átdobása is. 1945 júniusában 
mintegy háromezer németet tettek át Kelebiánál a határon, akiket mintegy négy
száz fegyveres partizán kísért a határhoz. Parancsnokuk azzal fenyegetőzött, 
ha a magyarok nem engedik be őket, akkor „a határ mentén felállítják őket, és 
lelövik”.14 1946. január 30-án pedig a nagykanizsai főszolgabíró arról értesítette 
a belügyminisztériumot, hogy a jugoszlávok 16 nappal azelőtt négyezer németet 
szállítottak át vagonokba zsúfolva, embertelen körülmények között magyar 
területre azzal a céllal, hogy átadják őket az osztrák hatóságoknak, az osztrákok 
azonban nem vették át őket. Ezek az emberek a murakeresztúri határállomáson 
rekedtek: „...az áttettek közül már csak 1800 ember van, akik nagy számban 
tifuszos- és vérhasbetegek. További ittmaradásuk országos járvány veszélyével 
jár.”15 A Nagyszéksós melletti határállomáson 1945. augusztus 2-án felvett hi
vatalos jegyzőkönyv szerint pedig: „... egy kb. 150 főből álló partizán a járőrre 
géppisztolyt fogott és a híd két oldalán golyószórót és géppuskát helyeztek el. 
A svábok háta mögött lévő partizánok fegyverrel magyar területre kergették 
át a 157 főnyi sváb csoportot.” Amikor a magyar határőr századparancsnok a 
SZEB parancsa értelmében visszavételüket kérte, a szerb századparancsnok azt 
válaszolta: „Hogyha kell, harc árán is megakadályozza a svábok áttételét, neki 
nem parancsol az orosz, mert az orosz senki, mert neki csak Tito parancsol, 
és ha kell, az oroszokat is kiveri a Tisza vonaláig.” Majd a nyomaték kedvéért 
még hozzátette: „Ha még sok a beszéd, félórán belül Röszkén lesznek és 2 órán 
belül Szeged (harc árán) és a Duna-Tisza vonala lesz a határ.”16

Egyre több információ futott be Magyarországra a jugoszláviai magyarok 
elleni megtorlásokról is. Mindszenty hercegprímás, esztergomi érsek 1946. 
július 17-én juttatta el Gyöngyösi János külügyminiszterhez az egy délvidéki 
küldöttség által személyesen hozzá eljuttatott Magyar sors a Délvidéken, illetve 
A Jugoszláviában élő magyarság helyzete igaz megvilágításban című anonim 
jelentéseket. A jelentésekben külön is utaltak a bezdáni magyarok kivégzésére, 
Csúrog és Zsablya magyar lakosságának deportálására és Reök Andor volt 
szabadkai főispán tragikus halálára. Mint a jelentésben olvashatjuk:

„Dr. Reök Andor volt szabadkai főispánt átcsalták és pár hét múlva az újvidéki
báni palota erkélyéről ledobták. Dr. Bogner József lapszerkesztőt hosszas kínzás

14 MNL OL KÜM XIX-I-k-Jugoszlávia-17/d-31 390-1945. 22. doboz.
15 MNL OL KÜM XIX-J-l-k-Jugoszlávia-16/d-225/pol.-1946. 22. doboz.
16 MNL OL KÜM XIX-J-1 -k-Jug.-16/f-32.338/pol.-1945. 22. doboz. A nagyhatalmak jugoszláviai 

németekkel kapcsolatos ausztriai és németországi politikájáról lásd Vladimir Geiger: HEIMKEHR. 
Povratak slavonskih Nijemaca nakon Drugoga svjetkog rata iz izbjeglistva/prognanistva u zavicaj 
i njihova sudbina. Scrinia Slavonica, 2003. 3. sz. 521-547.



után kivégezték. A torontáloroszi plébánost Tito Gestapója a pincében agyonverte, 
Virág István 84 éves horgosi apátplébános a kivégzés helyén szörnyethalt, Varga 
Lajos moholyi plébánost kocsi után vonszolták kilométereken, míg ki nem szen
vedett. Ezután holttestét megcsonkították. Köves István mozsori lelkészt magyar 
területről hurcolták le Újvidékre.”

Hírt adtak a vrdniki bányában szabotázs vádjával kivégzett magyarokról, 
és megemlítették az újvidéki internálótáborban működő hírhedt „rabszolga
piacot” is.

„A táborba hajnali 5 órakor menetbe állnak külön-külön a férfiak és nők. 1/2 6-kor 
kilépnek a munkaadók elé. Válogatnak köztük és elviszik őket. Jönnek olyan munka- 
vállalók, akik már csak lányokat, nőket keresnek. Ezek a munkaadók rendesen egyik 
vagy másik katonaságból valók. Szörnyű nagy a vérbajosok száma. Április vége felé 
hajnali 1/2 4-kor katona jött a táborba a nők hálótermébe, kiválasztott magának egy 
lányt azzal, hogy »csak két órára van szükségem rá«! Valóban, 6 órakor félholtan 
vánszorgott vissza. [...] Felszentelt papokat WC-tisztításra, hónapokon keresztül 
nyers ló-, marha- és disznóbőr sózására használnak. Misézniük, betegeket szent
ségekkel ellátniok (mivel ez reakciós munka), sőt utcára menniök nem szabad.”17

A megtorlásokat, mint ismeretes, országszerte központilag, a legfelső ka
tonai-politikai körökben tudatosan tervezték meg, és onnan irányították. Az 
Ózna egységei Jugoszlávia egész területén személyesen Aleksandar Rankovic 
belügyminisztertől, az Ózna vezetőjétől kaptak parancsot a tisztogatásra, a 
politikai és az osztályellenségnek, a hadifoglyoknak és a civileknek, a kollabo- 
ránsoknak, az usztasáknak, a csetnikeknek, a németeknek és a magyaroknak 
stb., vagyis az aktív partizánokat leszámítva az ország bármely népéhez, nem
zetiségéhez, a társadalom bármely rétegéhez tartozóknak, a „nép ellenségeinek 
a likvidálására”, a tömeges kivégzésekre. Az ország minden nemzetére, nem
zetiségére kiterjedő megtorlás célja a háború utolsó szakaszában a lehetséges 
és feltételezett ellenség megsemmisítése, a politikai ellenfelek hatalomból 
történő kiszorítása, illetve az új, gyenge állami szerveknek félelem keltése 
révén történő megszilárdítása volt. A szerbiai szakirodalom ennek kapcsán 
egyenesen az új hatalmi elit ún. erdei pszichózisáról ír -  mindenki, aki nem 
ment el partizánnak, „nem ment az erdőbe”, az ellenségnek számított. 1944 
augusztusában kifejezetten a „nép ellenségeinek” likvidálására hozták létre a 
híres-hírhedt Ózna hadtestet, amelynek 7 hadosztálya és több brigádja műkö
dött Jugoszlávia-szerte. E kivégzőbrigádok tevékenységét a vegyes nemzetiségű

17 MNL OL KÜM XIX-J-l-a-IV-109-1981/Bé.-1946. 55. doboz.



vidékeken, így a Vajdaságban is a helyi szláv lakosság támogatta, illetve számos 
esetben ők is részt vettek a leszámolásban. A kivégzéseket kezdetben formális 
tárgyalás nélkül, többnyire „bemondás” alapján hajtották végre, sok helyen 
a magyar hatóságok által hátrahagyott nyilaspárti listák alapján, de automa
tikusan háborús bűnösnek számítottak a Magyar Megújulás Pártjának tagjai 
is, illetve a magyar éra alatt közhivatalt viselők, a leventeoktatók és gyakran 
a papok és a tanítók is, sőt azok is, akik csak lelkesen fogadták a magyar im- 
périum visszaállítását 1941-ben.18

A miniszterelnökségen keresztül a külügyminisztériumba eljuttatott, atro
citásokról szóló hírekre a külügyminisztérium sommásan úgy reagált, hogy 
a jelentések „rengeteg téves adatot” tartalmaznak, 40-50 ezer kivégzettről és 
30 ezer deportáltról beszélni „teljesen abszurd”. „Mindent összevetve -  írja 
ezzel kapcsolatosban a külügyminisztérium délszláv referense, Rex József -  a 
magyarság helyzete Jugoszláviában nem fényes, de számításba kell venni, hogy 
sokkal rosszabb is lehetett volna.”19 Újabb kutatásaim sem módosították azt a 
korábbi megállapításomat, hogy a kivégzések miatt a magyar kormány nem

18 A megtorlásokra vonatkozó gazdag irodalomból csak néhány fontosabb munkára utalunk: 
Kosta Nikolic: Kuzne jedinke se odstranjaju. Rana faza radanja komunizma u Srbiji 1944-1945. 
Istorija 20. véka, 2004. 2. sz. 47-62. Srdan Cvetkovic: Broj i struktúra optuzenih domacih ratnih 
zlocinaca i kolaboracionista prema fondu Drzavne komisije i njena instrumentalizacija. Arhiv, 
casopis Arhiva Srbije i Crne Gore, 2004. 2. sz. 81-95. Uő: Uloga OZN-e u likvidaciji „narodnih 
neprijatelja” 1944-1945. Sta kriju arhivi OZN-e o revolucionarnom teroru 1944/1945. Arhiv, 
casopis Arhiva Srbije i Crne Gore, 2006. 1-2. sz. 127-136. Uő: Izmeáu srpa i cekica. Represija u 
Srbiji od 1944 do 1953. Beograd, 2006, Sluzbeni glasnik. Uő: U ime naroda! Beograd, 2014, Evro 
Book. Momcilo Mitrovic: Srpska nacionalna cast pred  zakonom 1945. Beograd, 2007, Institut 
za noviju istoriju Srbije. Partizanska i komunisticka represija i zlocini u Hrvatskoj 1944-1946. 
Dokumenti. Knjiga 1-2. Priredili Zdravko Dizdar, Vladimir Geiger, Milán Poic, Mate Rupic. 
Slavonski Brod, 2005-2006, Hrvatski institut za povijest. Mate Rupic -  Vladimir Geiger: 
Partizanska i komunisticka represija u Hrvatskoj 1944-1946. Dalmacija. Slavonski Brod i Zagreb, 
2011, Hrvatski institut za povijest. Vladimir Gajger: Josip Broz Tito i ratni zlocini. Bleiburg. 
Folksdojceri. Zagreb, 2013, Hrvatski institut za povijest. Aleksandar Kasas: M adari u Vojvodini. 
Növi Sad, 1996, Filozofski fakultét u Novom Sadu, Odsek za istoriju, 156-184. Petar Kacavenda: 
Nemei u Jugoslaviji 1918-1945. Beograd, 1991, Institut za savremenu istoriju. 2arko S. Jovanovic: 
Nova vlast u Srbiji. 1941-1945. Beograd, 1993, Zavod za udzbenike. Slobodan Maricic: Susedi, 
dzelati, zrtve. Folksdojceri u Jugoslaviji. Beograd, 1995, Conect. Zorán Janjetovic: Between Hitler 
and Tito. The Disappearance o f  the Vojvodina Germans. Beograd, 2000, A szerző kiadása. Zorán 
Janjetovic: Neslovenske nacionalne manjine krajem drugoga svetskog rata. In Hans Georg Fleck, 
Igor Graovac (red.): Dijalog povjesnicara -  istoricara 3. Zagreb, 2001, 389-401. A megtorlások 
magyar nyelvű irodalmát elemzi Enike A. Sajti: Partizanska odmazda protiv Madara u Vojvodini: 
rezultati i upitnici istoriografije. In Impériumváltás a Vajdaságban (1944). Promena imperije u 
Vojvodini 1944 godine. Szeged-Zenta, Csongrád Megyei Levéltár -  Zentai Történelmi Levéltár, 
2010. http://adattar.vmmi.org/fejezetek/1340/05_partizanska_odmazda_protiv_madara_u_ 
vojvodini.pdf A letöltés ideje. 2016. március 1.

19 MNL OL KÜM XIX-J-l-k-Jugoszlávia-16/b-1874/1946. 22. doboz.
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tiltakozott sem a SZEB-nél, sem a jugoszláv delegációnál. Előkerültek viszont 
olyan források, amelyek arról tanúskodnak, hogy a kivégzésekről tudtak a SZEB 
angol és amerikai delegátusai, és több esetben is információt kértek erről a 
magyar kormánytól. A velük folytatott beszélgetések során a külügyminisztéri
um tisztségviselői elsősorban azt hangsúlyozták, hogy „hivatalos értesülésük” 
nincs a kivégzésekről, bár tudnak róluk, az ezzel kapcsolatos adatok azonban 
véleményük szerint erősen túlzóak és ellenőrizhetetlenek. 1945 júniusában a 
jugoszláv delegátus gazdasági szakértője, Vladimir Gavrilovic, a valós tények
kel ellentétben, egy „igen baráti hangnemben” folytatott beszélgetés során 
egyenesen arról biztosította a magyar kormányt:

„Bácskában semmiféle magyarüldözés nincs és nem volt. Csupán két községből, 
Csúrog és Zsablya utasítottak ki tömegesen magyarokat, innen is azonban saját 
érdekükben, az ismeretes újvidéki eseményekből kifolyólag. Nyugat-Bácska, Hód
ság stb. svábok által elhagyott részekbe csoportosítják a magyarokat. Óbecsén stb. 
például voltak népbírósági tárgyalások, és ennek folyamányaképpen tényleg voltak 
kivégzések is, de csak olyan esetekben, ahol rablás vagy gyilkolás vagy az újvidéki 
eseményekben való részvétel bebizonyosodott.”

Gavrilovic még hozzátette:

„A magyaroknak nagy szerencséje, hogy Tito került hatalomra, különben rettenetes 
lett volna az újvidéki események miatt való visszahatás és bosszú. A magyaroknak 
egyáltalában igen jó sorsuk van...”20

A forrásaink ugyanakkor azt is bizonyítják, hogy a magyar kormány a 
SZEB-en keresztül, illetve a jugoszláv delegáció útján számos esetben tilta
kozott a jugoszláv kormánynál a kiutasítások -  amelyek sok ún. őslakost is 
érintettek -  embertelen módja ellen, illetve a vajdasági németek Magyarország 
területére történő illegális áttétele miatt. Több alkalommal is kérték Belgrádot, 
hogy legalább a fegyverszüneti egyezmény értelmében kiutasított tisztviselők 
ingóságait adják vissza, illetve engedjék meg azok áthozatalát. A jugoszláv kor
mány az ügyet röviden azzal intézte el 1945. november 25-én kelt válaszában, 
hogy mivel „azok a magyar tisztviselők, akik a jugoszláv területre a megszállás 
idején mint a fasiszta központi apparátus tagjai kerültek, nem hoztak magukkal 
semmit”, számukra tehát nincs mit visszaszolgáltatni.21

20 Uo.
21 A kiutasítások elleni tiltakozásokról lásd: Enike A. Sajti: M adari u Vojvodini 1918-1947. Növi 

Sad, 2010, Fórum, 252-257.



1946. szeptember 10-én a külügyminisztérium szóbeli jegyzéket intézett 
a SZEB jugoszláv delegációjához a Magyarországon bejegyzett cégek jugo
szláviai telepeinek és fiókintézeteinek vezetői ellen kollaboráció vádja címén 
indított eljárások miatt, bár a jegyzék nem nevezte meg konkrétan, kikről is 
van szó. A kisgazdapárti Nagy Ferenc vezette kormány annak alapján emelt 
óvást a vagyonelkobzások ellen, hogy: „A magyar állampolgárságú természetes 
személyek és magyar jogi személyek Jugoszláviában fekvő javainak, jogainak 
és érdekeinek sorsát a békeszerződés van hivatva rendezni, a szóban forgó 
jugoszláv rendszabályok pedig ennek a rendelkezésnek elébe vágnak.” Azt a 
magyar kormány sem vonja kétségbe -  folytatódik a jegyzék - ,  hogy a magyar 
tulajdonú vállalatok vezetőit is felelősségre vonják háborús bűnösség miatt, de 
igen messzemenő és jogilag helyt nem álló rendszabálynak tartják, ha „ma
gyar jogi személyek vagyonát az ottani vállalati vezetők esetleges bűnössége 
folytán elkoboznák”. Azt is kifogásolták, hogy a vállalati vezetők „túlnyomó 
része” ellen védelem nélkül folytatták le az eljárást, s olyan személyeket is 
háborús bűnösnek mondtak ki, „akik a maguk részéről mindent megtettek, 
hogy a vállalat tulajdonában lévő üzemek minél kisebb mértékben álljanak a 
megszállók rendelkezésére”.22

A Magyarországgal szembeni területi követelésekre vonatkozó hivatalos 
jugoszláv propaganda már közvetlenül Szabadka visszafoglalása után meg
kezdődött. Az 1944. november 5-én megrendezett szabadkai jugoszláv felsza- 
badítási ünnepség szónokai hitet tettek a bajai háromszög mellett, és Titóhoz 
intézett táviratukban „a bajai háromszög bunyevácainak a közös hazához való 
ragaszkodását” is tolmácsolták. Egyúttal kifejezték abbéli reményüket, hogy 
„ellentétben a letűnt bűnös jugoszláv kormányokkal, Titóék nem mulasztják 
el a bajai háromszöget bekebelezni”.23

Baranyában, Vas megyében, Mohácson, Baján, tehát gyakorlatilag végig 
Magyarország déli határai mentén a jugoszláv fegyveres alakulatok kétségbe 
vonták a magyar közigazgatás illetékességét. Letenye környékén például jugo- 
szlávok „fegyverrel felszerelve, házról házra járva gyűjtötték az aláírásokat” a 
terület Jugoszláviához csatolása érdekében. Zala vármegye alispánja egyenesen 
a honvédelmi miniszterhez fordult segítségért, mert mint 1945. május 11-én 
kelt levelében írta, napok óta egy 68 fős partizánalakulat garázdálkodik az 
olajtelepek körül, „naponta fosztogatnak, lovakat fognak ki a kocsikból...”, és 
a magyar rendőröket „megkötözve magukkal hurcolták”.24 Baján, Csikérián, 
Tompán, Bácsalmáson az orosz katonák fegyverrel tartóztatták fel az „alkal

22 MNL OL PM XIX-L-l-k-293 981/IV.b./1948. 33. doboz.
23 Uo.
24 MNL OL KÜM XIX-J-l-k-16/b.-30.013/pol.-1945. 22. doboz.



matlankodó” jugoszláv fegyvereseket, és „mereven elzárkóztak az elől, hogy a 
jugoszlávok a trianoni országhatáron belül is tért hódíthassanak” -  olvashatjuk 
az ideiglenes kormány egyik 1945. januári jelentésében.25

1945. január 14-én egy Pécs környékéről származó délszláv küldöttség, 
amelynek tagjai az Antifasisticki front Slovena u Madarskoj (Magyarországi 
Szlávok Antifasiszta Frontja) soraiból kerültek ki, s amelyet a garai szárma
zású, magyar források szerint jugoszláv ügynök, Antun Karagic sokác népi 
író vezetett, felkereste Josip Broz Titót, és a bajai háromszög Jugoszláviához 
csatolását kérte. Tudjuk azt is, hogy a Pécsre bevonuló III. jugoszláv hadsereg 
egységei kifejezetten azt a parancsot kapták, hogy vegyék át a város igazgatását, 
amit azonban a Vörös Hadsereg megakadályozott.26

A bajai háromszögre vonatkozó területi követeléseket Jugoszlávia hivatalos 
körei 1946 tavaszáig napirenden tartották. 1945 februárjában Josip Broz Tito 
egy Fjodor Ivanovics Tolbuhinhoz, a szerbiai, majd magyarországi harcokban 
részt vevő 3. Ukrán Front parancsnokához intézett levelében azt írta, hogy 
Jugoszlávia a békekonferencián a „történelmi jogra” hivatkozva követelni fogja 
a bajai háromszög Jugoszláviához csatolását. Mint ezzel kapcsolatos levelében 
olvashatjuk:

„Mintegy 50000 honfitársunk,27 főként szerbek és horvátok maradtak Magyar- 
ország határai között az első világháború után. Legtöbb honfitársunk a bajai 
háromszögben, Pécs és Arad környékén lakik, de az egész jugoszláv-magyar 
határ mentén is sokan élnek. A békekonferencián követelni fogjuk, hogy ezeket 
a területeket csatolják a mi államunkhoz, mivel ezekre a területekre történelmi 
jogunk is van. Történelmük során lakosainkat a magyar feudális urak és a német 
hódítók üldözték. Erőszakkal kitelepítették őket ezekről a területekről. A terror 
mellett elnemzetlenítették őket. Üldözésük különösen e háború során erősödött 
fel, mivel a szláv népekkel vállaltak szolidaritást. Ennek ellenére testvéreinknek 
sikerült megőrizniük nemzeti tudatukat. S bár a körülmények a Vörös Hadsereg 
bevonulásával alapvetően megváltoztak, a magyar hatóságok nem változtattak 
korábbi politikájukon. A testvéreinkkel szembeni házkutatások, táborok és letar
tóztatások mindennaposak. [...] Kérem azonnali intézkedését annak érdekében, 
hogy ezeket a honfitársainkat azonnal engedjék szabadon, a jövőben biztosítsák, 
hogy a magyar hatóságok ne léphessenek fel ily módon lakosainkkal szemben -  
és biztosítsák, testvéreink szabadon kifejezhessék nemzeti érzésüket, antifasiszta

25 MNL OL KÜM XIX-J-l-n-Gyöngyösi János-1945. 23. doboz.
26 Branko Petranovic: Istorija Jugoslavije 1918-1988. Treca knjiga. Socijalisticka Jugoslavija 1949- 
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meggyőződésüket, valamint saját fegyveres alakulatokat alakíthassanak, és belép
hessenek Jugoszlávia népfelszabadító hadseregébe.”28

A határkérdést Jugoszlávia nyomásgyakorlásra használta fel Magyarország
gal szemben annak érdekében, hogy elősegítse a kommunisták hatalomátvé
telét. A jugoszláv külpolitika legfőbb törekvése ekkor, mint ismeretes, az volt, 
hogy biztosítsa az új politikai hatalom megszilárdulását, s ezt a Szovjetunióval 
történő minél szorosabb együttműködésben, illetve egy jugoszláv vezetésű 
balkáni, esetleg balkáni-kelet-európai föderáció létrehozásában látta.29 Északi 
határai mentén egy kommunista vezetésű, Jugoszláviával szorosan együttmű
ködő Magyarországot kívántak látni.30

A határmódosítás mellett a „magyarkérdés” megoldásával kapcsolatban 
voltak Jugoszláviában olyan elképzelések is, amelyek egyrészt a magyarok 
totális kitelepítésében, illetve egy jugoszláv-magyar lakosságcserében látták 
volna a megoldás kulcsát. A lakosságcserét esetleg kombinálni lehetett volna 
egy Magyarország javára végrehajtandó kisebb területi engedménnyel. Az 
előbbi elképzelés Vasa íubrilovic hajdani szarajevói merénylő, majd történész 
és politikus nevéhez fűződött, míg a másodikat Sreten Vukosavljevic telepí
tésügyi miniszter, a szerb falu kiváló ismerője, szociológus a belső telepítések 
szempontjából dolgozta ki.31

A Magyarországgal szembeni területi követelés kérdése Tito utolsó moszkvai 
útja során, 1946. május 28-án, tehát még a párizsi béketárgyalások megkezdése 
előtt került le végleg a napirendről. Tito Moszkvában sürgette a szovjetek gaz
dasági segítségét, és biztosította Sztálint, hogy „a jugoszláv kormánynak nincs 
szándékában más hatalmak tőkéjét beengedni gazdaságába”. Végül tájékoztatta

28 Branko Petranovic: Istorija Jugoslavije... 174. Aleksandar Kasas: M adari... 194. Enike A. Sajti: 
M adari u Vojvodini... 269-271.

29 A balkáni föderációról lásd: Branko Petranovic: B alkanskafederacija 1943-1948. Beograd, 1991, 
Zaslon. Gyarmati György: Vámunió, föderáció -  új nagyhatalom? Korunk, 2006. február, http:// 
www.korunk.org/?q=node/8&ev=2006&honap=2&cikk=8099 A letöltés ideje 2016. március 6. 
Hornyák Árpád: Délszláv rendezési tervek és területi követelések a második világháborúban és 
a párizsi békekonferencián. Századok, 2007. 1. sz. 162-190.

30 Ripp Zoltán Példaképből ellenség. A magyar kommunisták viszonya Jugoszláviához 1947-1948. 
In A fordulat évei 1947-1949. Szerkesztette Standeisky Éva, Kozák Gyula, Pataki Gábor, Rainer 
M. János. Budapest, 1998, 1956-os Intézet, 45-62.

31 Vasa Cubrilovic: A kisebbségi kérdés az új Jugoszláviában. Híd, 1996. 12. sz. 1043-1060. A do
kumentumot Bori Imre tette közzé. A tervet először a Dnevni telegraf közölte 1996. szeptember
18-ai és 25-ei számában. Vukosavljevic tervezetét ismerteti Branko Petranovic: Istorija Jugoslavije 
3. 176-177. és Zorán Janjetovic: Neslovenske nacionalne manjine u Vojvodini krajem Drugog 
svetskog rata. In Hans Georg Fleck, Igor Graovac (red.): Dijalogpovjesnicara -  istoricara. Zagreb, 
2001, 397-398. A kérdésről lásd még: Aleksandar Kasas: M adari... 194. Enike A. Sajti: Madari 
u Vojvodini... 269-271.



Sztálint a magyar-jugoszláv kapcsolatokról is. „Tito elmondta, a jugoszláv 
kormány úgy döntött, hogy nem fogja felvetni a Magyarországgal szembeni 
jugoszláv területi követelést (a bajai háromszög tekintetében) a Miniszterek 
Tanácsában.” Mire Sztálin helyeslőén megjegyezte, „ha Magyarország békés 
kapcsolatokra törekszik Jugoszláviával, akkor Jugoszláviának támogatnia kell 
e törekvéseket”, annál is inkább -  emlékeztette nem minden célzás nélkül Ti- 
tót - ,  mert Jugoszláviának „elsősorban a Görögországhoz és Olaszországhoz 
fűződő kapcsolataiban vannak nehézségei.”32

1946. augusztus 26-án Edvard Kardelj külügyminiszter, a jugoszláv béke
delegáció vezetője Párizsban váratlanul ajánlatot tett a magyar békedelegáció 
vezetőjének, Gyöngyösi János külügyminiszternek egy „szerény keretek között 
maradó, kb. 40 ezer főre tehető önkéntes lakosságcserére”, illetve a Baja alatti 
vízművekre vonatkozó vízügyi egyezmény megkötésére. Kardelj először is arról 
biztosította Gyöngyösit, hogy Jugoszlávia nem fog területi követelésekkel fel
lépni Magyarországgal szemben, de mintegy ennek kompenzációjaként a Baja 
alatti vízművekre és a lakosságcserére vonatkozóan kössenek megállapodást. 
Joze Vilfan, a jugoszláv békedelegáció főtitkára a magyarok tudomására hozta 
azt is, ha elfogadják a lakosságcsere-javaslatot, akkor Jugoszlávia nem fogja 
benyújtani azt a magyar békeszerződés módosítására vonatkozó javaslatát, 
amely különleges jogokat biztosított volna a magyarországi délszlávoknak az 
oktatás és a nemzetiségi jogok védelme terén.

Az ajánlatot Kertész István, a magyar békedelegáció főtitkára „meglepő 
ultimátumnak” nevezte, amelyet a magyar félnek 48 órán belül kellett volna 
elfogadnia. Budapesten lázas kapkodás kezdődött, mivel nem akarták, hogy 
a béketárgyalásokon elveszítsék a jugoszlávok jóindulatát, amelyre elsősor
ban Csehszlovákiával szemben volt szükségük. Nagy Ferenc kisgazdapárti 
miniszterelnök a jugoszláv tervezetet a csehszlovák-magyar lakosságcsere
egyezményhez képest „nagyon enyhe és nagyon barátságos” ajánlatnak 
nevezte, s felhívta a figyelmet arra, hogy egy esetleges elutasítással nem 
kellene „a szlovákoknak fegyvert adni a kezébe”.33 A minisztertanács végül 
lényegében módosítás nélkül elfogadta a jugoszláv lakosságcsere-tervezetet.
1946. szeptember 12-én megtörtént Kardelj és Gyöngyösi külügyminiszte

32 Mezei Géza (szerk.): Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rend születése (1945-1949). 
Budapest, 2001, Új Mandátum Könyvkiadó, 175-178.

33 MNLOL Minisztertanácsi jegyzőkönyvek. X IX -A -83-a-133.1946. augusztus 28-ai jegyzőkönyv. 
Az 1946. február 27-én megkötött csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezmény ugyanany- 
nyi csehszlovákiai magyar kitelepítését irányozta elő, mint amennyi magyarországi szlovákot 
telepítettek volna át Csehszlovákiába. De mivel a szerződés alapján Csehszlovákia nem tudott 
megszabadulni a kollektiven bűnösnek nyilvánított magyaroktól, további 200 000 magyar kite
lepítését szorgalmazta, és folytatta a magyarok deportálását Morva- és Csehországba.



rek lakosságcserére vonatkozó elvi megállapodása, a megállapodásról közös 
kommünikét adtak ki, és a jugoszláv delegáció visszavonta a magyar béke- 
szerződésre vonatkozó, fent említett módosító javaslatát. A lakosságcsere
egyezményt sajátos módon levélváltás formájában kötötték meg, és mindkét 
országban meglehetősen nagy nyilvánosságot kapott. A l l  szakaszból álló 
szerződés rögzítette, hogy az áttelepülés önkéntes, és 40 000 főre vonatkozik. 
A szerződés utalt arra, hogy Jugoszláviának „ajánlási joga” lesz a kitelepülök 
vonatkozásában, az erre vonatkozó javaslattétel jogát pedig egy vegyes bizottság 
jogkörébe utalta. Áttelepülési propagandát is csak a jugoszláv fél folytathatott 
volna Magyarország területén, a magyar felet Jugoszláviában ez a jog nem 
illette meg. Az áttelepülők csak az ingó vagyonukat vihették volna magukkal, 
a hátrahagyott ingatlan vagyonukat kölcsönösen jóváírták volna.34 A magyar 
külügyminisztérium igyekezett felmérni, milyen az áttelepülési szándék a hazai 
délszlávok körében, s meglepődve tapasztalták, hogy alig akadna jelentkező. 
A vajdasági magyarok viszont -  olvashatjuk az ezzel kapcsolatos jelentésben 
-  „nagy tömegben készülnek eljönni”.35 A magyar levéltári források szerint a 
lakosságcsere-egyezmény végrehajtására nem került sor, ennek okai mindmáig 
tisztázatlanok. Úgy véljük azonban, hogy a magyarországi délszlávok rendkívül 
alacsony áttelepülési szándéka minden bizonnyal közrejátszott ebben.

Ha válaszolni akarunk arra a jogos, bár korántsem egyszerű kérdésre, hogy 
a fent említett problémák ellenére Magyarország miért éppen Jugoszláviával 
alakította ki szomszédjai közül a legjobb viszonyt közvetlenül a háború után, 
illetve Jugoszlávia miért kezdeményezte a baráti közeledést, akkor az alábbi 
tényezőket kell figyelembe vennünk. Először is a magyar koalíciós pártok közül 
elsősorban a kommunisták tartották fontosnak a Jugoszláviához történő köze
ledést és egy minél pozitívabb kép kialakítását az országról, mivel belpolitikai 
pozícióik erősödésének külső támaszát látták Jugoszláviában. Követendőnek, 
példaértékűnek tartották belső rendszerüket, egészen odáig menően, hogy 
például a honvédelmi minisztérium politikai államtitkára 1946 tavaszán kérte a 
SZEB jugoszláv delegációját, küldjék el számukra a jugoszláv hadsereg katonai 
szabályzatát, mivel az „a magyar hadsereg katonai szabályzatának összeállítá
sára alapul szolgálna”.36 1947. október 10-15-e között pedig az Államvédelmi 
Hatóság (ÁVH) élén hírhedtté váló Péter Gábor rendőr altábornagy és Szebenyi 
Endre belügyi államtitkár vezetésével rendőrküldöttség járt Jugoszláviában,

34 A szerződéstervezetet közli Föglein Gizella: Magyar-jugoszláv népcsere egyezmény tervezet 
(1946). Századok, 1996. 6. sz. 1553-1570. A lakosságcsere-egyezményről bővebben lásd A. Sajti 
Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Budapest, 2004, Napvilág Kiadó, 354-361.
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ahol az ottani állambiztonsági intézményeket tanulmányozták.37 Útjukkal 
kapcsolatban sajnos nem rendelkezünk további adatokkal.

Magyarország a fegyverszüneti periódusban, mivel korlátozott szuverenitású 
ország volt, nem kezdeményezhette hivatalosan a diplomáciai kapcsolatok 
felvételét egyetlen országgal sem. Megtették ezt helyette más országok, köz
tük Jugoszlávia is. A SZEB jugoszláv delegációja már 1945 őszén határozott 
ígéretet tett a kisgazdapárti Gyöngyösi János külügyminiszternek arra, ha 
Magyarország támogatja Jugoszlávia Triesztre vonatkozó követelését, akkor 
a jugoszláv kormány Magyarországot egyrészt a béketárgyalásokon, illetve 
már a béke-előkészítés során „minden olyan kérdésben, amely nem ellenkezik 
Jugoszlávia érdekeivel”, támogatni fogja.38 Úgy tűnt, a jugoszlávok ígérete nem 
maradt üres szólam. Már 1945 nyarán, amikor Rákosi és Rajk Belgrádban 
járt, megállapodtak abban, hogy a jugoszláv kormány mérséklőén fog hatni 
Prágára a szlovákiai magyarok durva és embertelen üldözése kapcsán, amit 
több esetben valóban meg is tett. Jugoszlávia 1947-ben támogatta Magyaror
szág ENSZ-felvételét is.39 Belgrádnak ekkor nem volt közömbös, hogy északi 
hátárán egy vele rokonszervező, baráti, sőt azonos társadalmi berendezkedésű 
állam foglal-e helyet, amely cserébe támogatja Jugoszlávia szupranacionális 
balkáni terveit.40 Jugoszlávia legfőbb külpolitikai törekvése az volt, hogy olyan 
külpolitikai helyzetet teremtsen, amely az új, kommunista hatalom megszi
lárdítását segíti elő.

Néhány hónappal Belgrád felszabadulása után, 1945 augusztusában Zilahy 
Lajos író vezetésével, aki ekkor a Magyar-Szovjet Baráti Társaság vezetője 
volt, a Magyar-Jugoszláv Társaság (MJT) előkészítő bizottságának megbízá
sából magyar küldöttség járt a jugoszláv fővárosban. Céljuk többirányú volt: 
megpróbálták felvenni a kapcsolatot a jugoszláv kulturális, művészeti világ 
képviselőivel, szerették volna kitapogatni a hivatalos köröknek az MJT létre
hozásával kapcsolatos álláspontját, illetve a külügyminisztérium megbízásá
ból szemrevételezték a korábbi magyar követség épületét is. Mint az útjukról 
készült jelentésben olvashatjuk:

„A magyar követség épülete (Krunska ulica-ban) sajnos használhatatlan állapot
ban van. A felső emelet leégett, a földszint jobb szárnyán 3 szoba, bal szárnyán 4
van »használható« állapotban. Úgyhogy ezekben is súlyos égési károk vannak és a

37 MNL OL KÜM XIX-J-4/a.-Belgrád TŰK 85/biz.-1947.
38 MNL OL KÜM J-1 -n-Gyöngyösi János-1947.25. d. Gyöngyösi beszéde a parlamentben, a külügyi 
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hallban a leszakadt tető, gerendák és törmelék. Pillanatnyilag valami tűzoltó őrség 
parancsnoksága van 3 szobában elhelyezve. Az épület rendbe hozása, ha egyáltalán 
lehetséges, milliókba kerülne, de a mai anyaghiány miatt majdnem ki van zárva.41

A diplomáciai kapcsolatok felvételének kérdését Belgrád már 1945 őszén 
felvetette, ennek akadályát akkor a magyarországi délszláv kisebbség szándéko
san feketére festett kulturális, oktatási helyzetével, valamint a háborús bűnösök 
kiadatásának kérdésében elfoglalt „nagyon bürokratikus” magyar állásponttal 
magyarázta.42 Stanoje Simic jugoszláv külügyminiszter 1946. szeptember 
25-én Párizsban, az ott folyó béketárgyalások során a magyar kormányhoz 
jegyzékben fordult, amelyben közölték, hogy tekintettel a vízügyi kérdésekben 
és a lakosságcsere ügyében létrejött elvi megállapodásra, „hajlandók felvenni 
a diplomáciai kapcsolatokat Magyarországgal”. A magyar kormány nyomban 
a SZEB-hez fordult, hogy elnyerje a szükséges hozzájárulást a kapcsolatok 
felvételéhez. Október 4-én Iván Ivanovics Levuskin, a SZEB őrnagyi rangban 
lévő vezérkari főnöke közölte a külügyminisztériummal, hogy a SZEB-nek 
„nincs kifogása” a két ország diplomáciai kapcsolatainak helyreállítása ellen.43
1946. október közepén, tehát még a magyar békeszerződés aláírása előtt meg
kezdődtek a belgrádi magyar követség kialakításának technikai és politikai 
előkészítő munkálatai.

Magyarország háború utáni első belgrádi követének Szántó Zoltánt nevezték 
ki, a követség második legfontosabb embere pedig a másodtitkári beosztá
sánál jóval fontosabb szerepet játszó Rex József lett. Szántó életrajzi adatai 
jól mutatnak a kor új politikai elitjével szemben támasztott követelmények 
szempontjából. Hajdani szociáldemokrataként komoly kommunista múlttal, 
azaz megfelelő „pedigrével” rendelkezett. A Tanácsköztársaság hadseregének 
századparancsnoka volt, politikai fogolyként 15 évet ült Horthy börtöneiben, 
majd a Szovjetunióba emigrált. Ott a Komintern munkatársa lett, egy idő
ben operatív megbízottként Prágából irányította az MKP-t. A háború alatt 
a moszkvai rádió magyar osztályát vezette, majd a még moszkvai székhelyű 
Kossuth rádió főszerkesztője lett. Megúszta a nagy szovjet tisztogatásokat, 
és itthon is elkerülte a guillotine-t. Rákosi szűkebb köréhez tartozott. Azt 
gondolhatnánk, hogy ez az életpálya elég volt ahhoz, hogy szívesen látott 
vendég legyen Belgrádban. De nem így volt. Szántó követi kinevezése kom

41 MNL OL KÜM XIX-J-l-n-Gyöngyösi János-sz. n.-1945. 23. doboz.
42 MNL OL KÜM J-l-k-16/c-32. 728/pol.-1945. 22. doboz.
43 MNL OL KÜM X IX -J-1 -k-l/a.-27845/pol.-1946.; 2591/pol.-1946.; 2681/pol.-1946. 1. doboz. 
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munista múltja ellenére sem keltett osztatlan lelkesedést Belgrádban. Ügy 
tűnik, túlságosan is moszkovitának tartották. Lazar Brankov nem is titkolta, 
hogy mást szeretnének látni a belgrádi magyar követség élén, de hogy kire 
gondoltak, nem nevezte meg.44 Szántó belgrádi követi karrierje azonban nem a 
kinevezése körüli nézeteltérés, hanem a Sztálin-Tito összetűzés miatt sikerült 
meglehetősen rövidre. 1949. január 27-én még Rajk László külügyminiszter 
rendelte haza. Mint Rajk ezzel kapcsolatos táviratában olvashatjuk: „hosszú 
lesz itt-tartózkodása”.45

Szántó követi kinevezése kapcsán még egy körülményt érdemes felidézni. 
Huszár Tibor kutatásaiból tudjuk, hogy Szántóról, még belgrádi követté tör
ténő kinevezése előtt, Szűcs Ernő, a szovjet állambiztonsági szervek beépített 
embere jelentést írt Moszkvába. Szűcs Révai József és Lukács György mellett 
egy szovjetellenes, Nyugat-barát, „magyar soviniszta” csoport vezetőjének 
nevezte Szántót, aki még „Sztálint is kigúnyolta”. (A jelentés szerint e csoport 
tagja volt Münnich Ferenc egykori pécsi főispán, budapesti rendőrfőkapitány, 
1956 után az első Kádár-kormány tagja is.) A terjedelmes jelentés vészjósló 
mondattal zárult: „A csoport működését figyelemmel kell kísérni, és kártevő 
munkájukat meg kell akadályozni.”46 A guillotine tehát 1946 tavaszán ott lebe
gett Szántó feje fölött, ő azonban a szerencsések közé tartozott. Túlélte ezeket 
az esztendőket, és néhány hónap múlva megkapta belgrádi követi kinevezését.

Rex József jugoszláv kommunista és partizán múlttal lépett be a szovjet csa
patok által megszállt Magyarország „kádervilágába”. Szülei a Tanácsköztársaság 
bukása után emigráltak Jugoszláviába, ő már Belgrádban nőtt fel, itt lett a SKOJ, 
majd a JKP tagja, sőt rövid partizán múlttal is rendelkezett. Mivel a németek 
vérdíjat tűztek ki a fejére, szüleivel átszökött az ekkor ismét Magyarországhoz 
tartozó Újvidékre, de még az 1942-es razzia előtt sikerült feljönnie Budapestre. 
Amikor a szovjet hadsereg átlépte Románia felől a trianoni határt, beállt a 
Vörös Hadseregbe, s mivel jól tudott szerbül, a hadsereg politikai osztályára 
nyert beosztást. Itt ismerkedett meg a későbbi külügyminiszterrel, a szlovák 
származású Gyöngyösi Jánossal is. Gyöngyösivel szovjet propagandaanyagokat 
fordítottak magyarra és újságot szerkesztettek. Felettese és mentora, bizonyos 
Gurkin gárdaőrnagy ajánlotta be a külügybe, mondván, „Gyöngyösi barátunk 
és az egész külügy rászorul egy kis megfigyelésre”.47 Rex 1945. május közepén

44 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) 2.1. A volt Zárt irattár anyaga, „Rex József 
és társai”. 1/94.-V-142734. Rex József 1954. július 16-ai kihallgatása. Válasz a 2 -6 . kérdésekre. 
82. o.
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jelentkezett szolgálatra a külügyminisztériumban, és csakhamar a politikai 
osztályon nyert beosztást. Szerbnyelv-tudása, jugoszláv kommunista és szovjet 
katonai múltja jól hasznosítható politikai tőkeként funkcionált, és kezdettől 
fogva a SZEB mellé rendelt jugoszláv delegáció összekötőjeként dolgozott. 
Ez azonban már kezdettől fogva több volt szokványos munkakapcsolatnál. 
Bizalmas, baráti kapcsolatokat épített ki a delegáció tagjaival, de ekkor még 
nem sejtette, hogy ez csaknem az életébe kerül majd. A jugoszláv kormány 
Belgrádban is számított Rex „barátságára”, ami csakhamar nézeteltéréshez 
vezetett közte és Szántó követ között. Szántó azzal vádolta a másodtitkárt, 
hogy információkat ad ki jugoszláv elvtársainak, amiről őt nem tájékoztatja, 
és munkáját is hanyagul végzi. Személyes vitájukból a „beosztott” került ki 
vesztesen, Szántó kérésére 1948 elején Rexet hazarendelték.

Szántó Zoltán követ 1947. február 4-én, pár nappal a párizsi békeszerződés 
aláírása előtt adta át megbízólevelét Iván Ribarnak, a Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság elnökének.48 A magyar külpolitika Belgrádnak szánt legfon
tosabb üzenetét tolmácsolva a bűntudat és a győztes fölény dichotómiájára 
építette fel beszédét. Szólt „a Tito marsall vezetése alatt lefolytatott hősi fel
szabadító háborúban újjászületett” Jugoszláviáról, és élesen elhatárolódott a 
„magyar néptől idegen rendszer bűnös politikájától”. De, mint hangsúlyozta, 
„Magyarország újjászületése és a fasiszta reakció elleni harc” lehetővé tette, 
hogy új alapokra helyezzék a két ország kapcsolatait.

A magyar követség tehát, mint már utaltam rá, nem az eredeti épületben 
kezdte meg munkáját. Kezdetben „méregdrága”, ám a háború során lepusztult 
szállodai szobákban laktak, nem volt gépkocsijuk, gyalog jártak. Szántó követ 
szemmel láthatóan igen nehezen viselte ezt a valóban kényelmetlen helyzetet. 
Budapestre küldött jelentéseiben sűrűn és panaszos hangon kérte munkakö
rülményeik javítását. Mint egyik 1947. áprilisi jelentésében írta:

„Bemutatkozó látogatásaim sorozatát a csatakos belgrádi utcákat róva, gyalog
szerrel kellett lebonyolítanom. Gyakran kellett szégyenkeznem, hogy sáros lábbal 
állítottam be egy-egy követ vagy miniszter dolgozószobájába. Megtörtént, hogy 
megsajnáltak, és autón küldtek haza. Az is megtörtént, hogy rossz időjárás kö
vetkeztében az utolsó pillanatban le kellett mondanom látogatásokat, mire autót 
küldtek értem.”

Majd a nyomaték kedvéért még hozzáfűzte:

48 MNL OL XIX-J-1 -k-Jugoszlávia-1 /a 1. doboz. Szántó Zoltán 1947. február 4-ei távirata. Magyar- 
ország a fegyverszüneti periódusban 15 országgal vette fel a diplomáciai kapcsolatokat.



„Nem jó dolog, ha egy követ munkakörülményei sajnálkozást váltanak ki kollégái 
körében. Nem kevésbé kínos a látogatók fogadása szűk, tisztának nem mondható 
szállodai szobámban, melynek mennyezetén a beszivárgó hóié fantasztikus fres
kókat képezett ki. [... ] Ma délután az Avalán lesz egy fogadás, de még nem tudom, 
hogy részt tudok-e ezen venni. Most körültelefonálunk a városban megtudni, hogy 
melyik követ lenne olyan szíves autójára felvenni.”49

Más alkalommal még ennél is keményebben fogalmazott, hogy jobb belátásra 
bírja Budapestet. „Kínos dolog számomra állandóan ilyen természetű anyagi 
kérdésekkel foglalkozni. Lehetséges, hogy kormányunk nem tudja rendelkezés
re bocsátani a követség fenntartásához szükséges összegeket. Ha valóban ez a 
helyzet, akkor belgrádi diplomáciai képviseletünket át kell szervezni, a követet 
vissza kell hívni, és lássa el egy ügyvivő, egy-két irodai beosztottal a legszük
ségesebb tennivalókat” -  írta.50 Szántó ekkor még nyilván nem sejtette, hogy 
visszahívására hamarosan sor fog kerülni, de nem a követség anyagi helyzete 
miatt, hanem a Jugoszlávia körül kialakult súlyos politikai válság miatt. Már-már 
zsarolta kormányát, amikor a következő szavakkal ecsetelte sanyarú helyzetüket:

„Lehetetlenség, hogy a magyar követség a szomszédos országok és kis balkáni 
államok (Albánia!) követségeinél lényegesen rosszabb körülmények között dol
gozzon. Magam részéről nem vállalhatom azt a kisebbrendűségi helyzetet, amelybe 
belekényszerültem. Nem szolgálja országunk érdekét, ha a magyar követ ágrólsza- 
kadt hajléktalanként érintkezik akár a jugoszláv kormánnyal, akár a diplomáciai 
testület tagjaival.”51

Helyzetét némileg enyhítette, hogy a jugoszláv kormány, értesülve nehéz 
helyzetéről, átmenetileg egy üres nyaralót bocsátott rendelkezésére, ennek 
berendezéséért azonban újabb „csatákat” kellett vívnia Budapesttel.52

De nem csak az épülettel voltak problémák, a követség létszáma és személyi 
összetétele is gondot okozott a követnek. A nagy ügyfélforgalom, az emelkedő 
konzuli és jogsegélyügyek Szántó szerint „túlterhelték” a követség munkatár
sait. Mint 1947. november 8-ai jelentésében írta:

„E túlterhelés következtében a belgrádi követség mai létszámával csak felületesen 
tud megfelelni annak a fontos hivatásnak, hogy a kormányt rendszeresen tájé-

49 MNL OL XIX-J-4-a-Belgrád-40-1947. 1. doboz.
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koztassa a Jugoszláviában végbemenő átalakulásokról, a politikai, gazdasági és
kulturális élet fontos eseményeiről és változásairól.”53

Rendszeresen azzal a kéréssel bombázta Budapestet, hogy emeljék a követség 
munkatársainak számát. Különösen egy „jó” sajtóattasé hiányát érezte.

Megjegyezzük, hogy Szántó panaszai nem voltak alaptalanok, a követség 
valóban alacsony létszámmal, a követet is beszámítva mindössze négy fővel 
és egy altiszttel kezdte meg működését. Úgy tűnik, Szántó jelzései lassan meg
hallgatásra találtak Budapesten, 1949 januárjában, közvetlenül hazarendelése 
előtt, már tizenhat munkatársa volt. A követnek azonban, úgy tűnik, nem 
volt szerencséje munkatársaival. 1948 tavaszán, tehát még a szovjet-jugoszláv 
konfliktus kirobbanása előtt két követségi titkár disszidált Belgrádból.54

A követ panaszlistáján -  az épület állapotára vonatkozó megjegyzések mel
lett -  rendszeresen szerepelt munkatársai és saját illetményének a kérdése, és 
sokat panaszkodott a követség munkájával összefüggő egyéb, főként anyagi 
körülményekre, valamint a belgrádi közellátás nehézségeire is. A követség 
munka- és életkörülményeire vonatkozó sűrű felszólalásai komoly feszültség
hez vezettek Szántó és a külügyminisztérium között. A dolog odáig fajult, hogy 
a pénzügyi fegyelem megszegésével vádolták, és 1948 májusában jelentéstételre 
hazarendelték. Molnár Erik külügyminiszter személyesen kért tőle magyaráza
tot. Szántó e beszélgetés után, visszatérve állomáshelyére, egy Molnár Erikhez 
írott magánlevélben cáfolta az ellene felhozott vádakat. Tagadta, hogy újból 
ki akarta fizettetni magának a már korábban felvett ún. berendezkedési ille
téket, de nem vállalta a Svájcból nagy nehezen beszerzett, majd igen gyorsan 
összetört szolgálati kocsi javítása körüli szabálytalanságokat sem. Szántó az 
ellene felhozott vádakat „vakmerő hazugságnak” nevezte, támadásba lendült, 
és a problémákat felvető külügyminisztériumi osztálytanácsost dehonesztálta 
a külügyminiszter előtt. „.. .mi indítja ezt az embert, és honnan veszi a bátor
ságot arra, hogy a miniszternél így megrágalmazzon egy felelős állásban lévő 
embert, akit negyvenéves múltja alapján elég jól ismernek a Pártban. Mi lehet 
ennek a Kibédynek a füle mögött, és milyen gazságok elkövetését várhatjuk 
tőle? Mindezek után meghagyható-e akár egy napig is külügyi szolgálatban, 
méghozzá olyan beosztásban, ahol nagyon bizalmas dolgok mennek át a ke
zén” -  írta levelében.55
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A két ország kapcsolatainak drámai megromlása, sőt kriminalizálódása 
ellentétes hatást gyakorolt szereplőink személyes sorsára. Szántó pályája nem 
tört meg, hazahívása után lényegesen jobb körülmények közé került -  néhány 
évig követként teljesített diplomáciai szolgálatot Párizsban. Később is nagy túl
élőnek bizonyult. 1956-ban Nagy Imre hívének számított, ott volt a Romániába 
száműzöttek között is, a Nagy Imre-perben azonban csak tanúként hallgatták ki.

Rex József későbbi élete kevésbé volt szerencsés, mint Szántóé. A pályáját 
korábban segítő tényezők -  elsősorban jugoszláv kommunista múltja -  ellene 
fordultak. 1949 májusában letartóztatták, és a Rajk-per mellékszálaként előbb 
életfogytiglani fegyházra, majd 15 évre ítélték, de tanúként kihallgatták a 
Rajk-perben is. Az már a történelem iróniájához tartozik, hogy a börtönben 
vele fordíttatták le szerbre a perrel kapcsolatos hírhedt Kék könyvet. 1955-ben 
perújrafelvétel révén szabadult, 1956-ban az Egyesült Államokba emigrált, 
ott is halt meg.

Mivel a követség megnyitásának évében nem kapták meg a belgrádi kormány 
által megígért építési kölcsönt, a kötött gazdálkodásra történő átállás miatt pedig 
már nem igényelhettek építőanyagot, így az épület helyrehozása kitolódott a 
jövő évi építési idényre. Az épület állapota miatt az első esztendőben, 1947-ben 
egyik alapvető diplomáciai feladatukat, a magyar állami ünnep (ekkor még 
Szent István ünnepe, augusztus 20.) megünneplését sem tudták ellátni.56 Nem 
csak a követségi épület állapota és a gépkocsi hiánya nehezítette a követ életét, 
a fokozódó ellátási nehézségek is egyre negatívabban befolyásolták belgrádi 
hétköznapjaikat.

A Jugoszláviáról magyar hivatalos körökben kialakított pozitív kép és jó 
szomszédi kapcsolatok ellenére Szántó őszintén beszámolt kormányának az 
egyre romló közellátásról s általában a jugoszláv gazdaság aggasztó helyzeté
ről. Mint egyik 1947-es jelentésében írta: „Iparcikkek egyáltalán nem állnak 
rendelkezésünkre, csak külföldről szerezhetők be. Ma már az a helyzet, hogy 
bizonyos nélkülözhetetlen élelmiszereket sem tudunk beszerezni.”57

S valóban. 1945-ben a kenyeret még mindenhol jegy nélkül adták, a Vaj
daság gazdasága, az ország éléstára még nem érezte meg a németek totális 
kitelepítését, a magyarok elleni megtorlást és a gazdasági megszorításokat. 
Az UNRRA-segélyek pedig rövid ideig enyhítették az ellátási nehézségeket 
(gabona, 10 000 teherkocsi, több száz traktor, gumi, cukor, textília, gyári 
felszerelések stb.58), így ennek segítségével sikerült egy ideig a fenyegető éhín
séget elkerülni. 1947 nyarán azonban az amerikai kormány politikai okokból
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megtagadta a Tito-rendszernek nyújtandó élelmiszer- és gabonasegélyt. 1947- 
ben Jugoszlávia megkezdte első ötéves tervének megvalósítását, de addigra 
már elkobozták, államosították az egyéni tulajdon szinte minden formáját az 
iparban, a kisiparban, a kereskedelemben, a németek és egyes magyar réte
gek földtulajdonát is elkobozták már. Az ötéves terv a nehézipar, a hadiipar 
nagyarányú fejlesztését, köztük 200 nagyberuházást irányzott elő. Ez súlyos 
megszorításokkal járt. 1947 februárjában komoly állami beavatkozásra került 
sor a mezőgazdaságban is. Kötelezővé tették a szántóföldek bevetését, beve
zették a kötelező beszolgáltatást, márciusban leszállították a kenyérfej adagot 
stb. -  megkezdődött a mezőgazdaság szovjet mintájú állami kizsákmányolása. 
A kenyérellátásban például négy kategóriát állítottak fel: az első kategóriába 
a nehéz fizikai munkát végzők kerültek, ők 650 grammot, míg a negyedik 
kategóriába sorolt osztályidegenek és a gyermekek csak 250 gramm kenyeret 
kaptak naponta. Bizonyos iparcikkeket ugyan szabad forgalmúvá tettek, de mint 
Szántó jelentésében olvashatjuk: .ezeknek az ára a hazai luxusárak többszö
röse, minőségük pedig olyan silány volt, hogy azokat megvásárolni részben 
nem volt lehetséges, részben pedig nem is volt érdemes.”59 Ennek ellenére a 
követ úgy értékelte ezt a helyzetet, hogy a „közellátási reformmal” a jugoszláv 
kormány „az újjáépítés, az iparosítás, a termelés eddig elért növekedése alapján 
a dolgozó népesség életszínvonalának lényeges emelését biztosítja”.60 A való
ságban a „reform” teljes csődbe vitte az ország ellátását.

A követ informálta Budapestet arról is, hogy 1948 márciusáig a jugoszláv 
közellátást a kettős árrendszer jellemezte: jegyre olcsón és többnyire ga
rantáltan lehetett megkapni a legszükségesebb élelmiszereket és bizonyos 
iparcikkeket, míg ugyanezeket az árukat az állam által engedélyezett szabad 
forgalomban ennél jóval magasabb, a lisztet például akár négyszeres áron 
lehetett csak megvásárolni. Belgrád lakosai maguk között ezt az árrendszert 
csak „osztályáraknak” nevezték, mert a jegyre történő garantált ellátás lé
nyegében csak a „társadalmilag hasznos” csoportoknak, az üzemi, a kisipari 
munkásoknak, a tisztviselőknek és alkalmazottaknak, a diákoknak és a kis
gyermekes anyáknak járt. A politikai jelentőségű beruházások, építkezések 
esetében tovább differenciálták az államilag garantált ellátást az ott dolgozó, 
„társadalmilag hasznos és fontos” munkások, alkalmazottak és értelmiségiek 
javára. Az ún. rohambrigádok tagjai, köztük az ifjúsági vasút építői is, akiknek 
a létszáma egyes időszakokban elérte a 80 ezer főt is, emelt fejadagot kaptak. 
A boszniai Samac-Szarajevó vasútvonal építéséről van szó, amelynek Jugo
szláviában „az ifjúság hazafias és erkölcsi nevelése szempontjából” komoly
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propagandaszerepet szántak. Az építkezés politikai értékét azonban nem 
csupán e hazafias és erkölcsi szempontok határozták meg, hanem a boszniai 
hadiipar fejlesztésének igénye is. Szántó követ 1947 szeptemberében, röviddel 
az átadás előtt látogatta meg az ott dolgozó magyar fiatalokat. (A vasutat 1947. 
november 29-én, az új állam nemzeti ünnepén adták át a forgalomnak.) Mint 
erről szóló jelentésében olvashatjuk:

„Az ifjak 2-3000 főre berendezett barakktáborokban vannak elszállásolva, igen 
puritán körülmények között, egyszerű, tartalmas élelmezésben részesülnek, és 
minden dolgozó egy rend munkaruhát és egy pár bakancsot kap. Az építkezés 
a nagy embertömeg fizikai munkáján alapszik. [...] Fiúk, lányok talicskázzák a 
földet, primitív targoncákon hordják a nehéz köveket vagy a betont, a vállukon 
viszik a hídépítők a hatalmas gerendákat. Mindez a legjobb hangulatban, legtöbb
ször énekszó mellett történik. [... ] Fogadásomra rögtönzött gyűlést hívtak egybe, 
amely a magyar-jugoszláv barátság melletti óriási ovációvá csapott át. A látogatás 
végén a fiúk-leányok a vállukon vittek ki az autóig.”61

Kevésbé voltak lelkesek kinti életkörülményeik miatt a jugoszláv munkaügyi 
minisztérium és a Magyar Építőmunkások Országos Szövetsége által kötött 
szerződés alapján 1947 nyarán Jugoszláviába érkezett magyar építőmunkások. 
A mintegy 3500 magyar vendégmunkás a jugoszláv építőipari átlagbéren 
felül személyeként 25%-os pótlékot, szállást és „mérsékelt árú élelmezést”, 
élelmiszer-, cipő- és ruhajegyet kapott. Keresetük felét átutalhatták itthoni 
családjuk számára. A több ezer ember fogadására azonban a jugoszláv fél 
nem volt felkészülve, az ország különféle vidékeire szórták szét őket, néha 
2-3 fős csoportokban. Élelmezésüket sok helyen csak „zökkenőkkel” tudták 
megoldani, bérüket késve kapták meg, „.. .mely idő alatt -  olvashatjuk Szántó 
egyik ezzel kapcsolatos jelentésében -  pénz hiányában sem élelmezésüket nem 
tudták feljavítani, sem apróbb kiadásaikat (levélbélyeg, cigaretta) nem tudták 
fedezni. Ez a körülmény igen elkeserítőleg hatott a magyar munkásokra. ” Ke
vés segédmunkást osztottak be melléjük, rossz volt az anyagellátás, „gyakori a 
tétlen ácsorgás”. Ezért nem tudták teljesíteni a normát, így önhibájukon kívül 
csökkent a fizetésük. Sok helyen nemzeti indíttatású összetűzésekre is sor ke
rült: „a jugoszláv pallérok nemzeti büszkeségét sérti a magyar munkások jobb 
teljesítménye”, ezért „inkorrekt” módon akadályozták munkájukat. Komoly 
gondok voltak a fizetések hazautalásával is. A szállásokon nem voltak ritkák 
a lopások sem. „Ilyen elhamarkodott kezdeményezések felesleges súrlódá
sokhoz vezetnek, ezért már külpolitikai érdekeink védelme szempontjából is
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kívánatos hasonló vállalkozások elmaradása” -  zárja a magyar építőmunkások 
helyzetéről szóló beszámolóját a követ.62

Az 1948 márciusában, néhány hónappal a szovjet-jugoszláv konfliktus 
kitörése előtt bevezetett „közellátási reform” ún. hármas árrendszert vezetett 
be. A bevezetés célja az volt, hogy ösztönözzék a parasztokat, az állam által 
meghatározott, kötött áron adják el termékeiket. Ha feleslegeiket, a rendelet 
értelmében, nem a szabadpiacon értékesítették, hanem az állami, szabott áron 
szövetkezeteknek vagy állami felvásárlóknak adták el, akkor az adott termék 
teljes ellenértéke mellett ugyanolyan összegű, iparcikkek vásárlására jogosító 
utalványokat kaptak. Ez azt jelentette, hogy a parasztok a szabad forgalmi ár 
akár 1/10-ért juthattak hozzá a lábbelihez, esetleg egy-egy pár, akkor hiány
cikknek számító zoknihoz, gyufához, vagy ha éppen kapható volt, mezőgaz
dasági eszközökhöz. A rendelet tovább szűkítette a szabad forgalomban lévő 
árucikkek mennyiségét, ami a jegyre adott élelmiszerek árának emelkedését 
okozta. A rendelet a belgrádi követség munkatársainak helyzetére is komoly 
hatást gyakorolt. „Az ún. diplomata magazin eddig még nem szűnt meg -  je 
lentette ennek kapcsán Szántó 1948 februárjában de egy minimális meny- 
nyiségű élelmiszeren kívül, amit szintén felemelt áron ad, mindent a szabad 
forgalomban kell felhajtani. A diplomata magazinban például néha kapható kis 
mennyiségű hús, amiért már hajnalban sorba kell állni, azonban a jelentkezők 
nagy részének nem jut belőle. [...] Vajat márciustól csak jegyre fognak adni. 
A vendéglői árakat 100-150%-kal fogják emelni.”63

Az ún. harmadik ár közellátásra gyakorolt hatásáról egy hónappal később 
a követ így számolt be:

„A közellátási reform szervezeti előkészítésére az illetékes hatóságok képtelennek 
bizonyultak. A városokban sok helyen előfordult, hogy az ún. garantált ellátásra 
jogosultak csak nagy késéssel kapták meg élelmiszerjegyeiket. [...] A iparcikkek
re jogosító pontokat sok helyen még most sem adták ki az igényjogosultaknak. 
[...] Az utóbbi napokban jegyre adott élelmiszerek árát jelentékenyen felemelték 
anélkül, hogy erre vonatkozóan hirdetmény jelent meg volna. [...] A közellátási 
reform hatásaként várható volt a szabad élelmiszerpiac összezsugorodása. Ez be is 
következett. [... ] Egyes cikkek árát a parasztok túl magasnak találják, így pl. falusi 
üzletekben bakancs, cipő és csizma alig talál vevőre. [... ] Ennek bizonyos bojkott 
jellege is van. Különösen a háború sújtotta vidékeken a parasztok panaszkodnak 
különböző építőanyagok, fa, kő, vasanyag drágasága miatt. [...] A lakosság köré
ben gyakran hallani olyan megjegyzést, hogy két évvel ezelőtt jobban éltünk.”64
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A követ szomorú kuriózumként említi, hogy Montenegróban komoly po
litikai kérdéssé vált a sírkő magas ára. Mint írja:

„A kis Montenegró ugyanis legalább 80 000 halottat veszített a háború alatt, alig 
van család, amely ne gyászolna. Most halottaiknak sírkövet szeretnének állítani, 
de ebben gátolja őket a magasan megállapított ár.”65

A belgrádi Politika, a jugoszláv kommunista párt központi lapja eközben 
így lelkendezett:

„A mai francia kenyérfejadag ötödrésze a mi bányászaink fejadagjának és harmadré
sze a mi átlagfejadagunknak. [... ] Angliában a hús- és cukorfejadag a mi alsóbb ka
tegóriákba tartozó dolgozóink fejadagjának felel meg, a kenyér- és zsírfejadag pedig 
a 7-14 éves jugoszláv gyerekek fejadagjával egyenlő. [... ] A mi országunkban tehát 
a megélhetés összehasonlítatlanul könnyebb, mint a nyugat-európai államokban.”66

E „könnyebb megélhetés” miatt a követség munkatársai 1948 tavaszától 
arra kényszerültek, hogy fizetésük terhére futár útján élelmiszert kérjenek 
Budapestről.67

A belgrádi háziasszonyoknak azonban nem volt kihez fordulniuk. 1948 
nyarára tovább súlyosbodott a helyzet, a parasztok egyre kevesebb terméket 
voltak hajlandók kötött áron értékesíteni, az árak az egekig szöktek, amit a 
kiskereskedelem „elhamarkodott” államosítása csak még tovább súlyosbított. 
Válaszként az állam rendeletileg maximalizálta az élelmiszerek szabadpiaci 
árát, mire a parasztok, logikusan, nem vitték ki áruikat a piacra, inkább a te
hetősebb városiaknak egyenesen házhoz szállították. Az egyébként is horribilis 
feketepiaci árak 50%-kal tovább emelkedtek. A belgrádi piacokon kialakult 
drámai helyzetről a követ így számolt be: „Az asszonyok tömegei verekszenek 
egy-egy kiló burgonyáért, uborkáért vagy karalábéért, feldöntik a kosarakat, a 
tejesköcsögöket, és elsöprik a rendcsinálásra kivezényelt rendőröket.” Belgrád 
lakossága, tette hozzá lakonikusan, „a szó igazi értelmében éhezik”.68

1947. október 13-án Dinnyés Lajos miniszterelnök vezetésével magyar kor
mányküldöttség érkezett Belgrádba azzal céllal, hogy aláírják a két ország 
közötti kulturális egyezményt, és előkészítsék a barátsági és kölcsönös se
gélynyújtási egyezmény megkötését. Először járt magyar miniszterelnök
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Jugoszláviában a két ország történetében. A küldöttség tagja volt Szakasits 
Árpád miniszterelnök-helyettes, Gerő Ernő közlekedési miniszter, Molnár 
Erik külügyminiszter, Veres Pál honvédelmi miniszter, valamint Dobi István, a 
Kisgazdapárt elnöke, államminiszter. A küldöttséget elkísérte Karlo Mrazovic, 
Jugoszlávia budapesti nagykövete is. A tárgyalások még aznap megkezdőd
tek, este pedig a küldöttséget személyesen Tito is fogadta. A megbeszélések 
középpontjában nemcsak a kulturális egyezmény kérdései álltak, hanem a 
leendő barátsági szerződés is, amelynek jugoszláv fél által tervezett szövegét 
a magyar delegáció nem sokkal azelőtt kapta meg, s amelynek megkötését a 
magyar fél is szorgalmazta. Úgy vélték, hogy a szerződés jugoszláv tervezete 
megfelel a magyar elgondolásoknak. Este a delegáció a Fehér Udvarba ment 
át, ahol személyesen megjelent Tito is. Az ő javaslatára fogadták el, hogy a 
barátsági szerződés aláírására Budapesten kerüljön sor. Nem sikerült viszont 
elfogadtatni a magyar delegáció arra vonatkozó javaslatát, hogy a tárgyalá
sokról szóló zárónyilatkozatba kerüljön be az a szöveg, amely a két ország 
közötti vitás kérdések rendezésére utalt volna:

„Amennyiben még függő kérdések volnának, azt egymással szemben jelen egyez
mény (ti. a barátsági -  S. E.) szellemében fogják megoldani, ugyanúgy intézkednek 
kölcsönös nemzetiségi politikájuk gyakorlásában, a kettős birtokos problémák és 
határátlépési ügyek megoldásában, valamint egymás gazdasági és szellemi újjá
építésének támogatásában.”69

A kulturális együttműködésről kötött egyezmény leszögezte, hogy mind
két fél „a lehető legnagyobb jóindulatot és előzékenységet fogja tanúsítani” 
a másik fél állampolgárai és azok intézményei iránt, egymás történetének és 
kultúrájának tanulmányozására kölcsönösen tudományos intézeteket alapí
tanak, és e feladatok megvalósítása céljából magyar-jugoszláv bizottságot 
hoznak létre két, budapesti, illetve belgrádi tagozattal. Mint az egyezményben 
olvashatjuk:

„A belgrádi tagozatba a külügyminisztérium egy képviselője, a Kulturális és Művé
szeti Bizottság, valamint az Iskola- és Tudományügyi Bizottság két-két képviselője, 
a Tájékoztatásügyi Igazgatóság, a szakszervezetek, az elismert ifjúsági szervezet 
és a kultúrmunkások szervezetének egy-egy képviselője, valamint a jugoszláviai

69 MNL OL XIX-J-l-n-j-I-4/b.-457/pol.res.-1947. 6. doboz.



magyar származású lakosság elismert kulturális-közművelődési intézményeinek 
és a magyar szervezetnek egy-egy képviselője foglalnak helyet.”70

Az egyezmény a vegyes bizottság feladatát is rögzítette, amely lényegében 
kiterjedt a két ország kulturális, oktatási, művészeti kapcsolatainak szervezésére, 
koordinálására. Figyelemre méltó az is, hogy az egyezményt a Magyar Köztár
saság részéről Molnár Erik külügyminiszter, a Jugoszláv Szövetségi Népköztár
saság részéről pedig nemcsak hogy nem a külügyminiszter, még csak nem is a 
művelődési miniszter, hanem a művelődési minisztériumon belül 1946 nyarán 
létrehozott kulturális és művészeti bizottság elnöke, Marian Stilinovic írta alá.

Kihasználva a két ország közötti egyre szorosabb kapcsolatokat, a magyar 
kormány igyekezett napirenden tartani a Jugoszláviában maradt magyar javak 
kérdését, és valamiféle megállapodást kicsikarni a jugoszláv félből. A külügy
minisztérium nemzetközi jogi és szerződési osztálya e javakat 1948-ban öt cso
portba sorolta: a magyar iparvállalatok Jugoszláviában lévő telepei, a magyar 
állampolgárok tulajdonában volt városi ingatlanok, a magyar állampolgárok 
tulajdonában volt mezőgazdasági ingatlanok, visszamaradt ingóságaik, illetve 
különféle magyar pénzkövetelések jugoszláv jogi és természetes személyek
kel szemben. A magyar álláspont szerint a békeszerződés 29. cikke alapján: 
„A 29. cikkben szabályozott eljárás alá (lefoglalni, visszatartani, felszámolni 
vagy bármi más intézkedés alá vonni -  S. E.) csak azok a javak vonhatók, 
amelyeket Jugoszlávia a háború alatt mint ellenséges vagyont zár alá vett.”71 
Másrészt szerették volna elérni, hogy azokat az ingóságokat, amelyeket a volt 
magyar köztisztviselők az embertelen és gyors kiutasításuk, kitelepítésük, illet
ve átmenekülésük miatt hátrahagytak, illetve a jugoszláv hatalom kisajátított, 
eredeti tulajdonosaik visszakaphassák. Mint az idézett pro domo feljegyzés
ben olvashatjuk, mivel a magyar köztisztviselők kiutasítása a fegyverszüneti 
egyezmény alapján történt, ezért a hazatelepített köztisztviselőknek joguk van 
ingóságaik áthozatalára. Azt is világossá tették, hogy:

„Az az állítás, mintha a magyar köztisztviselők eltávozásuk alkalmával nem hagytak 
volna vissza ingóságokat, illetve hogy a magyar köztisztviselőknek eltávozásuk

70 Az 1947. évi XXXI. törvény a Belgrádban 1947. évi október 15. napján aláírt magyar-jugoszláv kul
turális egyezmény becikkelyezése tárgyában. http://www.l000ev.hu/index.php?a=3&param=8278 
Az első letöltés ideje 2012. január 1. A törvényt a magyar országgyűlés 1947. december 5-én 
cikkelyezte be, a képviselők közfelkiáltással fogadták el, a megerősítő okiratokat pedig 1948. 
január 20-án Belgrádban cserélték ki. A korszak magyar-jugoszláv kulturális kapcsolatairól 
részletesen lásd: N. Szabó József: Magyar-jugoszláv kulturális kapcsolatok a második világháború 
után (1945-1947). Világtörténet, 1999. tavasz-nyár. 56-65.

71 MNL OL XIX-J-l-j-Jugoszlávia-23/g-269/1948. 27. doboz.
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alkalmával módjukban állott összes ingóságukat magukkal hozni, nem felel meg
a valóságnak.”

A feljegyzés készítője utalt arra is, hogy a trianoni békeszerződés után az 
SZHSZ Királyság területéről kiutasított, „hazatelepített” magyar köztisztvi
selők egy 1922-ben kötött szerződés alapján visszakapták ingóságaikat, ezért 
a hasonló megállapodást „fokozottabb mértékben igényelhetjük a baráti 
Jugoszláviától”.72

A magyar állampolgárok Jugoszláviában hagyott ingatlan és ingó vagyonáról 
a pénzügyminisztérium külföldi károsultak ügyosztályához 1948 áprilisáig 
587 bejelentés érkezett. Ezek nagy része a kiutasított köztisztviselők ingatlan 
vagyonára vonatkozott. E probléma rendezésére a SZEB-en keresztül már 
1945 novemberében javaslatot tett a magyar kormány, a jugoszláv fél szerint 
azonban a „fasiszta magyar tisztviselők nem hoztak magukkal semmit”.

1947. június elején a külügyminisztérium arra utasította Szántó Zoltán 
belgrádi követet, puhatolja ki a jugoszláv kormány ezzel kapcsolatos állás
pontját. Szántó ezt meg is tette, s jelentette kormányának, hogy Belgrád a 
magyar vagyonok kérdésével csak a békeszerződés ratifikálása után hajlandó 
foglalkozni. Budapest addig is érdemesnek tartotta volna egy pénzügyi szakértő 
Belgrádba küldését azzal a céllal, hogy mérje fel a magyar vagyonok nagy
ságát, milyenségét. A külügyminisztérium ezzel kapcsolatos előterjesztését 
azonban a minisztertanács 1948. február 12-én indoklás nélkül elutasította. 
A pénzügyminisztérium külföldi károsultak ügyosztálya a külügyminisztérium 
kérésére szintén foglalkozott az üggyel, és elkészítette a magyar állampolgárok 
Csehszlovákiában és Jugoszláviában lévő javainak bejelentési kötelezettségére 
vonatkozó rendelettervezetet. S míg a csehszlovákiai anyag a minisztertanács 
elé került, a jugoszláviai anyag felterjesztésére nem került sor.73

Mint láttuk, 1947-re a jelzett problémák ellenére is eddig soha nem látott 
mértékben szívélyessé vált a két ország viszonya. A kapcsolatokat körülvevő 
nemzetközi környezet azonban egyre kedvezőtlenebb irányba fordult. Korábban 
a szovjet vezetőség különféle értékeléseiben Jugoszlávia volt a mintaország, ahol 
a „népi demokratikus fejlődés”, a „reakciós erők” hatalomból történő kiszorí

72 Uo.
73 MNL OL XIX-J-l-j-Jugoszlávia-23/g-269/1948. 27. doboz. A kérdésről részletesen lásd A. Sajti 

Enikő: A magyar vagyonok kisajátítása, államosítása Jugoszláviában 1945 után. In A. Sajti Eni
kő -  Juhász József -  Molnár Tibor: A titói rendszer megszilárdulása a Tisza mentén (1945-1955). 
Konsolidacija Titovog rezima na Potisju (1945-1955). Szerkesztette Hajnal Jenő. Zenta-Szeged, 
2013, Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára -  Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet -  Zentai Történelmi Levéltár, 133-159. Szerbül ugyanebben a kötetben: Enike A. Sajti: 
Eksproprijacija i nacionalizacija madarske svojine u Jugoslaviji nakon 1945. 327-354.



tása a legnagyobb sikereket érte el, Magyarország viszont ezen a „képzeletbeli 
ranglistán” az utolsó helyen állt.74 Mint ismeretes, a Szovjetunió ugyan kezdettől 
fogva törekedett az általa ellenőrzött térség szovjetizálására, de kezdetben ezt a 
kérdést óvatosan kezelte. 1946 tavaszától azonban, mint Rákosi az MKP KV 1946. 
május 17-ei ülésén elmondott beszédében kifejtette, Sztálinnak megváltoztak a 
térségre vonatkozó elképzelései, és „új helyzet állt elő az osztályharc terén” is. 
Mint Rákosi fogalmazott: „Ez minden kommunista pártnak egy újabb serkentés, 
mert mostan elsősorban a saját munkájuktól függ, hogy megteremtik-e saját 
hazájukban a proletariátus felszabadításának előfeltételét.”75 Rákosi felfedte azt 
is, hogy Moszkvában napirendre került egy új nemzetközi szervezet létrehozása 
is.76 1947 szeptemberében valóban azzal a céllal hozták létre a Kommunista és 
Munkáspártok Tájékoztató Irodáját, a Kominformot, hogy „serkentse”, koor
dinálja a kelet-közép-európai, szovjet érdekszférához tartozó országokban a 
kommunista pártok hatalomátvételét, s ezen keresztül biztosítsák a Szovjetunió 
abszolút dominanciáját, birodalmi érdekeinek akadálytalan érvényesülését a 
hidegháború körülményei között.77 Ez véget vetett annak a „hibának”, miszerint 
minden országban külön út vezet a szocializmushoz. Ennek hatása nem csu
pán Magyarország és a többi kelet-közép-európai ország belpolitikájában volt 
tetten érhető, hanem nemzetközi színtéren is. Egyrészt a „világkapitalizmus” 
ellensúlyozásában, másrészt abban, hogy nemzetközi színtéren sem tűrte el a 
Szovjetunió az egyes országok önálló külpolitikai törekvéseit.

Tito és Jugoszlávia magyarországi népszerűségét, illetve a két ország közötti 
szorosabb szerződés igényét és nehézségeit Rákosi a Molotowal folytatott
1947. április 29-ei moszkvai tárgyalása alkalmával, a szovjet külügyminiszter 
kérdésére válaszolva így jellemezte:

„Igen, népszerű. Meg kell mondanunk, hogy még a Szovjetuniónál is népszerűbb. 
Arról van szó, hogy a magyar nép a jugoszlávoktól nem fél, de az oroszoktól való 
hagyományos félelmet még nem sikerült megszüntetni. Jó lenne, ha volna megfe
lelő szerződésünk Jugoszláviával, de egy ilyen szerződés megkötését akadályozza 
a Csehszlovákiához fűződő rossz kapcsolat. Jugoszlávia most nem hajlandó sem
miféle szerződést kötni velünk, mivel ezt Csehszlovákia érdekei ellen irányuló

74 Baráth Magdolna: Magyar-szovjet kapcsolatok 1944-1953 között. In A magyar-orosz kapcsolatok 
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75 Idézi Békés Csaba: Európából Európába. Magyarország konfliktusok kereszttüzében, 1945-1990. 
Budapest, 2004, Gondolat, 51.

76 Borhi László: Magyarország a hidegháborúban. A Szovjetunió és az Egyesült Állam ok között,
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cselekménynek tekintenék. [...] Én is, Tito is úgy látjuk, hogy az USA szereplése 
az utóbbi időben komoly tényezővé vált, amely arra késztet, hogy megváltoztassuk 
taktikánkat, ám a csehszlovák kommunisták ezt nem értik.”78

A magyar kormány külpolitikai törekvéseiről szóló üzenetek 1947 tava
szán, nyarán Belgrádban meghallgatásra találtak. Gyöngyösi külügyminiszter 
a külügyi tárca költségvetési vitájában például így fogalmazott: a magyar 
külpolitika „alappillére” természetesen a Szovjetunióval való barátság, és a 
kormány leghőbb vágya, hogy a nagyhatalmak közötti nézetkülönbségeket 
kiküszöböljék. Majd Jugoszlávia kapcsán így fogalmazott:

„Őszinte hálával állapítom meg, hogy a jugoszláv nép és kormánya fátyolt borítva 
a közelmúlt szégyenteljes és fájdalmas eseményeire, jóindulattal és megértéssel kö
zeledik Magyarország felé. Ez annál inkább jólesik nekünk, mert a magyar népet a 
sok lelki és jellembeli hasonlóság alapján őszinte rokonszenv töltötte el mindenkor 
a jugoszláv nép iránt, és ez a rokonszenv a szabadságért és demokráciáért folytatott 
csodálatos hősi harc után még csak erősödött a magyar népben.”79

Decemberre eltűnt a két ország közötti szerződés megkötésével kapcsolatos 
jugoszláv tartózkodás, s mint láttuk, a magyar miniszterelnök belgrádi útja 
alkalmával megállapodtak a barátsági szerződés megkötésének módjában és 
idejében is. A balkáni, Duna menti államok gazdasági, politikai integrációjának 
további lehetőségeit látszott megerősíteni, hogy 1947 végéig a Szovjetunió lé
nyegében nem avatkozott bele Tito ez irányú törekvéseibe. Úgy tűnik, nemcsak 
Belgrádban, hanem Budapesten is azt feltételezték, hogy megmarad a Tájékozta
tó Iroda megalakulása előtti viszonylag nagyobb külpolitikai mozgástér, s ennek 
szellemében került sor 1947. december 6-8-án Tito budapesti látogatására.80

A jugoszláv kormánydelegáció különvonata december 6-án reggel 10 órakor 
gördült be a Keleti pályaudvarra. Dinnyés miniszterelnök üdvözlőbeszédében 
bocsánatot kért vendégétől lényegében az egész 19-20. századi magyar tör

78 Titkos dokumentumok 1944-1948. Szerkesztette és az utószót írta Izsák Lajos és Kun Miklós. 
Budapest, 1994, Századvég Kiadó, 201.

79 MNL OLXIX-J-l-n-Gyöngyösi-1947. 25. doboz. Gyöngyösi parlamenti beszéde a külügyi tárca 
költségvetési vitájában, 1947. március 20.
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ténelem miatt, s azt hangsúlyozta, hogy Magyarországot „a szabadságszerető 
délszláv népekkel szemben elkövetett súlyos bűnök sorozata terheli”. Egyrészt 
azért, mert „könyörtelen elnyomásban tartották a kisebbségeket”, másrészt azért, 
mert az első világháborúban „rátámadtak a délszláv népekre”, és különösen 
amiatt, mivel „vérfürdőt rendeztek” a Vajdaságban, miután Horthy „hitszegő 
módon” megtámadta Jugoszláviát. Éppen ezért, tette hozzá, külön hála illeti 
Tito marsall Jugoszláviáját azokért a „teljes emberi és állampolgári jogokért”, 
amelyekben a vajdasági magyarokat részesítik. „A jugoszláv kormány bölcs 
lenini-sztálini nemzeti politikájának az eredménye a jogegyenlőség teljessé
gének a biztosítása vajdasági testvéreink számára.”81 A Népszava egyenesen a 
„szívek találkozójáról” írt, Losonczy Géza pedig a Szabad Népben a jugoszláv 
fejlődés példaértékét emelte ki. Arról értekezett, hogy bár „nem szabad elfe
lednünk, hogy Jugoszlávia és Magyarország közé nem lehet egyenlőségjelet 
tenni a demokratikus fejlettség szempontjából, [...] messze vagyunk attól, 
hogy Jugoszláviát gazdasági és politikai téren utolérjük, [...] fokozott erővel 
arra kell törekednünk, hogy nagy barátunk és szövetségesünk, Jugoszlávia 
példáját kövessük.”82 A Borba c. belgrádi lap vezércikkében többek között az új 
Jugoszlávia magyarokkal kapcsolatos politikáját méltatta, amelyről egyébként 
a tárgyalások alatt egy szó sem esett. Mint a lapban olvashatjuk:

„Az új Jugoszlávia Magyarországgal szembeni viszonyában a leghatározottabban 
elvetette azt a politikát, amely az egész magyar nép vagy az országunkban élő 
magyar kisebbség elleni vádaskodásban és gyűlöletben tombolná ki magát azokért 
a bűncselekményekért és támadásokért, amelyeket a magyar fasiszták elkövettek. 
[...] Jugoszlávia nemzetiségeinek a legteljesebb egyenjogúságot, mindazokat a 
jogokat, amelyek megilletik, biztosította.”83

Az újvidéki Magyar Szó, jó tanítványként, felmondta a leckét. Felidézte azt 
a hatalom által terjesztett mítoszt, miszerint ha Draza Mihailovic csetnikjei 
győztek volna, az az „akasztófák és sortüzek” politikája lett volna. Ezzel szem
ben Tito Jugoszláviája „a szabad magyar szó, szabad magyar dal, munka és 
föld a magyarnak, könyv, iskola, színház, magyar képviselő, egyenjogúság és 
testvériség” országa.84

81 MNL O LXIX-J-l-j-4/b-4764/pol.-1947.6. doboz. Rákosi Mátyás ekkor a Szovjetunióban töltötte 
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83 Borba, 1947. december 10.
84 M agyar Szó, 1947. december 7.



Az úttal kapcsolatban Rex József, a belgrádi magyar követség titkára, aki 
Belgrádtól kezdve kísérte a marsall vonatát, egy korántsem hízelgő, mégis 
jellemző epizódot jegyzett fel visszaemlékezésében:

„Tito különvonatán Belgrádból rajta voltunk Szántó követ és jómagam is. Nehe
zemre esik ünneprontónak lenni, de Tito aranykéssel és -villával etette Rosenthal 
tányérból sonkával Tigris nevű farkaskutyáját. Alig egy héttel előbb voltam az ifjú
sági vasútvonal építésénél a boszniai hegyekben, ahol hóban és fagyban dolgoztak 
a lelkes fiatalok, napi fél kg kukoricakenyér és napi két leves mellett.”85

A barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási szerződést decem
ber 8-án a parlament épületében, a minisztertanács termében Dinnyés Lajos 
miniszterelnök és Josip Broz Tito miniszterelnök írták alá. A magyar parlament
1948. január 13-án ratifikálta, és a megerősítő okiratok január 20-án Belgrádban 
történt kicserélésével lépett életbe.86 A három paragrafusból és hat szakaszból 
álló szerződést 20 évre kötötték. Az első szakasz véleményem szerint egy konk
rétan meg nem határozott integráció lehetőségére utalt, amikor így fogalmazott:

„A Magas szerződő Felek megegyeznek abban, hogy a két ország közötti szoros 
együttműködés megszilárdítása céljából erőiket országaik és népei érdekében a 
kipróbált és tartós barátság politikájának jegyében egyesíteni fogják.”

A szerződés további részei, ellentétben a jugoszláv-albán és jugoszláv-bolgár 
baráti szerződésekkel, nem utaltak konkrétan egy szorosabb gazdasági, pénz
ügyi vagy éppen katonai integráció irányába. Ugyanakkor nem véletlen, hogy 
az MKP lapjában, a Szabad Népben Gimes Miklós Új nagyhatalom! címmel 
üdvözölte a jugoszláv delegációt. Az írás a térség hét „demokráciájának”, hét 
országának (Jugoszlávia, Magyarország, Csehszlovákia, Lengyelország, Bul
gária, Románia és Albánia) integrációját, „egységes frontjának” kialakulását 
üdvözölte. Idézte Masaryk csehszlovák külügyminiszter szavait is, aki szerint 
ezek az országok „minden valószínűség szerint szabad védelmi szerződést 
kötnek egymással”.87 Nem véletlen, hogy Tito, útjáról hazafelé, többször is a 
magyar hadsereg fejlesztéséről érdeklődött Szántó követnél.

85 Rex József i. m. 48.
86 Az 1948. évi IV. törvény szövegét lásd http://www.l000ev.hu/index.php?a=3&param=8286.
87 Gimes Miklós: Új nagyhatalom! Szabad Nép, 1947. december 7. A kérdésről lásd még Gyarmati 

György: Vámunió, föderáció -  új nagyhatalom? Duna menti kisállamok különbéke-víziói a má
sodik világháború után. In A dem okrácia reménye. Magyarország, 1945. Évkönyv XIII. Budapest, 
2005, 1956-os Intézet, 42-44.
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Az 1947-es barátsági szerződést tehát még a Tájékoztató Iroda megala
kulása előtti regionális integráció víziója formálta, amely persze számolt a 
Szovjetunió támogatásával. Sztálin azonban 1948 februárjában a jugoszláv 
és a bolgár delegáció moszkvai útja alkalmával világossá tette, ő tart igényt a 
térség közvetlen irányítására, senkivel sem kíván osztozni.

A magyar-jugoszláv kapcsolatok 1945 utáni történetében az egyik leg
fontosabb esemény a két ország közötti jóvátételi egyezmény aláírása volt, 
amelyre 1946. május 11-én került sor.88 A Jugoszláviának fizetendő jóvátétel 
(70 millió dollár) kérdésével kapcsolatban most csak arra szeretnék utalni, 
hogy a jóvátétel kifizetése rendben megkezdődött. Jugoszlávia -  a Szovjetunió 
és Csehszlovákia gesztusát követve -  az eredetileg hat évre szóló jóvátételi 
szállítások idejét Budapest kérésére 1946. augusztus 8-án nyolc évre emelte. 
Később, ugyancsak Moszkva példájára hivatkozva, a magyar kormány kérte 
a jóvátétel hátralévő összegének 50%-os mérséklését. Ezt a kérést azonban a 
Tájékoztató Iroda 1948. június 27-ei határozatára hivatkozva a jugoszlávok már 
elutasították, és a kapcsolatok megromlása miatt minden Jugoszláviában lévő 
magyar vagyont államosítottak, pontosabban befejezték a magyar állampolgá
rok és jogi személyek már korábban megkezdett vagyonának államosítását.89 
A magyar pénzügyminisztérium kimutatása szerint, eltekintve a jóvátételi 
egyezményben előirányzott havi 5%-os késedelmi kamattól, Magyarország
1948. augusztus 25-éig, azaz a jóvátételi fizetés beszüntetéséig az összes jóvá
tételi kötelezettség 29,8%-át fizette ki, így Magyarország 49,2 millió dollárral 
maradt adósa Jugoszláviának.

A gazdasági kapcsolatokat 1947-ben már kétoldalú árucsere-forgalmi egyez
mény szabályozta, amelynek értéke ebben az esztendőben két-két millió dollár 
volt. Jugoszlávia elsősorban nyersanyagokat szállított (vasérc, réz, ólom, cink, 
higany, ecetsav stb.), Magyarország pedig gépekkel, mozdonyokkal, gyógysze
rekkel stb. fizetett. 1947. május 11-én egy 15 évre szóló, 32 millió klíringdolláros 
alumíniumegyezményt írtak alá, amelyet július 24-én egy ötéves, kölcsönösen 
120 millió dollár összegű árucsere-forgalmi egyezmény követett.90

88 Az eredetileg hat évre szóló, 70 millió dollárra rúgó jóvátételi egyezmény szövegét lásd: A magyar 
jóvátétel és ami mögötte van... 1945-1949. Válogatott dokumentumok. Budapest, 1998, Napvilág 
Kiadó. [Válogatta, a bevezetést és a jegyzeteket írta Balogh Sándor és Földesi Margit.] 94-99.

89 A kérdésről részletesen lásd: A. Sajti Enikő: A magyar vagyonok...
90 MNL OL XIX-J-1-j TŰK Jugoszlávia 27. doboz. Feljegyzés a jugoszláv jóvátételről. 1955. július 

29. A jugoszlávoknak fizetendő jóvátétel további történetéről lásd: Honvári János: Az 1956. május 
29-ei magyar-jugoszláv pénzügyi és gazdasági egyezmény. ArchivNET, 10. évfolyam, (2010) 2. sz. 
http://www.archivnet.hu/pp_hir_nyomtat.php?hir_=35 A letöltés ideje 2015. március 4.
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A Jugoszlávia ellen indított „nemzetközi koncepciós per”, azaz a szovjet-jugo- 
szláv konfliktus következtében Magyarország jó szomszédból ismét ellenséggé 
vált,91 és radikálisan megváltozott a déli szomszédról kialakított pozitív kép 
is. A Rajk-perben a vádlottak padjára ültették Jugoszláviát és a vezetőjét, 
Josip Broz Titót, hiszen a vád szerint az „árulás” Tito Belgrádba való haza
utazása közben történt. Tito a népfelszabadító háború hős vezéréből egyik 
napról a másikra az imperializmus szekértolója lett. 1949. szeptember 30-án 
a magyar kormány felmondta a barátsági szerződést. Ezt azzal indokolták, 
hogy a jugoszláv kormány

„már 1947-ben, a magyar-jugoszláv barátsági és kölcsönös segélynyújtási egyez
mény megkötésének időpontjában előkészítette a magyar népi demokrácia megdön
tésére irányuló tervét, és ennek érdekében a jugoszláv kormány egyes vezetői titkos 
tárgyalásokat folytattak Rajk László rendőrkémmel, provokátorral és imperialista 
ügynökkel. [... ] A jugoszláv kormány tehát évek óta ellenséges magatartást tanúsí
tott Magyarországgal szemben, a barátság és szövetség helyett mindent elkövetett a 
magyar népi demokrácia megdöntésére, segítséget nyújtott a Magyar Köztársaság 
belső és külső ellenségeinek, sárba taposta a magyar-jugoszláv barátsági, együtt
működési és kölcsönös segélynyújtási egyezményt. Ezért a Magyar Köztársaság 
Kormánya a mai naptól felmentve érzi magát nevezett szerződés minden néven 
nevezendő kötelezettségei alól.”92

Jugoszlávia 1949. október 7-én kelt jegyzékében ezt tudomásul vette, azzal, 
hogy az ebből fakadó felelősség „kizárólag” a magyar kormányra hárul.93 A dip
lomáciai kapcsolatok teljes megszakítására ugyan nem került sor, de az ekkor 
már egyértelműen szovjet protektorátussá vált Magyarország sorra mondta fel a 
megkötött gazdasági egyezményeket is. Az 1947. május 11-én megkötött alumí
niumipari egyezményt például 1949. június 15-én, az 1947. július 24-én aláírt 
ötéves gazdasági egyezményt három nappal később mondták fel, de ugyanerre a 
sorsa jutott gyakorlatilag minden gazdasági megállapodás. Nem haladt a béke- 
szerződésben meghatározott kulturális és egyéb restitúciós ügyek végrehajtása

91 A kérdésről újabban lásd Vukman Péter: Moszkvától Londonig. Nagy-Britannia és Jugoszlávia a 
szovjet-jugoszláv konfliktus idején, 1948-1953. Szeged, 2011, SZTE Bölcsészettudományi Kar. Ripp 
Zoltán: Magyarország és Jugoszlávia politikai viszályának évtizede 1948-1958. In Magyarország 
és a Balkán a XX. században. Szerkesztette A. Sajti Enikő, Szeged, 2011, JATEPress, 121-136.

92 MNL OL XIX J-1-n-1945-89. Rajk László-10 411. 60. doboz. Az 1947. évi kulturális egyezményt 
formailag egyik fél sem mondta fel, de lényegében semmisnek tekintették.

93 MNL OL XIX-J-1-n-1945-1989-Rajk László-001 926-1963. X. 1. 60. doboz.



sem.94 1948. augusztus 25-én Magyarország beszüntette a nemzetközi egyez
mények által Jugoszlávia felé megszabott jóvátételi kötelezettségek teljesítését 
is.95 1949-től már csak 15 technikai jellegű megállapodás maradt érvényben a 
két ország között. Olyanok például, mint a két állam vasúti vonalait összekötő 
vasszerkezetű hidak karbantartására vonatkozó 1926-os egyezmény, az 1928-ban 
kötött, gyámsági és gondoksági ügyeket szabályozó egyezmény, de említhetjük 
az 1947-es légiforgalmi és az 1948. márciusi vízügyi egyezményt is.96

1949-től a Rajk-per, a súlyos fegyveres határkonfliktusok, az éles propagan
daháború, a határ menti délszláv lakosság kitelepítése és más ügyek valósággal 
kriminalizálták a két ország viszonyát, s ezzel párhuzamosan egy eddig soha 
nem látott propagandaháború indult az eddig példaképnek tekintett Tito és a 
szocializmus mintaországa, Jugoszlávia ellen.

Erről a mélypontról kellett Sztálin halála után újjáépíteni a magyar-jugoszláv 
kapcsolatokat és a déli szomszédról kialakított diabolizált képet.

94 MNL OL KÜM XIX-J-l-k-Jugoszlávia-25/c-szn.-1949. 43. doboz. MNL OL XIX-J-1-k- 
Jugoszlávia-23/d-367/biz.-1948„ 120 341/1948. 35. doboz. MNL OL VKM XIX-J-l-e-177-3. 
tétel, 256 509/1948.139. doboz. Magyarország a fegyverszüneti egyezmény, majd a békeszerződés 
értelmében 1945 óta folyamatosan szolgáltatta vissza azokat a vagyontárgyakat, amelyeket a visz- 
szacsatolt, korabeli terminológiával a megszállt déli területekről civilek vagy katonai alakulatok 
jogtalanul Magyarországra hurcoltak. Ez a restitúciós munka 1948 után megszakadt. A jugoszláv 
kulturális restitúciós lista mintegy ötezer tárgyat, emellett jelentős levéltári és irattári anyagot 
sorolt fel. A tárgyalások 1956 szeptemberében folytatódtak, majd az októberi forradalom miatt 
ismét félbeszakadtak. A tárgyalásokat 1957. október 12-én újították fel, az egyezményt 1958. 
június 3-án írták alá. Az abban megállapított levéltári és egyéb iratok, mikrofilmek átadására 
azonban csak két évvel később került sor. MNL OL KÜM XIX-J-1-j- Jugoszlávia-23/g-szn.-1958. 
39. doboz és 002 017/6/1960. 27. doboz. A Jugoszlávia területéről a németek és a nyilasok által 
elhurcolt magyar javak mennyisége ennél jóval kisebb volt (a pécsi tűzoltólaktanya felszerelése, 
45 tonna villanymotor, 50 tonna nyersolaj, 130 tonna gabona, mentőautók stb.), visszaszolgál
tatásuk felolvadt az egyéb restitúciós ügyekben. MNL OL KÜM XIX-J-l-k-Jugoszlávia-23/g-35/ 
KHJ-1947. 39. doboz.

95 A kérdésről bővebben: A magyar jóvátétel... Honvári János: Magyar jóvátétel a II. világháború 
után. Rubicon, 2012. http://www.rubicon.hu/magyar/nyomtathato_verzio/magyar_jovatetel_a_2_ 
vilaghaboru_utan/ A letöltés ideje 2015. március 2.

96 MNL OL KÜM XIX-J-l-j-Jugoszlávia-9/a-885/pol.res-1949. 23. doboz.
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Vukman Péter
BARÁTBÓL ELLENSÉG -  ELLENSÉGBŐL BARÁT (?)

A magyar-jugoszláv párt- és államközi kapcsolatok (1945-1956)'

A második világháborút követően meglehetősen aszimmetrikus keretek 
között indultak újra mind a magyar-jugoszláv államközi kapcsolatok, mind 
a Magyar Kommunista Párt (MKP) és a Jugoszláv Kommunista Párt (JKP) 
közti pártkapcsolatok. A nehézségek ellenére egyre intenzívebbé váló és elmé
lyülő kötelékek 1948 tavaszán, az éleződő szovjet-jugoszláv -  táboron belüli 
„hidegháborús” -  konfliktus következtében vettek drámai fordulatot. Szűk 
másfél év alatt a kétoldalú párt- és állami érintkezés szinte teljes lenullázó
dásának lehetünk tanúi. Az elhidegülést követő lassú, fokozódó és elhúzódó 
normalizálódásra Sztálin halála (1953. március 5.) után kerülhetett csak sor, 
de az 1956-os forradalom kitörésével a kétoldalú kapcsolatok hullámgörbéje 
ismételten leszálló ágba került.

Tanulmányomban ezen eseménydús és fordulatokban gazdag évtized be
mutatására teszek kísérletet. A hangsúlyt a pártközi kapcsolatokra helyezem, 
és elsősorban az MKP, majd a jogutód Magyar Dolgozók Pártjának (MDP) 
vezetőségi irataira (Politikai Bizottság, Központi Vezetőség és Titkárság) tá
maszkodom. Az államszocialista berendezkedésű országokat rendszerspecifikus 
vonásként jellemezte az állampárt és a pártállam fogalmi kettőse, így a párt
kapcsolatok alakulása elválaszthatatlan volt az államközi folyamatoktól és 
vice versa. Mindez megkerülhetetlenné teszi a párt- és államközi kapcsolatok 
együttes tárgyalását. A jelen tanulmány kereteit ugyanakkor szétfeszítené, ha 
a kétoldalú érintkezések minden egyes aspektusára részletesen is kitérnék, így 
annak egyes szegmenseit részletesebben tárgyalom, míg más résztémákra csak 
érintőlegesen utalok. Következtetéseimet főként magyarországi levéltári forrá
sokra (az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, a Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltára és a Politikatörténeti Intézet Levéltára) alapozom. 
A magyar levéltári iratokból nyerhető képet belgrádi levéltári kutatásaim 
(Arhiv Jugoslavije, Diplomatski arhiv Ministarstva spoljnih poslova) eredmé
nyeivel egészítem ki. Egyes résztémákat illetően (különösen az 1945-1947 és 
az 1953-1956 közti időszakra vonatkozóan) a magyar és a szerb történetírás 
eredményeire is kellő mértékben támaszkodhattam.

1 A tanulmány megírásához az Országos Tudományos Kutatási Alap posztdoktori ösztöndíja 
(OTKA PD 108386) nyújtott segítséget.



A párt- és államközi kapcsolatok alakulása (1945-1948)

A második világháborút követően két korántsem egyenrangú fél között kezdő
dött meg a párt- és államközi kapcsolatok újbóli felvétele. Miközben a világ
háborúból Jugoszlávia a győztesek oldalán, teljes szuverenitását visszanyerve 
került ki, Magyarország háborús vesztesként fejezte be a harcokat. A Moszkvá
ban 1945. január 20-án aláírt fegyverszüneti egyezmény értelmében nemzetközi 
ellenőrzés és katonai megszállás alá került. Szuverenitását csak az 1947. február 
10-én Párizsban aláírt békeszerződés szeptember 15-i életbeléptetésével nyerte 
vissza. A köztes időszakban a szovjetek által dominált Szövetséges Ellenőrző 
Bizottság (SZEB) teljhatalmú úrként ténykedett az országban, érdemben bele
szólva nemcsak a külpolitikai, hanem a bel- és gazdaságpolitikai kérdésekbe is. 
Jóvátételi igénye érvényesítése végett Jugoszlávia albizottságot, egészen pontosan 
jóvátételi missziót tarthatott fenn a bizottság mellett.

A szovjet katonai megszállással Magyarország egyértelműen a Szovjetunió 
érdekszférájába került, még akkor is, ha ez kezdetben nem jelentett azon
nali és teljes bolsevizálódást, és a magyar vezetőség még rendelkezett némi 
önállósággal a külpolitika alakításában és irányításában.2 Az igazán fontos 
pozíciókba azonban már ekkor szovjetbarát, de legalábbis a Szovjetunióhoz 
lojális politikusok kerültek, akik, korántsem meglepően, elsősorban az MKP 
tagjai közül kerültek ki. A Moszkvából hazatért Rákosi Mátyás és az MKP 
felső vezetése egyértelműen a szovjet orientáció feltétlen híveként jelent meg 
a politikai palettán, a szomszédos országok közül pedig különösen Jugoszlá
viával szorgalmazták a kapcsolatépítést és a jószomszédi viszony kialakítását. 
Bizonyos értelemben 1945-1948 között a szovjetizálás mellett „jugoszlavizálás” 
is végbement az országban.3

Rákosi Mátyás már az MKP Központi Vezetősége (KV) és Politikai Bi
zottsága (PB) 1945. május 25-i ülésén sürgette az összeköttetés mihamarabbi 
felvételét Jugoszláviával és a szintén szovjet katonai megszállás alatt álló Ro
mániával. Előbbi esetében ezt egyértelműen politikai szempontból, míg az 
utóbbival inkább gazdasági érdekből tartotta kívánatosnak.4 A diplomáciai 
kapcsolatok felvételének a lehetőségét 1945 őszén a jugoszlávok is felvetet
ték, annak akadályát a háborús bűnösök szerintük nem kellően gördülékeny

2 Vida István: Magyarország nemzetközi helyzete a második világháborút követő években. In Pritz 
Pál (szerk.): Magyarország helye a 20. századi Európában. Tanulmányok. Budapest, 2002, Magyar 
Történelmi Társulat, 107-121.

3 A. Sajti Enikő: Tito 1947-es magyarországi látogatásának előzményei. In Baráth Magdolna -  Mol
nár Antal (szerk.): A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos 
tiszteletére. Budapest -  Győr, 2012, Magyar Országos Levéltár, 587.

4 Politikatörténeti Intézet Levéltára (a továbbiakban: PIL) 274/3. 1. ő. e. 3.



kiadatásában és a magyarországi délszláv kisebbség szándékosan sanyarúra 
festett sorsában látták. Az érdemi előrelépésre így egy teljes évet várni kellett. 
Végül Stanoje Simic jugoszláv külügyminiszter 1946. szeptember 25-én jegy
zékben közölte a magyar kormánnyal, hogy a jugoszláv vezetőség hajlandó 
felvenni a diplomáciai kapcsolatokat északi szomszédjával. Tíz nappal a SZEB 
október 4-i hozzájárulását követően meg is kezdődhettek a belgrádi magyar 
követség kialakításának technikai és politikai előkészítő munkálatai.5 Új belg
rádi követnek az MKP PB már ekkor (1946. november 14-én) Szántó Zoltánt 
javasolta,6 aki pár nappal a békeszerződés aláírása előtt (1947. február 4-én) 
adta át megbízólevelét Iván Ribarnak, a JSZNK elnökének.7

Habár a közelmúlt eseményei erősen megterhelték a magyar-jugoszláv 
kapcsolatokat -  gondoljunk csak a Délvidék Magyarországhoz csatolására 
(1941-ben), az 1942-es dél-bácskai és újvidéki razziára, a magyarok elleni 
1944-es megtorlásokra vagy a jugoszláviai németek Magyarországra történő 
önkényes átdobására8 - ,  az új magyar demokratikus elit és különösen az MKP 
vezetősége őszintén kereste a közeledés lehetőségét, annak ellenére, hogy az 
egypártrendszerű jugoszláv modell, részben a magasabb fejlettségi szint, rész
ben a magyarországi belpolitikai berendezkedés miatt, nem lehetett közvetlen 
példa. Mind az MKP, mind a többi párt számára égetően fontossá vált ugyanis 
a nemzetközi elszigetelődés enyhítése. Rákosi a szomszédos országok közül 
Jugoszláviában vélte felismerni azt az országot, amely leginkább segíthette ezen 
törekvések elérésében. Túl azon, hogy példaértékűnek tartották a jugoszláv 
berendezkedést, a közeledésben az MKP vezérkarát egy további szempont is 
motiválta: attól saját belpolitikai pozícióik erősödését és külső politikai hát
országuk megteremtését remélték.9

A mintaadáson és az elvi politikai támogatáson túl Rákosi egy konkrét kér
désben, a Csehszlovákiával szembeni magyar állásponttal kapcsolatban remélt 
és számíthatott jugoszláv támogatásra. Ahhoz ugyanis, hogy a magyar fél 
egyenrangúként léphessen fel a nemzetközi színtéren, mindenképp rendezni 
kellett a csehszlovák-magyar ellentétet, mégpedig a magyar kisebbség számára 
elfogadható módon. E téren a magyarok pozitívumként mutathattak rá a jugo
szláv kisebbségi politikára. Rákosi ezért többször is a jugoszlávok közvetítését 
vagy legalábbis támogatását kérte a csehszlovákok ellen. A kérdés hangsúlyosan

5 A. Sajti Enikő: Bűntudat és győztes fölény. A magyar-jugoszláv kapcsolatok 1944-1947. In uő: 
Bűntudat és győztes fölény. Magyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. Szeged, 2010, 
Szegedi Tudományegyetem, 143.

6 PIL 274/3. 59. ő. e. 3.
7 A. Sajti: Bűntudat és győztes fölény... 144.
8 A. Sajti Enikő: Magyarország és Jugoszlávia 1944-1947. Délvidéki Szemle, 2015/1. 9-12.
9 Uo. 16. és A. Sajti: Bűntudat és győztes fölény... 141.



szerepelt Rákosi és Rajk László (az MKP Központi Vezetőségének és Politi
kai Bizottságának tagja, későbbi belügyminiszter) 1945. július 17-én Titóval 
Belgrádban folytatott megbeszélésén is, ahol a JKP első embere támogatásáról 
biztosította a magyar delegáció tagjait. Rákosi ezt már mint ütőkártyát kívánta 
felhasználni Sztálin támogatásának elnyerésére.10

A csehszlovákiai magyarság kitelepítésének ugyanakkor nemcsak külpoli
tikai, hanem belpolitikai vonzata is volt, ez egyébként a jugoszlávok előtt sem 
maradt rejtve. Rákosi például 1945. augusztus 30-án Obrad Cicmil ezredessel, 
a jugoszláv misszió vezetőjével és Lazar Brankov tanácsossal találkozott, és 
emlékeztetett arra, hogy Belgrádban a Titóval folytatott megbeszélésén a 
jugoszláv marsall támogatásáról biztosította az MKP első emberét. Rákosi 
a nemzetgyűlési választások közeledtével arra kérte Titót, hogy a csehszlo
vák vezetőséggel szemben az ottani magyarság kitelepítésének kérdésében 
Magyarország mellett foglaljon állást. Egészen pontosan azt szerette volna 
elérni, hogy a jugoszlávok követeljék, Csehszlovákia legalább a választásokig 
függessze fel, de legalábbis lassítsa a magyarok kitelepítését. A gesztussal, 
érvelt Rákosi, Tito nagymértékben segítené a „demokratikus erők” választási 
győzelmét.11

1946. április 6-án Rákosi a pártközpont épületében ismét jugoszláv dip
lomatákkal találkozott, a közel másfél órás megbeszélésen új fent érintette a 
szlovák-magyar kitelepítések kérdését. Rákosi különösen azt nehezményezte, 
hogy a szlovák kitelepítési bizottság gyakorlatilag minden korlátozás nélkül, 
akadálytalanul győzködhette a magyarországi szlovák kisebbség tagjait. Ezzel 
összefüggésben kemény szavakkal bírálta Klement Gottwaldot, Csehszlová
kia Kommunista Pártjának titkárát (1945-1953), a szlovákok kapcsán pedig 
érvként hozta fel, hogy a Magyarországon élők beszélt nyelve alapvetően kü
lönbözik az irodalmi szlovák nyelvtől, ezért a „mi szlovákjaink nem is értik 
a szlovákiai szlovákokat és csak nehézségek árán tudják elolvasni a szlovák

10 PIL 274/4. 70. ő. e. 7/a.
11 Arhiv Jugoslavije (a továbbiakban AJ) F. 836 KMJ I-3-b/403. 11. Mint ismeretes, 1945. október 

7-én elsőként a nagy-budapesti helyhatósági választásokra került sor, azon a Független Kisgaz
dapárt 50,5 százalékos abszolút győzelmet ért el. A november 4-i nemzetgyűlési választásokat 
a kisgazdák még nagyobb arányban, a leadott szavazatok 57,02 százalékával nyerték meg, ezzel 
245 mandátumot szereztek. Az MKP a szavazatok számát tekintve a harmadik (802 122 voks, 
16,96 százalék), a kiosztott mandátumokat tekintve a második helyen (70 mandátum) végzett, 
mintegy 20 ezer szavazattal a Szociáldemokrata Párt mögött, de eggyel több mandátumot sze
rezve baloldali legfőbb riválisával szemben. A választási eredményeket és a kiosztott képviselői 
mandátumokat táblázatos formában közli: Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó 
fordulatok évtizede M agyarországon , 1945-1956. Budapest, 2011, Rubicon, 61. A megbeszélésről 
készített jugoszláv feljegyzés egyébként Rákosira hivatkozva tévesen október 28-át adta meg a 
választások időpontjaként.



könyveket Előrehaladott asszimilációjukra utalva megjegyezte: „Isko
lákat adtunk nekik, Békéscsabán gimnáziumot nyitottunk, de szlovákjaink 
mégis inkább a magyar iskolákban tanulnak, mert jobban beszélik a magyart 
a szlováknál.”

Vélhetően a vajdasági magyar kisebbségre is utalva az alábbi figyelmeztető 
szavakkal zárta érvelését: „Igen, önöknek, jugoszlávoknak is vigyázniuk kell!” 
Majd még hozzátette: „És Titónak is vigyáznia kell!”12

Jugoszlávia fontossága a csehszlovák kérdésben a párizsi békeszerződés 
aláírását követően is megmaradt. Az MKP Külügyi Bizottsága például 1947 
márciusában javasolta, Moszkvában és Belgrádban egyaránt puhatolják ki, 
támogatnák-e, hogy a két érintett kommunista párt vezetősége „letárgyalja” a 
csehszlovák-magyar kérdést.13 Tito és a JKP fontosságát jelzi, hogy pár nappal 
később (március 20-án) az MKP PB megbízta Révait, hogy a frissen kinevezett 
Szántó követen keresztül informálja a jugoszlávokat a magyarországi bel- és 
külpolitikai helyzetről. Gerő Ernőnek, az MKP PB tagjának az MKP külpo
litikai irányvonaláról a PB aznapi ülésére írt előterjesztése szerint elsőrendű 
fontossággal bírt a magyar-csehszlovák kapcsolatok rendezése, mert „enélkül 
sem a szovjetek, sem a jugoszlávok nem fogják magukat a magyarok mellett 
exponálni”. Gerő a továbbiakban úgy vélte, hogy az idő megérett arra, hogy -  
a szovjetek előzetes beleegyezésének kikérését követően -  a magyar kormány 
közvetítőnek kérje fel Jugoszláviát a fennálló vitás kérdések rendezésére.14

A csehszlovák-magyar vitában Jugoszlávia ugyan Bulgáriával és Romániával 
együtt kiállt Magyarország mellett, Georgij Makszimilianovics Malenkov, az 
SZKP KP Politbürójának tagja (1946-1957) azonban nem támogatta, hogy a 
kérdést a négy nagyhatalom külügyminiszteri értekezlete elé vigyék, annak 
ellenére, hogy személy szerint neheztelt a csehekre.15 1947-ben ugyanis már 
visszafordíthatatlanná vált a két szuperhatalom, a Szovjetunió és az Egyesült 
Államok ellentéte, így az egységes szövetségi rendszer kialakítása megkövetelte 
a táboron belüli ellentétek mérséklését. Ha az egykori világháborús szövetsé
ges külügyminiszterek tanácsában nem is, a Kommunista és Munkáspártok

12 AJ F. 507. CK SKJIX-75/I-1. 3-4 . Az MKP főtitkára nem csak a szlovákiai magyar kisebbséggel 
összefüggésben kérte a jugoszlávok segítségét. Az aktuális koalíciós válság kapcsán 1946. december 
3-án kérte, hogy a jugoszláv párt lapjában, a Borbábán a kommunista pártra nézve kedvező cikkek 
jelenjenek meg. Hasonló „testvéri segítséget” Rákosi a bolgár, a lengyel és a román kommunista 
párt vezetőitől is kért. AJ F. 507. CK SKJ IX-75/II-20.

13 PIL 274/3. 79. ő. e. 4.
14 PIL 274/3. 80. ő. e. 2. és 5.
15 Ripp Zoltán: Példaképből ellenség. Magyar kommunisták viszonya Jugoszláviához, 1947-1948. 

In Standeisky Éva (szerk.): A fordulat évei 1947-1949. Politika -  Képzőművészet -  Építészet. 
Budapest, 1998, 1956-os Intézet, 45-50.



Tájékoztató Irodája (Kominform) alakuló ülésén (1947. szeptember 30.) a 
csehszlovák-magyar kapcsolatok is terítékre kerültek, igaz, korántsem a leglé
nyegesebb kérdésként. A konferencián a román delegáció hivatalos formában, 
a jugoszláv és a bolgár küldöttség informálisan, magánbeszélgetések során 
jelezte, hogy a vitában a magyarok oldalán állnak. Sőt, a jugoszláv delegáció 
tagjaként Milovan Dilas javasolta, hogy a Tájékoztató Iroda következő ülésén 
az MKP ismételten tűzze napirendre a kérdést. Továbbá ígéretet tett arra, hogy 
azt a JKP feltétlenül támogatni fogja.16

A magyar-jugoszláv párt- és államközi kapcsolatok azonban a valóságban 
meglehetősen aszimmetrikusak voltak, a valós erőviszonyokat és az érdekelt 
felek motivációit „a bűntudat és a győztes fölény” dichotómiája találóan ér
zékelteti.17 A jugoszlávok elsősorban a magyarországi délszláv kisebbségen 
keresztül és a területi kérdés lebegtetésével kívántak nyomást gyakorolni a 
magyar vezetőségre. Szinte bizonyosan a jugoszláv óhajnak engedve Rákosi 
már az 1945. júliusi belgrádi látogatásáról hazatérve, a PB soron következő 
ülésén (1945. augusztus 2.) érintette a kérdést, és azzal bízta meg Farkas Mi
hályt, hogy a belügyminisztérium sürgősen készítsen elő egy törvényjavaslatot 
a magyarországi nemzetiségek jogi hátterének rendezéséről. Az előkészítő 
munkálatokra meglehetősen szűkös, mindössze egyhetes határidőt szabtak.18

A délszláv kisebbség elleni sérelmek kérdése Osztovics János százhalombat
tai szerb lakos letartóztatásának konkrét példáján keresztül augusztus 30-án 
Lazar Brankov és Gondi Ferenc külügyminisztériumbeli megbeszélésén is 
terítékre került. Osztovics ügye azért érdemel külön figyelmet, mert a jugoszlá
vok többször, egészen konkrét esetekben is eljártak, amikor a magyarországi 
délszlávokat valamilyen vélt vagy valós sérelem érte. A százhalombattai rendőr 
ügyében, több más túlkapással egyetemben, Brankov már július 15-én inter
veniált Gyöngyösi János külügyminiszternél, és kifogásolta, hogy Osztovicsot 
Érden megverték, majd a politikai rendőrségre vitték.19 A későbbiekben a ju 
goszláv diplomata nem volt hajlandó elfogadni a magyar vizsgálat eredményét, 
miszerint Osztovics a Nyilaskeresztes Párt helyi vezető tagja volt, és ügyéből a

16 PIL 274/3.112. ő. e. 7.
17 A. Sajti: Bűntudat és győztes fölény... 133-144.
18 PIL 274/3. 6. ő. e. 2.
19 Brankov Gyöngyösi Jánosnál amiatt is tiltakozott, hogy Sorics József garai rendőr kirabolt össze

sen négy jugoszláv állampolgárt vagy magyarországi szerbet, Kelebián április 1-jén egy magyar
családot áttelepítő két jugoszláv hatósági közeget a helyi jegyző (talán egyfajta elégtételként 
is) letartóztatott és egy napig fogva tartott, Baján pedig a vasútállomás főnöke szidalmazta a 
„k. Subasicsot és k. Titót” egy jugoszláv mozdonyvezető előtt. Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltára (a továbbiakban: MNL OL) XIX-J-l-k-Jugoszlávia-8/b-sz.n./é.n. (15.d.).



helyi szerb lakosság csinált nemzetiségi ügyet,20 ezért augusztus 30-án újfent 
tiltakozott az ellen, hogy „félholtra vernek egy szerbet, s utána azt állítják, 
hogy nyilas volt, pedig bizonyítékai vannak, hogy nevezettet nyilasellenes 
cselekményekért a nyilasok is letartóztatták”.21

A magyarországi délszlávok sérelmére elkövetett állítólagos hatósági túlkapá
sok mellett a jugoszlávok több esetben foglalkoztak a magyarországi, különö
sen a Baja környéki délszlávok életkörülményeivel és oktatási lehetőségeivel.22 
Többek között magyar-jugoszláv vegyes bizottságot is felállítottak, amely 1946. 
március 28-30. között a Baján, a bajai háromszögben és a Mohácson élő dél
szlávok nemzetiségi összeírását, a nemzetiségi iskolák körülményeit és a helyi 
jegyzők viselkedését vizsgálta.23 A bizottság tevékenységéről készített részletes 
jegyzőkönyvből kiderül, hogy a jugoszláv fél a hatóságok nyomásgyakorlását 
sejtette amögött, hogy a lakosság sok esetben nem szerbhorvátnak, hanem 
magyarnak vallotta magát. A bizottság azonban megállapította, hogy a „jegyzők 
részéről semminemű befolyás nem volt megállapítható, az összeíró biztosok 
részéről [is] csak néhány esetben”. A külügyminisztériumban készült jelentés 
egyébként azt is megemlítette, hogy a bizottság jugoszláv tagjai a „legnagyobb 
bizalmatlansággal viseltetnek” azokkal a jegyzőkkel szemben, akik 1941-1944 
között a Délvidéken teljesítettek szolgálatot. Miután a bizottság kilenc község 
nemzetiségi iskoláját megtekintette, a délszláv tanulók oktatási lehetőségéről 
megjegyezte, hogy a „nemzetiségi iskolák terén megállapított fenti eredmény, 
ha nem is kielégítő, mégis jóval kedvezőbb, mint Brankov százados velünk 
közölt információja, mely szerint délszláv kisebbségünknek egyáltalán nincs 
nemzetiségi iskolája”.24

20 MNL OL XIX-J-l-k-Jugoszlávia-8/b-31.999.po!/1945. (15.d.).
21 MNL OL XIX-J-l-k-Jugoszlávia-8/b-32.254.pol./1945. (15.d.).
22 A magyarországi nemzetiségek 1945-1956 közti helyzetének vizsgálata során több helyütt rö

viden érinti a délszláv kisebbségeket: Tilkovszky Lóránt: Nemzetiségi politika Magyarországon 
a 20. században. Debrecen, 1998, Csokonai, különösen a 124-147. oldalakon. A magyarországi 
délszlávok törekvéseiről, szervezeteinek létrehozásáról dokumentumokat közöl: Tóth Ágnes: 
A magyarországi délszlávok helyzete és törekvései 1945-1948 (Dokumentumok). Bács-Kiskun 
Megye M últjából XII., 1993. 361-382.

23 A bizottság munkájában jugoszláv részről Brankovon kívül Durde Smiljanic főhadnagy, a magyar 
oldalról dr. Czinkotszky Jenő és Rex József vett részt. A bizottság tevékenységére vonatkozóan 
lásd: Tóth Ágnes: A „nagypolitika” erőterében. Délszlávok Magyarországon, 1945-1948. In Bíró 
László -  Hornyák Árpád (szerk.): Magyarok és szerbek. A változó határ két oldalán , 1941-1948. 
Történelem és emlékezet. Budapest, 2016, MTA Történettudományi Intézet, 359-363.

24 MNLOLXIX-J-l-k-Jugoszlávia-8/b-890.pol./1946. (15.d.). Brankovnaka Bácskában és Baranyá
ban élő délszláv kisebbség helyzetéről készült feljegyzésének szerb nyelvű változata megtalálható: 
AJ F. 836. KMJ I-3-b/408.



A délszláv kisebbség helyzetének helyszíni vizsgálatával szinte egy időben 
zajlott a magyarországi délszlávok számbavétele is. Az 1946. március 1-jén 
a 2280/1946 számú miniszteri rendeletben elrendelt összeírást egy hét alatt,
1946. március 16-23. között kellett végrehajtani. Még el sem kezdődött a le
bonyolítása, a jugoszláv diplomaták máris elégedetlenségüknek adtak hangot. 
Mind a jugoszlávok, mind a helyi délszláv vezetők a legfőképp a nemzetiségi 
bevallással voltak elégedetlenek. Habár az anyanyelvi rovat adatai a valósággal 
megegyezőek voltak, a nemzetiségi rovatban jóval kevesebben tüntették fel 
magukat délszlávnak. Katymáron például 1342-en vallották magukat bunyevác 
anyanyelvűnek, de bunyevác nemzetiségűnek már csak 294-ben. Valószínűleg 
az összeírások egy későbbi kitelepítéssel való összekapcsolása kelthetett álta
lános félelmet, sokan bizonyosan arra is jól emlékeztek, hogy a magyarországi 
svábok második világháborút követő kitelepítését a szabad anyanyelvi és 
nemzetiségi bevallásról 1941-ben felvett kimutatások alapján kezdték meg. Az 
összeírás, amelyre részben külpolitikai nyomásra, a jugoszláv misszió szorgal
mazására, részben a hazai délszláv kisebbségi vezetők követelésére került sor, 
végül nem érte el a célját. A délszláv kisebbség létszámára vonatkozóan nem 
szolgáltatott az 1941-es népszámlálásnál naprakészebb, pontosabb adatokat, 
fölöslegesen terhelte meg a közigazgatásban dolgozókat, és felszínre hozta a 
helyi társadalom szunnyadó feszültségeit.25

Az összeírás 1946. április 16-án is terítékre került. A kétoldalú megbeszélésen 
a jugoszlávok súlyos vádakkal illették a magyar kormányt a délszláv kisebb
ség oktatási helyzete és összeírása kapcsán. A kialakult helyzetet álláspontjuk 
szerint a magyar hatóságok, a jegyzők, határőrök, rendőrök, a többé-kevésbé 
a Bácskából elmenekült vagy „fasisztaként” elűzött tanítók és hivatalnokok 
együttesen idézték elő. A megbeszélésen Rákosi egyébként többször igazat 
adott a jugoszlávoknak, a megbeszélés második felében az azon személyesen 
részt vevő Rajknak utasításba is adta, sürgősen vizsgálják ki, mennyire megala
pozottak a jugoszlávok sérelmei. Mindezt részben Tito várható magatartásával 
indokolta: „László, nézze ezeket a régi [barátainkat], sürgősen mindent meg 
kell oldani. Ha nem mi oldjuk meg, Tito fogja megoldani!” Majd a jugoszlá- 
vokhoz fordulva hozzátette: „Igen, pontosan, ha mi semmit sem csinálunk, 
Tito megalapozottan vetheti fel a területi igényt!” Rajkot végül az összeírást 
végző hivatalnokok sürgős áthelyezésére, megbüntetésére és elbocsátására 
szólította fel. A jugoszlávok egyúttal azt is kérték, az MKP külön munkatársat 
foglalkoztasson a délszláv kisebbség ügyeiben, lehetőleg olyan kommunistát, 
aki a Magyarországi Szlávok Antifasiszta Frontjának is tagja. Válaszában Rákosi

25 Tóth Ágnes: Adatok az 1946-os magyarországi délszláv összeírás történetéhez. Bács-Kiskun Megye 
M últjából 14., 1998. 301-310., különösen a 301-303. és a 308-310. oldalak.



azonnal Antun Robot javasolta.26 A magyarországi délszláv kisebbség oktatási 
helyzetének javítását a jugoszláv vezetőség egyébként a kétoldalú kapcsolatok 
javulásának egyik feltételéül is szabta.27

Rátérve Jugoszlávia Magyarországgal szembeni területi követeléseire, 
elmondhatjuk, hogy a déli szomszéd már 1944 őszén aktív propagandába 
kezdett a magyarországi délszláv lakosság meggyőzésére, hogy jövőjét a titói 
Jugoszláviában képzelje el. A déli határ mentén a jugoszláv fegyveres alakulatok 
gyakorlatilag kétségbe vonták a magyar közigazgatási szervek illetékességét, 
jugoszláv csapatok szállták meg többek között a Baja és a Letenye környéki 
falvakat, a Pécs környéki délszlávok küldöttsége pedig már 1945. január 14-én 
személyesen Titótól kérte, hogy a baranyai háromszöget csatolják Jugoszlá
viához.28 A terület hovatartozásának kérdését a jugoszlávok egészen 1946 
tavaszáig lebegtették, arról, hogy a békekonferencián végül mégsem fognak 
területi követelésekkel fellépni Magyarországgal szemben, Tito 1946. május
27-28. közti (Sztálin életében egyébként utolsó) moszkvai látogatásakor tájé
koztatta a szovjet vezetőséget.29 Ezt megelőzően az MKP már március 28-án 
döntött arról, közölni kell a jugoszlávokkal, hogy Magyarország semmiféle 
területi követeléssel nem fog fellépni a békekonferencián déli szomszédjával 
szemben.30 Tito ugyanakkor még április 29-én is arról tájékoztatta J. Lavrentyev 
belgrádi szovjet nagykövetet, hogy három feltétel együttes teljesülésétől te
szik függővé, hogy elállnak-e követeléseiktől: (1) a magyarországi délszlávok 
kapjanak ugyanolyan jogokat, mint amelyeket a jugoszlávok az ottani ma
gyar kisebbségnek biztosítanak -  beleértve a saját iskolák és gimnáziumok 
működtetését; (2) telepítsék ki a magyar és német nemzetiségű csendőröket 
a vonatkozó területek határ menti sávjából; (3) érdemben könnyítsenek a 
délszláv kisebbség politikai helyzetén.31

26 AJ F. 507. CK SK IX-75/I-1. 5-6.
27 Tóth: Adatok az 1946-os... 293. Antun Robra vonatkozóan: A. Sajti Enikő: Egy jugoszláv kom

munista karrierje a háború utáni Magyarországon: Rob Antal. In Bárdi Nándor -  Tóth Ágnes 
(szerk.): Egyén és közösség. Tanulmányok. Zenta, 2012, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 
277-290.

28 A. Sajti: Tito 1947-es látogatásának... 590-591. és uő: Magyarország és Jugoszlávia... 13-14. 
A magyar-jugoszláv határ kérdéséhez: Hornyák Árpád: Határkijelölés, határsáv és a magyarországi 
délszlávok. Vitás kérdések a magyar-jugoszláv kapcsolatokban a második világháború után. In 
Bíró László -  Hornyák Árpád (szerk.): M agyarok és szerbek... 315-335.

29 Mezei Géza (szerk.): Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rend születése (1945-1949). 
Budapest, 2001, Új Mandátum Könyvkiadó, 175-178.

30 PIL 274/3. 31. ő. e. 3.
31 Vida István (szerk.): Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez. 1944. október -  1948. 

június. Dokumentumok. Budapest, 2005, Gondolat, 87. dók. 208.



A jugoszláv fölény hangoztatása mellett azonban Titónak érdeke is fűződött 
Rákosi és a magyar kommunista vezetőség hatalmának megszilárdulásához, 
a fenti nyomásgyakorlással részben ezt kívánták elérni. Jugoszlávia ugyanis 
a Balkánon regionális hatalmi ambíciókat dédelgetett, és ennek megfelelően 
biztonságban kívánta tudni északi határait. Céljainak leginkább egy Jugo
szláviával szövetséges, vele szorosan együttműködő, kommunista vezetésű 
ország felelt meg; az MKP megerősítése érdekében áldozatokra is hajlandóak 
voltak. Erre utal a csehszlovák kérdésben már említett jugoszláv támogatás, 
de egyértelművé tette ezt Cicmil ezredes 1945. szeptember 17-én Gyöngyösi 
János külügyminiszterrel folytatott megbeszélésén, ahol a magyar kormány 
trieszti kérdésben vallott álláspontja felől érdeklődött. Miután Gyöngyösi a 
kormány megkérdezésére és általában a néprajzi elvre hivatkozva megpróbált 
kitérő választ adni, Cicmil kormánya utasítására közölte, hogy amennyiben 
Magyarország támogatja Jugoszláviát a kérdésben, nemcsak hogy megadják 
a legnagyobb kedvezmény elvét a kikötő- és tranzitúthasználat terén, hanem 
a „jugoszláv kormány a maga részéről Magyarországot a béketárgyalásoknál 
és a béke előkészítésében, de azon kívül is, minden olyan kérdésben hajlandó 
támogatni, amely Jugoszlávia érdekeivel nem ellenkezik”.32 Habár a magyar 
válaszjegyzéket Titóék végül nem tekintették teljes mértékben kielégítőnek, 
az eset azt is jól példázza, hogy a magyar-jugoszláv kapcsolatok nem voltak 
teljesen egyoldalúak.

A második világháború utáni magyar-jugoszláv kapcsolatok Tito kultikus 
elemeket sem nélkülöző 1947. decemberi budapesti látogatásával és a barátsági, 
együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés aláírásával (1947. de
cember 8.) értek zenitjükre. A látogatás előkészítésére és sikeres lebonyolítására 
az MKP különösen nagy erőket mozgósított.33 Jugoszlávia fontosságát az is jól 
jelzi, hogy a magyar-jugoszláv barátsági szerződés egyébként az első volt azon 
kétoldalú barátsági szerződések közül, amelyeket a szuverenitását visszanyert

32 Feljegyzés, 1945. szeptember 17. MNL OL XIX-J-l-k-Jugoszlávia-9/c-sz.n./1945. (16.d.). 1945. 
augusztus 30-án egyébként Rákosi is egyértelművé tette, többpárti összetétele ellenére a magyar 
kormány összességében kedvezően viszonyul Jugoszláviához, Trieszt kérdésében (Rijekától eltérő
en) semmilyen közvetlen gazdasági érdekkel nem rendelkeznek, a kérdésben a békekonferencián 
készek Jugoszláviát támogatni. AJ F. 836. KMJ I-3-b/403. 9.

33 A JKP első emberének fogadására Rajk László belügyminiszter vezetésével Dinnyés Lajos 
miniszterelnök, Szakasits Árpád államminiszter és Molnár Erik külügyminiszter részvételével 
külön fogadási albizottságot hoztak létre. Azon állomásokat, ahol Tito vonatával áthaladt, az 
alkalomhoz illően fel kellett díszíteni, Kelebiára külön díszszázadot rendeltek ki a jugoszláv 
küldöttség fogadására, de a határon a külügyminiszter, a honvédség és az államvédelmi szervek 
egy-egy tábornoka is személyesen várta az illusztris vendéget. Azért, hogy minél nagyobb számú 
érdeklődőt tudjanak a jugoszláv konvojt érintő utcákra kiterelni, Tito érkezésének napjára az 
üzemekben dolgozók számára munkaszüneti napot rendeltek el. PIL 274/3. 122. ő. e. 2-3.



magyar kormány megkötött. Rákosiék emellett annak is tudatában voltak, hogy 
a Szovjetunióval csak azt követően kerülhet sor hasonló egyezmény aláírásá
ra, hogy Magyarország a szomszédjaival, egészen pontosan Jugoszláviával és 
Romániával már megkötötte a barátsági szerződést.34

Tito látogatása egyébként arra is kiváló alkalmat jelentett, hogy a jugoszlávok 
ismét a magyar párt- és állami vezetés tudtára adják, miként is tekintenek a 
kétoldalú kapcsolatok valós dimenzióira, illetve milyen társadalmi és politi
kai berendezkedést látnának kívánatosnak Magyarországon. A barátsági és 
kölcsönös segítségnyújtási egyezmény aláírását követően ugyanis a jugoszláv 
marsall, egyben reflektálva Dinnyés Lajos miniszterelnöknek Tito érkezésekor 
a Keleti pályaudvaron elhangzott nyilvános bocsánatkérésére, az alábbiakat 
mondta: „Mindenki, aki az igazi népi demokrácia elvét vallja, aki a nemzeti 
kérdés helyes, sztálini megoldásának az álláspontján áll, az a mi testvérünk, 
az a mi barátunk, legyen az magyar, cseh, lengyel, bárki más, mindegy.”35

A két ország közti kapcsolat valós dimenzióiról még ennél is nyíltabban 
fejtette ki álláspontját másfél évvel korábban Lazar Brankov jugoszláv diplo
mata. A SZEB mellé rendelt jóvátételi albizottság tanácsosaként Brankov 1946. 
február 17-én Szegeden díszvendégként vett részt Balázs Béla Boszorkánytánc 
című színdarabjának bemutatóján. A premiert követően a szegedi újságíró
otthonban rendezett fogadáson elhangzott pohárköszöntője jól megvilágítja a 
jugoszláv-magyar kétoldalú kapcsolatokon belüli valós erőviszonyokat.36 Az 
„általános figyelem közepette” ugyanis Brankov elismerte, hogy „Magyaror
szág és Jugoszlávia között a viszony nem mindig volt jó”. Félretéve azonban 
neheztelését, „Jugoszlávia pontot tett a múltra és új lapot nyitott a magyar- 
jugoszláv nép viszonyának történetében”. A második világháborús partizán
sikerekre áttérve, a szokásos jugoszláv frazeológia részeként kiemelte, hogy 
„Jugoszlávia népei, amikor saját szabadságukért küzdöttek, tudták, hogy a világ 
összes népeinek szabadságáért, demokráciájáért és haladásáért harcolnak”. 
Ennek köszönhetően „érzékenyek minden olyan támadással szemben, amely 
a demokrácia ellen irányul, ezért kísérik különös figyelemmel mindazt, ami 
a világon és különösen a szomszédos országokban történik”. Beszéde végén

34 PIL 274/3 114. ő. e. 1. Meggyorsítandó a szerződés megkötését, Rákosiék ezt érvként is fel 
kívánták hozni a jugoszláv külügyminisztérium felé.

35 Idézi: A. Sajti Enikő: Külpolitika, magyarság, 1944-1947. In Uő: Bűntudat és győztes fölény... 
125.

36 A beszédnek egyébként a magyar külügyminisztérium is nagy fontosságot tulajdonított. A javuló 
jugoszláv magyar kapcsolatokra való tekintettel ugyanis nyomatékkai arra kérték az újságírókat, 
hogy a Magyar Távirati Iroda rendezvényről készített beszámolóját „jó helyen és csorbítatlanul 
hozzák. Elsősorban vonatkozik ez Brankov kapitány beszédére”. Magyar Távirati Iroda, napi 
hírkiadás, 1946. február 18. 14.



nyíltan ki is fejtette, mit is jelent az együttműködés a valóságban: „Ma Jugo
szlávia barátjának lenni megtiszteltetés: aki Jugoszlávia barátja, az egyben a 
szabadság, a demokrácia és a haladás híve.”37

Egyvalami azonban ekkor sem jellemezte a magyar-jugoszláv kapcsolato
kat: a hosszú távú kiszámíthatóság. Még fél évnek sem kellett eltelnie, és az 
eszkalálódó szovjet-jugoszláv konfliktus következtében drámai mértékben 
megromlott a viszony a két ország között. Bátran mondhatjuk, hogy szűk 
másfél év alatt a kapcsolatok szinte teljes lenullázódásának lehetünk tanúi.

A szovjet-jugoszláv konfliktus hatása

A szovjet-jugoszláv kapcsolatokat a világháborút követően sajátos kettősség 
jellemezte. A hierarchikus alá-fölé rendeltségnek megfelelően a JKP veze
tősége alárendelte magát Sztálin elképzeléseinek, de ez korántsem jelentett 
teljes érdekazonosulást, vagy azt, hogy a jugoszlávok elfogadták volna, hogy 
a Szovjetunió az „érdekszférák politikájának” tárgyaként kezelje az országot. 
A jugoszláv vezetőség ugyanis a Balkán (és talán Kelet-Európa) vonatkozásában 
is regionális hatalomként kívánt fellépni, és nem mondott le saját külpolitikai 
és stratégiai érdekei követéséről. Miután azonban Moszkva jelezte neheztelését, 
olybá tűnt, hogy Titóék rendre meghunyászkodnak, és elismerik a bírálatok 
helyességét és a szovjet külpolitikai prioritások elsőségét, de láthatóan a szovjet 
hatalomnak sem állt érdekében, hogy végletekig élezze a konkrétan felmerülő 
problémákat.38

Mindez 1948 elején változott meg. 1948. február 10-ére ugyanis Sztálin 
Moszkvába rendelte a jugoszláv és a bolgár vezetőket, ahol hideg zuhanyként 
érte a megjelenteket a szovjet kritika.39 A találkozót követően gyorsan és drá
mai mértékben romlottak meg előbb a szovjet-jugoszláv, majd annak egyenes 
folyományaként a jugoszláv-kelet-európai kapcsolatok. A kezdetben még a 
színfalak mögött zajló konfliktus részeként a Szovjetunió kivonta katonai 
és polgári tanácsadóit Jugoszláviából (1948. március 18-án és 19-én), majd

37 Uo. 14.
38 Leonyid Gibianszkij: Az 1948-as szovjet-jugoszláv konfliktus és a Kominform. Múltunk, 1994/4. 

116-121.
39 A megbeszélés évtizedeken át Milovan Dilas visszaemlékezéséből volt ismeretes mind a témával 

foglalkozó kutatók, mind a széles nyilvánosság előtt. (Visszaemlékezése magyarul olvasható: 
Dilas, Milovan: Találkozások Sztálinnal: Találkozások Sztálinnal. Budapest, 1989, Magvető.) Az 
ülésről készített jegyzőkönyvet angolul először Leonyid Gibianszkij orosz történész publikálta 
a Cold War History folyóiratban, a szöveg magyar fordításban olvasható: Vukman Péter: Sztálin 
és Tito moszkvai titkos találkozója. 1948. febru ár 10. Szeged, 2004, JATEPress. (Documenta 
Historica, 64.)



a két kommunista párt között heves levélváltásra került sor. Ez utóbbiról 
egyébként Sztálin már a „testvérpártok” vezetőségét is értesítette, a levelek 
másolatait elküldte számukra. A Tájékoztató Iroda június 20-22. között a 
Bukarest mellett található egykori román királyi rezidencián megtartott 
második értekezletén egyfajta modern eretneküldözés koreográfiáját követve 
Titót és a JKP vezetőit ültették a vádlottak padjára. Mivel tisztában voltak 
az értekezlet várható lefolyásával, a jugoszlávok visszautasították részvéte
lüket, így a tudatosan a szerb történelemben kötött dátumként szereplő, a 
nemzeti emlékezetben a középkori szerb állam bukását jelképező rigómezei 
csata (1389. június 28.) emléknapjára időzített határozatról ők is a sajtóból 
értesültek. A Tájékoztató Iroda határozatával az addig a zárt ajtók mögött 
zajló konfliktus egy csapásra nyilvánossá vált, és dimenzióit tekintve is kiszé
lesedett. Ezt követően a kommunista pártok sorra ítélték el a titói politikát, 
és gazdasági blokádra, állandósuló határincidensekre, a katonai támadás 
lebegtetésére, Titót az „imperializmus láncos kutyájaként” megbélyegző 
ideológiai és propagandaharcra került sor. Sőt, koncepciós perek keretében 
magát Titót is a vádlottak padjára kívánták ültetni, igaz, erre csak távollété
ben kerülhetett sor. Jugoszláv kimutatások szerint egyébként 1948 júniusától 
1950 őszéig a Szovjetunió és kelet-európai szövetségesei 46, Jugoszláviával 
korábban kötött szerződést, megegyezést, konvenciót bontottak fel, 145 
jugoszláv diplomatát utasítottak ki az adott ország területéről, 1067 esetben 
került sor határincidensre (1948-1953 között összesen 7877 alkalommal, 
ebből 142 volt fegyveres összetűzés), csak ez utóbbiak miatt a jugoszlávok 
97 jegyzékben tiltakoztak.40 A pszichológiai hadviselés részeként az illetékes 
állambiztonsági szervek rendre a másik ország diplomatáit is megfigyelték, 
mozgásszabadságukat kölcsönösen korlátozták.

A magyar-jugoszláv pártközi kapcsolatokban szinte azonnal, 1948 tavaszától 
megfigyelhetőek voltak a romlás jelei. Az 1848-as forradalom centenáriumán 
rendezett ünnepségekre Budapestre érkező Kliment Jefremovics Vorosilov 
marsall már célozgatott az ellentétekre,41 amit jó tanítványként Rákosi hamar 
megértett. Erre látszik utalni az az irányelv is, amelyet az MKP Politikai Bizott

40 White Book on Aggressive Activities by the Governments o f  the USSR, Poland, Czechoslovakia, 
Hungary; Rumania, Bulgária and Albánia towards Yugoslavia. Beograd, 1951. 447. o. táblázata. 
A legtöbb szerződést Albánia bontotta fel, szám szerint 27-et, a legtöbb jugoszláv diplomatát 
Csehszlovákiából (42 fő) és Magyarországról (40 fő) utasították ki. Uo. a 448-471. oldal táblázatai. 
Az 1948-1953 közti határincidensekre vonatkozóan lásd: Banac, Ivó: With Stalin against Tito. 
Cominformist Splits in Yugoslav Communism. Ithaca-London, 1988, Cornell University Press, 
130. és Cvetkovic, Srdan: Izmedu srpa i cekica. Represija u Srbiji, 1944-1953. Beograd, 2006, 
Sluzbeni glasnik, 372.

41 Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések 1940-1956. II. köt. Budapest, 1997, Napvilág Kiadó, 653.



sága március 18-án a Belgrádba utazó magyar delegáció négy tagjának (közte 
Farkas Mihálynak, Gerő Ernőnek és Révai Józsefnek) adott. A jugoszláv meg
hívásra március 22-én megbeszéléseket folytató küldöttségnek a PB félreérthe
tetlenül utasításba adta, hogy minden jelentős külpolitikai, külkereskedelmi, 
katonai és egyéb kérdésben úgy kell eljárniuk, hogy a „Szovjetunióval való 
viszonyunk benne a döntő”.42 A képlet tovább egyszerűsödött, miután április 
6-án Rákosi kézhez kapta az SZK(b)P március 27-én a JKP KB-nak címzett 
levelének másolatát. Az MKP KB az április 8-án elfogadott, a jugoszlávok 
„helytelen magatartása” miatt „mély megdöbbenésüket” kifejező határozatban 
egyöntetűen felsorakozott Sztálin mögött.43

Az MKP irányváltásának első nyilvános jeleként Rákosiék azonnal nyo
mást gyakoroltak a különböző jugoszláv orientációjú és délszláv kisebbségi 
szervezetekre. Első lépésben a Magyar-Jugoszláv Társaság került célkereszt
be. Azzal, hogy „valami bűzlik Dániában,”44 a társaság második (és egyben 
utolsó) közgyűlésére a budapesti Uránia filmszínházba érkezett delegátusok 
szembesülhettek. Az 1948. március 20-án -  nem mellékesen alig két nappal 
azt követően, hogy a Szovjetunió visszahívta katonai tanácsadóit, és kevesebb 
mint 24 órával azután, hogy a polgári tanácsadókat is visszarendelte Jugoszlá
viából -  megtartott közgyűlésen tiszteletbeli elnöki pozíciójában megjelent 
Tildy Zoltán köztársasági elnökön (1946-1948) túl Rákosit leszámítva az MKP 
szinte teljes vezérkara képviseltette magát, többek között Rajk László, Révai 
József, Farkas Mihály, Ries István és Rónai Sándor. A jugoszláv kormányt a 
magyarul is jól beszélő Karlo Mrazovic és Lazar Brankov képviselte, de az 
erkélyen szinte a teljes nagykövetségi személyzet helyet foglalt. A zsúfolásig 
telt teremben mindez már önmagában is a feszültség érzetét keltette.

Az ülésről készített hivatalos jegyzőkönyvet olvasva olybá tűnhet, minden 
a szokásos mederben, az előzetes forgatókönyvnek megfelelően, zökkenők 
nélkül zajlott. Az üdvözlőbeszédeket követően Haraszti Sándor újságíró, az 
MDP KV Agitációs és Propaganda Osztályának helyettes vezetője a részletekbe 
menően felsorolta a társaság eddig elért eredményeit. Jelentését a jelenlevők 
„nagy lelkesedéssel” jóváhagyták, majd megválasztották a társaság új tiszti

42 PIL 274-10/16. 22-23. és PIL 274/3. 138. ő. e. 3.
43 Ripp Zoltán: Példaképből ellenség... 54-57. A szovjetek az MKP határozatát annyira mintaszerű

nek tekintették, hogy azon nyomban el is küldték a többi kommunista párthoz, így természetesen 
a jugoszlávokhoz is, akik válaszukban vitatták a magyar párt erkölcsi és politikai jogát ahhoz, 
hogy bírálatot fogalmazzon meg ellenük. Rákosi a KB nevében április 19-én visszautasította a 
vádakat, és önkritikára szólította fel a jugoszláv pártot. Uo.

44 A Magyar-Jugoszláv Társaság története (1945. október -  1949 vége). Sajtó alá rendezte: A. Sajti 
Enikő. Forrás, 2011/2. 29-56. Az idézet helye: 49.



karát. Díszelnökké Tildy Zoltánnét, Károlyi Mihályt és Karlo Mrazovicet, elnök
ké Rajk Lászlót választották. A rendezvény hivatalos része Rajk László elnöki 
beszédével véget is ért.45

A valóságban azonban Rajk záróbeszédét előbb zúgolódások, majd erős 
bekiabálások szakították félbe, hiszen a társaság szabályzatának ellentmondó
an elmaradt a főtitkár megválasztása. Miután „megfontoltnak tűnő, higgadt 
hangján” a még mindig a színpadon álló Rajk közölte, hogy a választásra az 
intézőbizottság első ülésén fog sor kerülni, és az arra alkalmas személyt a 
bizottság saját tagjai sorából fogja kiválasztani, újabb hangzavar tört ki. A 
jelenlévők ekkor Antun Rob azonnali megválasztását kezdték követelni, Rajk 
azonban a kérdést lezártnak tekintette, és az elnökség elvonult a színpadról. Az 
igazi perpatvar még csak most kezdődött, a kommunista párt képviselője és a 
jugoszláv diplomaták között veszekedéssel meg-megszakított eredménytelen 
alkudozás vette kezdetét, de Brankovék sikertelenül próbálták meg keresztül
vinni Rob megválasztását.46

Habár az intézőbizottság beígért ülésére egy hét múlva valóban sor került, 
főtitkárt a kéthetente ülésező testületnek csak augusztusban sikerült „választa
nia”, az MDP KB delegálta Losonczy Géza személyében.47 A Magyar-Jugoszláv 
Társaság ekkorra azonban már egyre inkább a jugoszlávellenes propaganda 
egyik szócsövévé degradálódott, miközben a szovjet-jugoszláv konfliktus a 
széles nyilvánosság számára is a maga valójában láthatóvá vált.

A magyar történelemből jól ismert, hogy a Magyar Kommunista Párt IV. 
és a Szociáldemokrata Párt XXXVII. kongresszusa június 12-én kimondta a 
két párt egyesülését Magyar Dolgozók Pártja néven. Talán kevesebben tudják, 
hogy a szovjet-jugoszláv konfliktus mintadiákjaként Rákosi az SZKP május 
18-án kelt újabb levelére válaszul három nappal később felvetette, a konfliktus 
fontosságára való tekintettel hajlandó az egyesülési kongresszust elhalasztani, 
mintegy beáldozni a Tájékoztató Iroda ülésének oltárán.48 Ez végül nem történt

45 MNL OL XI-B-1 -j 37. d. 8. ő. e. 559778/48. csomag.
46 A Magyar-Jugoszláv Társaság története... 49-51.
47 Uo. 51-53.
48 PIL 274-10/17. 4-5 . Szándékáról Rákosi az MKP PB előző napi (1948. május 20.) ülésén pro 

forma kikérte a testület hozzájárulását a levél elküldéséhez. PIL 274/3. 147. ő. e. 1. Napra pon
tosan ugyanekkor a Svédországból Moszkvába érkező Révai Szuszlovnak arról értekezett, hogy 
az MKP KV-t „nyugtalanítja” a JKP-ban kialakult helyzet, és a pártvezetőség kész kezdeményező 
szerepet vállalni a Tájékoztató Iroda ülésének összehívásában. Arról azonban, hogy Rákosi kész 
az MDP alapító kongresszusának elhalasztására, előzetes tájékoztatást bizonyosan nem kapott, 
hiszen Szuszlovnak éppen a kongresszus június 12-14. között tervezett időpontjára hivatkozva 
a Tájékoztató Iroda ülésére a hónap második felét javasolta. Vida István (szerk.): Iratok a m a
gyar-szovjet... 133. dók. 324.



meg, mind az MDP alakuló kongresszusára, mind a Tájékoztató Iroda ülésére 
az eredeti ütemezésnek megfelelően került sor.49

A bukaresti határozatot követően teljes fordulatszámra kapcsoló jugo- 
szlávellenes propaganda és nyomásgyakorlás részeként a délszláv kisebbségi 
vezetők körül tovább fogyott a levegő. A határozatot követően Farkas Mihály 
azonnal magához kérette Antun Robot, és felszólította, nyíltan foglaljon állást 
a Tájékoztató Iroda határozata mellett, a JKP politikáját pedig a Szabad Nép, a 
Magyar-Jugoszláv Társaság periodikájának (Déli Csillag) és a MDDSZ lapjá
nak (Nase Novine) hasábjain egyaránt ítélje el. Miután erre nem volt hajlandó, 
egy óra haladékot kapott. Rob azonnal a jugoszláv nagykövetségre sietett, a 
jugoszláv diplomatáktól tudakolva, mitévő is legyen. A diplomaták tanácsára 
a nyilatkozat megtételét visszautasította, és ezt közölte is Farkassal, aki azonnal 
elvette tőle képviselői könyvét. A párttagsági könyv elvételére azonban nem 
kerülhetett sor, azon hétköznapi oknál fogva, hogy az adott pillanatban az 
nem volt Robnál, azt csak másnap küldte el az MDP „terrorisztikus és antide
mokratikus fellépése” miatt tiltakozó levél kíséretében. Rob minden mozgását 
egyébként szinte azonnal egyenruhás rendőrök kezdték követni, a nagykövetség 
így már aznap (június 30-án) azt tudakolta Belgrádtól, mi lenne a kedvezőbb 
lépés: letartóztatását elkerülendő, átdobni a határon, vagy politikai szempontból 
(feltehetően az azt követő diplomáciai adok-kapok miatt) inkább letartóztatása 
lenne célravezetőbb.50 A jugoszláv fővárosban a két opció közül az előbbi mellett 
tették le a garast, Rob minden valószínűség szerint Brankov segítségével július 
2. éjjelén Jugoszláviába szökött.51

49 A kongresszuson egyébként a jugoszlávok is képviseltették magukat, az MKP főtitkárával 
Brankov június 4-én közölte, hogy a JKP delegációját Mosa Pijade és Jakov Blazevic fogja vezet
ni. A követségi tanácsos visszafogottan viselkedett, a belgrádi utasításnak megfelelően kerülte, 
hogy a kommunista pártok ekkor még a színfalak mögött zajló konfliktusára utaló kérdésekre, 
megjegyzésekre reflektáljon. A találkozó így elég egyoldalasra sikeredett, azon szinte kizárólag 
csak Rákosi beszélt. A főtitkár azonban nem fogta vissza magát. Miközben először még látott 
„reménysugarat” az ellentétek békés rendezésére, a találkozó második felében már egyre kritiku
sabb hangra váltott, és nem fukarkodott a JKP-t bíráló megjegyzésekkel sem. Minderre Brankov, 
mintegy esszenciáját is adva a fejleményeknek, röviden csak annyit válaszolt: „A mi népünk 
büszke, és tudja, hogy az igazáért harcol.” AJ F. 507. CK SKJIX-75/I-20. 14-15.

50 MNL OL M-KS 276. f. 67. cs. 127. ő. e. 1. és 37., AJ F. 507. CK SKJ IX-75/II-44. br. 240.
51 A. Sajti: Egy jugoszláv kommunista karrierje. .. 287. Rob jugoszláviai életéről keveset tudunk. 1953 

novemberében részt vett a magyarországi politikai emigránsok egyesületének éves közgyűlésén, 
később munkafelügyelőként állt alkalmazásban. Utolsó ismert munkahelyeként a szövetségi par
lamentben volt képviselő. Uo. 287-288. A Magyar Dolgozók Pártja Központi Ellenőrző Bizottsága 
1948. július 5-6-án megtartott rendkívüli ülésén kizárta a pártból. Tóth Ágnes: Pártállam és 
nemzetiségek (1950-1973). Kecskemét, 2003, Bács-Kiskun Megyei Levéltár, 34. o. 1. lj.



Rákosiék mindeközben a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövet
ségét (MDDSZ) is nyomás alá vették. Július 1-jén Farkas és Szalai András tett 
látogatást a szervezetben, és Ognyenovics Milántól követelték, hívják össze a 
szövetség központi bizottságát, az ülésen pedig egyértelműen foglaljanak állást 
a Tájékoztató Iroda határozata mellett. Miközben Farkasék Ognyenovicsot 
győzködték, a Végrehajtó Bizottság (VB) többi tagját Szőnyi György, Szalai 
András és Bíró Lívia, az MDP Agitációs és Propaganda Osztályának helyettes 
vezetője hívta egyenkénti raportra. A megfélemlítés azonban nem ért azonnal 
célt, az MDDSZ VB határozatban ítélte el, hogy Robot megfosztották egyénileg 
elnyert mandátumától, és határozottan tiltakoztak a JKP politikájának elítélése 
ellen. Erélyes hangvételű tiltakozásukat július 3-án és július 5-én Dinnyés Lajos 
miniszterelnöknek is eljuttatták.52

Az MDDSZ országos vezetőségén túl több helyi kisebbségi szervezet sem 
tudott azonosulni a Tájékoztató Iroda Jugoszláviát megbélyegző határozatával. 
A Tito melletti vidéki kiállások (Gara, Bácsalmás) ellenére a realitások mégis 
hamar érvényre jutottak. Július közepén Rajk László belügyminiszterként ide
iglenesen megfosztotta a szövetséget autonómiájától, központi vezetőségét fel
oszlatta, a vezetőségi tagokat (többek között Karagics Eduárdot, Ognyenovics 
Milánt, Lasztics Ljubomirt és Vidákovics Máriát) letartóztatták. Ideiglenesen 
a szövetség lapját, a Nase Novinét is betiltották, helyette a Magyar-Jugoszláv 
Társaság lapjaként megjelentették a Juzna Zvezdát. Az összehívott kongresszus 
(1948. augusztus 10.) -  bár azon 43 községből a 150 meghívott helyett csak 
128-an vettek részt, a 17 garai küldött pedig Tito mellett kívánt javaslatot 
benyújtani -  annak rendje és módja szerint végül állást foglalt a Tájékoztató 
Iroda határozata mellett, új vezetőséget és a szerbhorvátul vajmi kevéssé

52 MNL OL M-KS 276. f. 67. cs. 127. ő. e. 1-7. A tiltakozó határozatot egyébként szinte biztosan 
Brankov fogalmazta meg. Ognyenovics Milán ugyanis, miután berendelték az MDP-pártközpont 
épületébe, június 30-án felkereste a jugoszláv nagykövetséget. Habár már korábban is összefutot
tak, hivatalos formában ekkor találkoztak először. A hallottakat Brankov ingerülten fogadta, és 
mérgesen kikelt a „zágrábi sztrájktörő” Szalai ellen, majd részletesen kioktatta Ognyenovicsot, 
másnap mit mondjon Farkas Mihálynak. Az MDDSZ Végrehajtó Bizottsága július 3-i üléséről 
az éppen Brankovnak referáló Ognyenovicsra Mrazovic nagykövet szabályosan rátámadt, kifo
gásolva, hogy az ülésen az MDP-ből Szalai András és Bíró Lívia is jelen volt, és saját négypontos 
határozatuk elfogadását sürgette. A délben megszakított ülés délután 3 órakor folytatódott 
(Ognyenovics a köztes időt töltötte a jugoszláv nagykövetségen), azon azonban Bíró Líviát már 
nem engedték részt venni, őt a Brankovtól kapott utasításnak megfelelően kidobták a szövetség 
épületéből, majd a jugoszláv követségi tanácsos fogalmazta határozati tervezet is elfogadásra 
került. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban ÁBTL) 2.1. I/109-a. 
296-298. és MNL OL M-KS 276. f. 67. cs. 127. ő. e. 37-38.



tudó Hován András személyében új főtitkárt választott.53 Korábbi kitüntetett 
szerepét azonban a szervezet végleg elvesztette. Két évvel később a Titkárság 
már a teljes elsorvasztását fontolgatta (1950. május). Habár a szövetséget pro 
forma nem kívánták feloszlatni, tevékenységét kizárólag a jugoszlávellenes 
propaganda- és kultúranyagok kiadására és az ezzel kapcsolatos szerkesztői 
munkálatokra vélték célszerűnek korlátozni.54

Még alig csillapodott a bukaresti határozat keltette vihar, július közepén 
egy minden addiginál súlyosabb incidens terhelte meg a magyar-jugoszláv 
kapcsolatokat. Történt ugyanis, hogy Milos Mojic, a Nase Novine munkatársa 
július 10-én a budapesti Rókus Kórházban belehalt lőfegyver okozta sérülé
seibe. Habár az első hírek szerint Mojic öngyilkosságot követett el, a gyanú 
árnyéka órákon belül Zivko Boarovra, a budapesti jugoszláv nagykövetség 
sajtóattaséjára vetült. Az eszkalálódó jugoszlávellenes propaganda-hadjárat 
részeként különösen nagy port felvert gyilkossági ügyet ma már szinte lehe
tetlen pontosan rekonstruálni, az események részletes bemutatása önmagá
ban is kitenne egy hosszabb tanulmányt. A jugoszláv-magyar pszichológiai 
hadviselésben ugyanis a „Boarov-ügy” minden addiginál fontosabb szerepet 
játszott, a magyarországi jugoszlávellenes propaganda ezzel vett olyan fordula
tot, amely aztán a következő évben a Rajk-perben kulminálódott. Végül azért, 
hogy a magyarok az ügyet ne tarthassák napirenden, a jugoszlávok jobbnak 
látták hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar nyomozó szervek Boarovot gya
núsítottként kihallgathassák. (Antun Robtól eltérően a követségi sajtóattasé 
személyét tehát beáldozható bábunak vélték a magyar-jugoszláv sakktáblán.) 
A diplomáciai mentesség és a magyar ígéretek ellenére Boarov már nem hagy
hatta el az ÁVH épületét.

A Mojic meggyilkolásában rejlő lehetőségeket a magyar hatóságok és sze
mély szerint Rákosi Mátyás a legteljesebb mértékben ki kívánták aknázni, 
Boarov ügyéből szerettek volna egy monstre, jugoszlávellenes pert kreálni, de a 
zavaros ügy miatt (a gyilkosság lehetséges indítékai a szerelemféltéstől az UDB 
dekonspirálni szándékozó ügynökének jugoszláv szempontból szükségszerű 
likvidálásáig terjednek) ettől végül elálltak, „csak” propagandalehetőségként 
használták fel. Ekkor még talán Sztálin is bízott abban, hogy sikerül meg- 
reguláznia a jugoszláv vezetőséget, így korántsem biztos, hogy az ellentétek

53 Szajcsán Éva: A magyar-jugoszláv viszony és a mohácsi sokacok helyzetének alakulása 
(1945-1950). A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 46-47. Pécs, 2003, 175. és MÓL M-KS 
276. f. 67. cs. 127. ő. e. 32-34. és 37-38. Diplomatski arhiv Ministartsva spoljnih poslova (a 
továbbiakban: DAMSP) PA 1948. Madarska F. 101. br. 234/48. A letartóztatások miatt 1948. 
július 16-án a jugoszláv külügyminisztérium jegyzékben tiltakozott, azt másnap Brankov adta 
át a Bem rakparton. Uo.

54 MNL OL M-KS 276. f. 54. cs. 99. ő. e. 2. és 13-14.



felesleges továbbélezése az érdekében állt volna. A jugoszlávellenes vádak 
azonban már készen álltak, azokat csak le kellett porolni. Titónak a vádlottak 
padjára ültetésére -  ha csak metaforikus értelemben is -  az idő végül másfél 
évvel később, Rajk László koncepciós perével jött el.55

Rákosi Mátyás az 1948 júniusa óta éleződő jugoszlávellenes rágalomhad
járatot a Rajk-per megrendezésével járatta csúcsra. A Vasas Szakszervezet 
Magdolna utcai székházának díszterméből átalakított tárgyalóteremben 1949. 
szeptember 16-án megkezdődött nyilvános pert a kelet-európai koncepciós 
és kirakatperek mintapéldányának is tekinthetjük, megrendezésére Rákosit 
több, egymással összefüggő tényező is motiválta.56 Rajk felfelé buktatásával 
(az 1946-tól elfoglalt belügyminiszteri bársonyszéket 1948. augusztus 5-én az 
önálló külpolitikai mozgástér hiányában nem túl jelentős külügyminiszteri 
posztra volt kénytelen cserélni), letartóztatásával (1949. május 30.), elítélésével 
és kivégzésével az MDP első embere egy népszerű riválisát, potenciális belső 
ellenfelét iktatta ki végérvényesen. Munkásmozgalmi múltja, magas párt- és 
állami funkciója Rajkot arra is kiválóan alkalmassá tette, hogy személyével egy 
monstre per részeként „leplezzék le” Tito és a JKP vezetőségének állítólagos 
szovjetellenes összeesküvő és kémtevékenységét. Sőt, a pert követő „éberségi 
kampánnyal” a permanens készültséget, az egyéni és kollektív demokratikus 
és szabadságjogok korlátozását is legitimálni lehetett. A korabeli pereknek 
egyébként egy negyedik, funkcionális okuk is volt: a hatalom így próbálta 
meg kiengedni a felgyülemlett feszültséget. A totaliter rendszerekben ugyanis 
a hatalom teljesen megszemélyesített, ezért az irányváltást minden esetben 
szükségszerűen per követi. Mindez a perek periodikus ismétlődéséhez vezet,

55 A Boarov-ügyre vonatkozóan lásd: Ripp Zoltán: Példaképből ellenség... 54-57.; Gellért Kis Gábor: 
Szerelmi gyilkosságból politikai gyilkosság? História, 1987.3. sz. 27-29. és Zinner Tibor: „A nagy 
politikai” affér. A Rajk Brankov-ügy. I. köt. Budapest, 2013, Saxum, a 191-252. közti fejezet, kü
lönösen a 191-219. oldalak. Boarov ügyében ítélet azonban csak öt évvel később született. 1953. 
december 21-én jogerősen életfogytiglani börtönbüntetésre és teljes vagyonelkobzásra ítélték, a 
közügyektől tíz évre eltiltották. ÁBTL 2.1 V-54381-zárt 1/110 10-12.

56 A perekre vonatkozó magyar nyelvű szakirodalom a teljesség igénye nélkül: Varga László: A Rajk- 
per hátterében. Ferenczi Edmond és Noel Haviland Field. Évkönyv, 1956-os Intézet, 2000,11-25.; 
A magyarországi perek történetébe ágyazva: Kiszely Gábor: ÁVH. Egy terrorszervezet története. 
Budapest, 2000, Korona, 151-214.; Hódos György: Kirakatperek. Sztálinista tisztogatások Kelet- 
Európában 1948-1954. Budapest, 1990, ISIS Kisszövetkezet, 20-99.; és a később elérhetővé vált, 
zömmel magyarországi levéltári források tükrében kibővítve uő: Tettesek és áldozatok. Koncepciós 
perek Magyarországon és Közép-Kelet-Európában. Budapest, 2005, Noran Kiadó, 21-161. A Rajk- 
per teljes vádirata, a tárgyalás és az ítélet olvasható: Rajk László és társai a népbíróság előtt. 40 év 
távlatából [...]. Budapest, 1989, Magyar Eszperantó Szövetség. A per hátteréről további hasznos 
olvasatot nyújt: Hajdú Tibor: A Rajk-per háttere és frázisai. Társadalmi Szemle, 1992/11. 17-36. 
A frissebb szakirodalom közül: Ötvös István: Koncepcióváltások. A Rajk-per katonai vonala. 
Budapest, 2012, Attraktor; Zinner Tibor i. m.



ezáltal a sztálinista kommunista rendszer szükségszerű jellegzetességévé 
válik.57 A Rajk-pert ebből a szempontból az 1930-as évek nagy szovjet perei 
kelet-európai exportjának is tekinthetjük.

Mint ismeretes, a történeti irodalom hagyományosan három pert sorol az 
úgynevezett titóista perek közé, bár a jugoszlávbarátság, a jugoszlávok (és 
rajtuk keresztül az amerikaiak) részére történő kémkedés vádja több más 
hazai és külföldi koncepciós perben is visszaköszönt a későbbiek során. Idő
ben leghamarabb az albán Koxi Dzodzének a perére került sor, aki valóban 
az albán kommunista párton belüli jugoszlávbarát szárny vezetője volt. Mivel 
perét zárt ajtók mögött rendezték meg, propagandacélokra kevésbé lehetett 
felhasználni. Az előkészületek már a Rajk-pert megelőzően megkezdődtek 
Trajcso Kosztov, a bolgár minisztertanács elnökhelyettesének perében, igaz, 
az ítélet kihirdetésére már csak azt követően került sor. Bulgáriában ugyanis 
komoly dilemmát okozott a megfelelő személy kiválasztása. A kommunista 
mozgalomban betöltött múltja miatt Georgi Dimitrov, a „lipcsei per hőse” 
természetesen szóba sem jöhetett. Őt csendben a Szovjetunióba vitték gyógy
kezelésre, ahonnan már nem tért vissza élve. Kosztovot, a végső kiszemeltet, 
1949 márciusában minden kormány- és párttisztségéről leváltották, és a 
nemzeti könyvtár igazgatójának nevezték ki. Hamarosan letartóztatták, majd 
koncepciós perben abszurd vádak alapján halálra ítélték, és decemberben 
kivégezték.58

Rákosi egyébként jó érzékkel igencsak korán felismerte, hogy Moszkva 
irányából meglehetősen fagyos szelek fújnak Belgrád felé, egy monstre Tito- 
ellenes per megrendezésével több cél lebegett szeme előtt: feledtetni kívánta 
korábbi Tito-barát nézeteit és az ezzel összefüggésben a személyével kapcso
latosan meglévő esetleges szovjet nehezteléseket, és most látta elérkezettnek 
az alkalmat arra, hogy a JKP első emberének megroggyant tekintélyét kiak
názva átvegye annak szerepét a nemzetközi munkásmozgalomban.59 Mivel 
azonban Titót hús-vér valójában nem lehetett a vádlottak padjára ültetni, 
találni kellett egy olyan, Rajkhoz hasonló kaliberű, az országban viszonylag 
jól ismert jugoszlávot, akinek szerepeltetésével valósnak lehetett elhitetni a 
perben felhozott vádakat. A megfelelő személyt Rákosi Lazar Brankovban, 
a jugoszláv politikai emigránsok magyarországi vezetőjében találta meg, ki
választásában minden bizonnyal a Brankov és Rajk közti személyes, de nem

57 Ulam, Adam: Titoism and the Cominform. Westport, 1952, Greenwood Press, 145-146.
58 Crampton, Richard J.: The Balkans Since the Second World War. London, 2002, Routledge, 169. 

Kosztov perének nyilvános tárgyalásán apró porszem került a különben olajozottan működő 
gépezetbe: az utolsó szó jogán minden korábban tett vallomását visszavonta.

59 Zinner Tibor i. m. 235.



feltétlenül baráti ismeretség is szerepet játszott.60 Kapcsolatuk és a jugoszláv 
szálnak a perben játszott fontossága a korabeli hazai és külföldi közvélemény 
számára egyébként a kezdetektől fogva közismert volt, arra a per vádirata, a 
sajtóban megjelent tudósítások, publicisztikák, vezető politikusok beszédei 
egyaránt utaltak. Habár napjainkra már elhomályosult, de valójában nem is 
Rajk László, hanem Rajk László és Lazar Brankov perének megrendezésére 
került sor (Rajk-Brankov-per).

Brankovot végül harmadrendű vádlottként ültették a vádlottak padjára, az 
1949. szeptember 6-án megfogalmazott vádirat szerint a demokratikus állam
rend megdöntésére irányuló szervezkedés vezetésének bűntette, kémkedés 
bűntette, valamint felbujtói bűnrészességben elkövetett [...] gyilkosság bűn
tette miatt.61 Az első vádpont az indoklás szerint azt jelentette, hogy Brankov 
„éveken keresztül tartotta fenn az összeköttetést Rajkkal, Pálffyval és a magyar 
demokratikus állam ellen összeesküvő más elemekkel”. Továbbá „irányította 
Rob Anton jugoszláv kém működését”, és ő volt a tolmács „Rajk és Rankovics 
1947 decemberében Kelebián folytatott tárgyalásán”. Brankovra „mint Tito és 
Rankovics bizalmi emberére hárult az a feladat, hogy a Magyar Köztársaság 
megdöntésére irányuló tervek kivitelét szorgalmazza és ellenőrizze”. Kémke
dést követett el azzal is, hogy mint „Tito legszívósabb ügynöke” négy éven át 
„Rajk Lászlótól, Pálffytól és az ügynökeiként beszervezett egyéb magyar kémek 
egész sorától folyamatosan szerezze a titkos információkat”. A gyilkosságra 
felbujtást pedig azzal követte el, hogy 1948 nyarán magához rendelte Zsivko 
Boarovot, és közölte vele, hogy „Moics Milos, a magyarországi jugoszlávok 
egyik vezetője, a Tájékoztató Iroda határozata mellett foglal állást, és ezért 
félő, hogy leleplezi Titóék magyarországi működését”. Ezért a vádirat szerint 
arra utasította Boarovot, hogy „bírja rá Moics Milost, hogy ettől a szándékától 
álljon el, és ha Moics Milos kitartana álláspontja mellett, akkor ölje meg”.62

Tíz nappal a vádirat benyújtása után a Budapesti Népbíróság Különtanácsa 
megkezdte a per nyilvános tárgyalását. A tárgyalás során Brankov is részletes 
vallomást tett, és beismerte, hogy a jugoszláv „kémszolgálat 1945-ben kez
dődött, amikor az első jugoszláv katonai misszió Magyarországra érkezett”. 
Tito ugyanis elvárta a misszió tagjaitól, hogy „jó munkát végezzünk Magyar- 
országon”, és „jó hírszerző szolgálatot szervezzünk meg”.63 Valójában a „brit 
imperialisták” sugalmazta terv részeként a jugoszláv terv „abban állott, hogy

60 Rajk és Brankov kapcsolatára vonatkozóan lásd: Vukman Péter: „Tito és Rankovics bizalmi
emberei”: Rajk László és Lazar Brankov. In A. Sajti Enikő (szerk.): M agyarország és a Balkán a
XX. században. Szeged, 2011, JATEPress, 197-213.

61 Rajk László és társa i... 6.
62 Uo. 16-17.
63 Uo. 90.



Jugoszlávia egy központi, vezető állam legyen a Balkánon és Közép-Európá- 
ban, és hogy Jugoszlávia szervezzen meg egy balkáni középeurópai blokkot”, 
amely „olyan lesz, mint a burzsoá-demokratikus balkáni köztársaságok szer
vezete s amely inkább Nyugatra és nem a Szovjetunióra fog orientálódni”.64 
Ennek keretében beszervezték Pálífy György altábornagyot, akitől „mindent, 
a legtitkosabb katonai anyagot” is megkapták, mint például a magyar hadse
reg elosztásáról szóló térképet vagy adatokat a határőrség elhelyezkedéséről. 
A belügyminisztériumból Rajktól és Szebenyi Endrétől az „Államvédelmi 
Osztály munkájáról, módszereiről, az Államvédelmi Osztály harcáról az an
gol-amerikai kémszolgálatok ellen” szereztek információt, valamint a „Nagy 
Ferenc összeesküvésről is megkaptuk az anyagot”.65

Természetesen Brankov vallomástételére a többi vádlottéhoz hasonlóan egy 
előre meghatározott koreográfia szerint került sor, abban a spontaneitásnak 
nem, vagy csak minimálisan volt szerepe. Hasonlóan a megkonstruált vádak
hoz, a vallomások is megszerkesztettek és előre betanultak voltak. A magolás 
látszatát pedig közbevetésekkel próbálták eloszlatni. Egy esetben a tárgyalást 
vezető elnök, miután Brankov fejből sorolni kezdte a második világháború alatt 
Jugoszláviában tartózkodó amerikai és brit misszió tagjait, rákérdezett: „Erre 
olyan jól emlékszik? Mert látom, hogy mostanáig egyáltalán a jegyzeteit sem 
használta, ezt a sok nevet is teljesen emlékezetből mondotta.” Brankov erre 
azzal felelt, hogy a nevekre azért emlékezett olyan jól, mert a „háború alatt 
kívülről kellett nekünk tudni, hogy kik ezek, hogyha találkozunk velük”.66Az 
ellene felhozott vádpontokból Brankov egyedül azt nem ismerte be, hogy 
Boarov felbujtójaként részt vett volna Milos Mojic meggyilkolásában. Mind
össze annyit ismert el, hogy tudomása volt a gyilkosságról. Ehhez a tárgyalás 
során következetesen ragaszkodott.67

A Rajk-per a nemzetközi kapcsolatokban is betöltötte a neki szánt szere
pet, és valóban megfelelő ürügyet szolgáltatott a Jugoszlávia elleni nyomás- 
gyakorlás fokozásához. Ennek újabb elemeként a Szovjetunió szeptember
28-án felmondta a Jugoszláviával 1945. április 11-én Moszkvában megkötött 
barátsági és együttműködési szerződést, majd október 25-én nemkívánatos 
személynek nyilvánították Karlo Mrazovic moszkvai jugoszláv nagykövetet, 
és kiutasították az országból. A jugoszláv nagykövet valójában már áprilisban 
távozott a Szovjetunióból, azóta Laza Latinovic látta el ügyvivőként a jugoszláv 
nagykövetség vezetését. De nem sokáig, mert november 16-án őt is kiutasí

64 Uo. 104.
65 Uo. 94-95.
66 Uo. 99.
67 Uo. 117.



tották a Szovjetunióból.68 A Szovjetuniót követve a többi kelet-európai ország 
sorra mondta fel a Jugoszláviával kötött barátsági szerződést. Legkorábban 
Magyarország és Lengyelország. Az 1949. szeptember 30-ai lépéssel Rákosi 
valószínűleg élére akart állni a Tito-ellenes kampánynak. A magyar és a len
gyel lépést október 1-jén Románia és Bulgária, október 4-én Csehszlovákia 
követte.69 Az albán-jugoszláv szerződést azonban nem Hodzsáék, hanem végül 
Jugoszlávia mondta fel november 12-én.70

1949 októberében ugyanakkor az Egyesült Államok aktív és Nagy-Britannia 
hallgatólagos támogatásával Jugoszláviát beválasztották az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának nem állandó tagjai közé. A lépést Andrej Visinszkij, a Szovjetunió 
egykori legfőbb ügyésze, 1949-1953 között külügyminisztere, éles hangvételű 
beszédben ítélte el a Közgyűlésben. A Szovjetunió ugyanis a hallgatólagosan 
Kelet-Európának fenntartott helyre a csehszlovák delegációt szánta volna. 
Nagy-Britannia egyébként éppen a hallgatólagos egyezség miatt az első körben 
nem is támogatta Jugoszlávia megválasztását. Attól tartottak ugyanis, hogy a 
brit domíniumokat illető helyre a Szovjetunió saját jelöltet fog állítani. A má
sodik körben végül tartózkodásukkal mégis elősegítették Tito megválasztását. 
Az Egyesült Nemzetek Szervezetében történt lépések egyenes következménye
ként 1949. november 29-én, az első jugoszláv állam kikiáltásának napján, a 
Tájékoztató Iroda Galyatetőn megrendezett ülésén minden addiginál erősebb 
hangvételű határozatban ítélték el Jugoszláviát.71

A magyar-jugoszláv kapcsolatok mélypontján.
Az MDP és a jugoszláv politikai emigránsok

Leszámítva a különböző súlyos vagy éppen mondvacsinált ügyek miatt már- 
már rituálészerűen ismétlődő tiltakozó külügyi jegyzékek átadását, a Tájékozta
tó Iroda 1949. novemberi, második jugoszlávellenes határozatát követően gya
korlatilag teljesen megszűntek Magyarország és Jugoszlávia között a kétoldalú

68 A vonatkozó szovjet jegyzékek és az arra adott magyar reakciók olvashatók: Vukman Péter: 
A szovjet-jugoszláv konfliktus története a források  tükrében. Szeged, 2005, 39-42.

69 White B ooky a 448-452. o. táblázatai.
70 Uo. 164-173.
71 Jugoszlávia megválasztásához lásd: Heuser, Beatrice: Western Containment Policies in the Cold 

War. The Yugoslav C ase , 1948-1953. London-New York, 1989, Routledge, 110-112. Érdekes, 
hogy 1955-ben éppen fordított helyzet állt elő az amerikai-brit relációban. Ekkor Törökország 
megüresedett helyére Nagy-Britannia szorgalmazta Jugoszlávia megválasztását, míg az Egyesült 
Államok a Fülöp-szigeteket látta volna szívesen a Biztonsági Tanácsban. Harmincöt eredmény
telen szavazás után Jósé Maza chilei ENSZ-nagykövet salamoni döntése oldotta meg a kialakult 
patthelyzetet. Javaslatára megfelezték a kétéves ciklust, így az első évben Jugoszlávia, utána pedig 
a Fülöp-szigetek lett a tanács nem állandó tagja. Macmillan, Harold: Tides o f  Fortune 1945-1955. 
New York-Evanston, Harper & Row, 1969.



párt- és államközi kapcsolatok. Mindezt az is jelzi, hogy az MDP a legmagasabb 
szinten 1949 novemberétől Sztálin 1953 márciusában bekövetkező haláláig 
mindössze tizenegy alkalommal tűzött valamilyen formában Jugoszláviához 
köthető kérdést a napirendjére. Egy kivétellel erre minden esetben a Titkárság 
ülésén került sor, a tízből hat alkalommal a Magyarországra érkező, Tito-elle- 
nes politikai menekültekből szerveződő emigránsközösség megszervezésével, 
mindennapjaival és politikai tevékenységével összefüggésben.72

Mint ismeretes, a gyorsan és drámai módon eszkalálódó konfliktus kö
vetkeztében Jugoszlávia teljesen elszigetelődött. Tito azonban szembe mert 
szállni Sztálinnal és „legjobb tanítványaival”. Habár népszerűsége és társadalmi 
támogatottsága mind a JKP tagsága, mind a jugoszláv állampolgárok körében 
fokozatosan tovább növekedett, mindez korántsem jelentette azt, hogy mindenki 
egyöntetűen felsorakozott volna Tito mögött. Többekben megfogalmazódott, 
nincs-e igaza Sztálinnak, nem helytállóak-e a JKP ellen megfogalmazott vádak. 
Különösen Szerbiában és Montenegróban, a párttagság, a hadsereg és a belgrádi 
egyetem hallgatói körében volt erős a Szovjetunió támogatottsága, de a jelenség 
szélesebb társadalmi rétegeket is érintett. A belső ellenállók mellett a Tájékoz
tató Iroda határozatát támogatókból politikaiemigráns-közösségek is alakultak 
a Szovjetunióban és a kelet-európai szovjet szatellitállamokban. Közösségük 
Magyarországon is megszerveződött, annak első vezetője Lazar Brankov volt.

Átállását követően (melyre egyébként részben Rákosi személyes győzködé- 
sére 1948. október 25-én került sor) Brankov azonnal hozzálátott az emigráció 
megszervezésével kapcsolatos feladatok végrehajtásához. November 12-én 
munkatervet készített, amelyben javasolta, hogy a Nova Borba címmel Prágá
ban megjelenő emigránslap73 szerkesztőségét helyezzék át Budapestre; meg

72 Három alkalommal a jugoszláv szakszervezet elítélése (Titkárság, 1950. február 22.), a déli határ
sávban kifejtett jugoszlávellenes propaganda kiértékelése (Titkárság, 1950. március 1. és május 
10.) szerepelt napirendi pontként. Ezt követően 1952. május 14-én szerepelt jugoszláv vonatko
zású, de nem a politikai emigránsokkal kapcsolatos téma a Titkárság ülésén. A Titkárság ekkor 
Nagy Imre javaslatára hozzájárult ahhoz, hogy a június 7-8-án Párizsban megrendezett úszó- és 
vízilabdatornán magyar megfigyelő vegyen részt a francia-jugoszláv vízipóló-mérkőzésen. (Ez 
utóbbira vonatkozóan lásd: MNL OL M-KS 276. f. 54. cs. 193. ő. e.) A Politikai Bizottság az 
egész időszakban mindössze egy alkalommal, 1952. április 19-én foglalkozott jugoszláv témával. 
A bizottság aznapi üléséről készült jegyzőkönyv tömören mindössze annyit közöl, hogy a PB 
„jóváhagyja a Titkárság eddig tett lépéseit Jugoszláviával kapcsolatban”. MNL OL M-KS 276. f. 
53. cs. 72. ő. e. 1.

73 Nova Borba  címmel a politikai emigránsok első lapját Slobodan Lala Ivanovic és Pero Dragila, 
a washingtoni jugoszláv követség két emigráns diplomatája alapította meg. A címválasztás 
korántsem volt véletlen: a B orbára, a Jugoszláv Kommunista Párt hivatalos napilapjára utalt. 
Alap, amely 1951 májusától havi három alkalommal jelent meg, mindvégig az emigránsok 
egyik legfontosabb sajtóorgánuma maradt, bár vezető szerepét hamarosan átvette a Moszkvában 
megjelenő Za socijaliticku Jugoslaviju. Banac: With Stalin Against Tito... 224.



könnyítendő a lap jugoszláviai terjesztését, Szegeden, Pécsett és Nagykanizsán 
létesítsenek egy-egy technikai bázist; a budapesti rádió szerb nyelvű adását 
emeljék fel napi egyszeri 8 perces adásról napi kétszeri 15 perces műsorra,74 és 
javítsanak az adások színvonalán. Munkatervében Brankov fontosnak tartotta 
továbbá, hogy a különböző sajtóorgánumokon és rádióműsorokon keresztül a 
magyar közvéleménnyel való együttműködésük minél szélesebb legyen. Ezzel 
összefüggésben elengedhetetlennek vélte a Magyar-Jugoszláv Társaság „teljes 
mértékű” aktivizálását.75 Javaslatait a Magyar Dolgozók Pártjának is elküldte, 
azt az MDP Titkársága november 24-i ülésén vitatta meg. Az ülés elé került 
beadványában Brankov már azt is javasolta, hogy a Nase Novinét jobban hasz
nálják fel a Tito-ellenes munka során. E cél érdekében szükségesnek vélték 
mind a lap szerkesztésének, mind a szervezet vezetésének megváltoztatását. 
Mivel a Magyar-Jugoszláv Társaság lapja, a Déli Csillag 1948 novemberében 
a II. évfolyam 11. számával megszűnt,76 politikaiemigráns-lapot pedig csak 
az 1950-es évek elején jelentettek meg Magyarországon (szlovén nyelven Za 
ljudsko zmago címmel), az MDDSZ lapja különösen felértékelődött az emig
ránsok szemében.77

Brankov javaslatait Révai József terjesztette a Titkárság elé. Mind a négy 
esetben a kérések teljesítését javasolta, igaz, az első pont kapcsán, tekintettel 
annak elsőrendű politikai fontosságára, csak az ideiglenes szerkesztőbizottság 
létesítését támogatta. Az állandó szerkesztőség felállítása előtt javasolta, hogy 
kérjék ki a többi szocialista ország véleményét és hozzájárulását.78 A Titkárság 
végül úgy foglalt állást, hogy végleges döntését csak a megfelelő információk 
beszerzését követően fogja meghozni.79 Az utolsó két pontban, amely esetben 
további információra nem volt szükség, a Politikai Bizottság másnapi ülése 
hozta meg a végleges döntést: elfogadta a Brankov által javasoltakat.80

A kapcsolódó feladatok végrehajtásában Brankov kiemelten foglalkozott a 
délszláv nyelvű rádióadásokkal. A rádió vezetőivel azonban korántsem volt 
zökkenőmentes az együttműködés. 1949. január 12-én A jugoszláv kommu
nisták magyarországi csoportjának helyzetéről és munkájáról címmel az MDP

74 Összehasonlításul: 1948-1949 telén Budapestről és Szófiából napi két műsort sugároztak, Prágából 
két-hármat, Moszkvából pedig hat-hetet. White Book> 476. 20. függelék.

75 MNL OL M-KS 276. f. 68. cs. 16. ő. e. 54-57. Az emigránsokkal egyébként a PB 1948. szeptem
ber 10-én foglalkozott először. Rákosi javaslatára a testület utasításba adta, hogy a Szabad Nép 
szeptember 15-i számában közölje az átmenekült jugoszlávok nyilatkozatát. MNL OL M-KS 276. 
f. 53. cs. 9. ő. e. 1.

76 A Magyar-Jugoszláv Társaság története... 54. 115. lj.
77 MNL OL M-KS 276. f. 54. cs. 18. ő. e. 1948. november 24. 19.
78 Uo.
79 MNL OL M-KS 276. f. 54. cs. 18. ő. e. 1948. november 24. 3.
80 MNL OL M-KS 276. f. 53. cs. 15. ő. e. 1948. november 25. 3. és 18.



Titkársága számára készített rövid tájékoztatásában Brankov nehezményezte, 
hogy az emigránsokat nem vonták be a szerbhorvát nyelvű adásokkal össze
függő háttérmunkálatokba, érdemben kimaradtak a műsorok összeállításából, 
gyakran előzetesen nem is értesítették őket arról, hogy mi fog adásba kerülni. 
A túl tarka és szórakoztató műsor helyett pedig javasolta, hogy a moszkvai rádió 
adásaihoz hasonlóan inkább az emigránssajtó cikkeit, elméleti írásait olvassák 
be. Javasolta azt is, hogy a második világháború alatt sugárzó Szabad Jugoszlávia 
Rádió adásaihoz hasonlóan a műsorok előtt rövid, lelkesítő szöveget olvassanak 
be, amelybe belefoglalnák „Tito árulásának alapvető megállapításait”.81

Az emigránsok és a rádió vezetői között azonban a későbbiekben sem javult 
a kapcsolat. 1949. április 29-én Farkas Mihálynak írt levelében Brankov újfent 
sérelmezte, hogy a műsortervek összeállítása továbbra is nélküle zajlik, és nem 
a megbeszélt program kerül adásba. Brankov azt is szóvá tette, hogy a heti 
egyszeri munkamegbeszélések rövidek, a híreket rosszul fordítják le szerbre, a 
jugoszláv sajtót pedig még másolatban sem bocsátják az emigránsok rendelkezé
sére.82 Jogosnak fogadva el Brankov kritikai észrevételeit, Rákosi Mátyás május 
2-án utasításba is adta, hogy „megfelelő kontroll mellett maximális lehetőséget 
[kell] adni a jugó elvtársaknak”, beleértve a megfelelő szerkesztőségi helyiségek 
biztosítását és a Jugoszláviára vonatkozó sajtó-, rádió- és egyéb anyagokat is.83

A rádióműsorok mellett a kominformista propaganda terjesztésének másik 
fontos eszközét a különböző röplapok, röpiratok és brosúrák jugoszláv terü
leten, illegális módon történő terjesztése jelentette. A röplapok közé bekerült 
az emigránslapok egy-egy száma is. November 21-i indítványában Brankov 
szorgalmazta is, hogy a Nova Borba három számát 500-500 példányban ilyen 
formában terjesszék Jugoszláviában,84 és indítványozta, hogy a Magyarorszá
gon élő délszlávok körében is több feladatot végezzenek el. Fontosnak tartotta, 
hogy összeköttetést létesítsenek a budapesti jugoszláv követség tagjaival, a 
fővárosban élő jugoszláv állampolgárokkal (Brankov számukat több mint 600 
főre tette), valamint azt, hogy fejlesszék aktivitásukat a titóista propaganda bás
tyájának tartott délszláv kisebbség körében. Ebből a szempontból a kisebbségi 
tanítók szerepét vélte különösen fontosnak. Már az emigrációs lét kereteinek 
alaposabb elmélyítése felé mutatott Brankov azon többszöri kérése, hogy kap
ják meg a Magyarországra érkező jugoszláv állampolgárok nyilvántartását.85

Az emigrációszervező munka során nagy fontossággal bírtak azok a külföldi 
megbeszélések is, amelyeket Brankov a többi emigráns vezetővel a politikai

81 MNL OL M-KS 276. f. 54. cs. 30. ő. e. 1949. február 16. 29-30.
82 MNL OL M-KS 276. f. 66. cs. 35. ő. e. 71-76.
83 MNL OL M-KS 276. f. 66. cs. 35. ő. e. 71.
84 MNL OL M-KS 276. f. 54. cs. 30. ő. e. 1949. február 16. 31.
85 MNL OL M-KS 276. f. 54. cs. 30. ő. e. 1949. február 16. 31-32.



emigránsok tevékenységének jobb összehangolása céljából folytatott. A Pero 
Popivodával, a jugoszláv légierő egykori főparancsnok-helyettesével, a kelet
európai jugoszláv politikai emigráció vezetőjével és Radonja Golubovic volt 
bukaresti jugoszláv nagykövettel január 15. és február 7. között Bukarestben 
folytatott megbeszélésein mind a jugoszláviai helyzetet, mind az emigránsok 
helyzetét áttekintették, és határozatot hoztak a Szovjetunióban, valamint a 
szovjet tömb országaiban élő emigránsok szervezeti megerősítéséről. Ennek 
érdekében egy általános konferencia keretében akcióbizottság (vezető testü
let) felállításáról döntöttek. A bizottság feladatául elsősorban az agitációs és 
propagandatevékenység megszervezését, a Nova Borba színvonalának emelé
sét és a rádióállomásokkal kapcsolatos problémák megoldását jelölték meg. 
A megbeszélésekről Brankov február 10-én levélben tájékoztatta Rákosit. 
Levelében ismételten sürgette, hogy bocsássák rendelkezésre az emigránsok 
névsorát, ami alapján 4-5 fős kollektívákat kívánt szervezni. A kollektívák 
feladata a kötelezően bevezetendő együtt töltött órák mellett az együtt tanulás 
lett volna (utóbbinál feltehetően a marxi-lenini-sztálini ideológia alapos el
sajátításáról lehetett szó). Élükre egy-egy megbízható vezetőt állítottak volna, 
akik Brankowal és Dusán Vidovictyal tartották volna a kapcsolatot. Brankov 
ezáltal vélte elkerülhetőnek azt is, hogy a jugoszláv kémek beépüljenek az 
emigránsok közé. Egy későbbi fázisban a közös emigránsklub létrehozását is 
elképzelhetőnek vélte. Egészen konkrétan az MJT Andrássy úton lévő helyi
ségére (ekkoriban Sztálin út 77.) gondolt. Ehhez azonban a szervezet irányí
tását is át kellett venniük, amit rendkívüli közgyűlésen, „parlamentáris” úton 
(idézőjelek az eredeti iratban is!) tartott elképzelhetőnek.86

Konkrét javaslatait a Titkárság a február 16-i ülésén vitatta meg, és úgy 
döntött, hogy Brankovot kinevezik a Magyar Rádió délszláv adásainak politikai 
tanácsadójává. Támogatták 3-5  tagból álló kinevezett vezetőség megalakítá
sát, és hozzájárultak ahhoz, hogy Brankovék „alkotmányos úton” átvegyék 
az irányítást a Magyar-Jugoszláv Klubban.87 Azt azonban kikötötték, hogy a 
rádióműsorokkal kapcsolatos elvi kérdéseket Brankovnak előzetesen meg kell

86 MNL OL M-KS 276. f. 54. cs. 30. ő. e. 1949. február 16. 25-27.
87 A Jugoszláv Klub 1945. december 2-án tartotta alakuló ülését. Elnökévé Branko Petrovicot 

választották. Az 1946. július 25-én elfogadott alapszabály szerint feladata, hogy összefogja és 
egyesületbe tömörítse a Magyarországon élő jugoszláv állampolgárokat, végezze a rászorulók 
erkölcsi és anyagi megsegítését, valamint tevékenységével emelje Jugoszlávia tekintélyét. A ju
goszláv nagykövetség 1948. november 22-én kelt átiratában tudatta a magyar hatóságokkal, 
hogy az egyesület felszámolása folyamatban van, helyiségeit az alapszabály 28. paragrafusának 
értelmében a követség veszi át. Az egyesület a 10 380/1950 BM számú rendelet alatt önként 
feloszlott; az egyesületi nyilvántartásból történő törléséről a belügyminisztérium 1952. július 
26-i levelében értesítette a jugoszláv követséget. MNL OL X IX -B -l-h . II. sorozat. Belügymi
nisztérium, Társadalmi Egyesületek. 47. doboz, 5632-445. Jugoszláv Klub és 351. doboz, 915. 
tétel. Magyar-Jugoszláv Társaság.



tárgyalnia Farkas Mihállyal, a kollektívák javasolt vezetőinek névsorát pedig 
a megfelelő jellemzéssel együtt a Titkárság elé kellett terjeszteni.88

Habár a politikai emigránsok közösségével a Magyar Dolgozók Pártja a 
kezdetekben a legmagasabb szinten (Központi Vezetőség, Titkárság, Politikai 
Bizottság) foglalkozott, Brankov perbe fogását és elítélését követően mintha 
megcsappant volna az érdeklődés a közösség sorsa és politikai felhasználható
sága iránt. 1949 novembere és 1953 márciusa között vezetői szinten mindössze 
hat alkalommal foglalkoztak velük, akkor is kizárólag a Titkárság ülésén, 
sokadik napirendi pontként kerültek a grémium elé. A mindennapi kapcso
lattartással, a megoldásra váró feladatok napi szinten történő kezelésével az 
MDP Titkársága 1950. június 28-án (mintegy a Tájékoztató Iroda bukaresti 
határozatának második évfordulójára időzítve és nem mellékesen két évvel az 
első emigránsok megérkezése után!) a párt Agitációs és Propaganda Osztályán 
belül ekkor felállított délszláv csoportot és személy szerint a csoportot május 16. 
óta politikai munkatársként vezető Szentivánszki Sándort bízta meg. Az 1945 
óta párttag, az 1949-es választást követően parlamenti képviselő Szentivánszki 
az osztályra kerülése előtt a Pest megyei pártbizottság ipari termelési osztá
lyán dolgozott, áthelyezésében horvátnyelv-tudása is szerepet játszhatott. Az 
osztályon belül 1951 márciusától leváltásáig (ez utóbbiról az MDP Szervező 
Bizottsága 1952. január 7-én döntött, „egy kis üzem” élére nevezve ki) szinte ki
zárólagosan az emigránsok ügyeivel foglalkozott. Távozását követően az emig
ránsok ügye több hónapon át gyakorlatilag a levegőben lógott, a legsürgetőbb 
feladatokkal először átmeneti jelleggel az MDP KV Nemzetközi Kapcsolatok 
Osztálya foglalkozott, majd 1952 májusában Kalmár Sándort, a Budapest VIII. 
kerületi pártbizottság káderosztályának vezetőjét bízták meg, hogy az osztály 
keretében felügyelje a napi kapcsolattartást. Tevékenységét az első időszakban 
mindenképp áldásosnak tekinthetjük, személyét az emigránsok is bizalommal 
fogadták. A későbbiekben azonban már problémákat okozott, hogy Kalmárt 
1953-ban a görög és a spanyol emigrációs csoport vezetésével is megbízták, 
a jugoszláv ügyek figyelemmel kísérésére egyáltalán nem futotta idejéből.89

Habár a rádióműsorok szerkesztése, saját emigráns-sajtótermékük (meg
lehetősen későn megkezdődő) kiadása, a külföldi jugoszláv emigránslapokba

88 MNL OL M-KS 276. f. 54. cs. 30. ő. e. 1949. február 16.4. Az emigránsok magyarországi vezető
ségének alakuló konferenciájára azonban csak négy hónappal később, június 8-án került sor teljes 
titoktartás mellett, 27 hazai emigráns és Milutin (Mica) Rajkovic, a Nova Borba szerkesztőjének 
részvételével. MNL OL M-KS 276. f. 65. cs. 104. ő. e. 15 17. A megbeszélésen Brankov már nem 
vett részt, ő május 19-e óta a szovjet fővárosban tartózkodott, hivatalosan a „Szovjetunió
ban élő jugoszláv emigránsok meghívására”. A szovjet fővárosba valójában úgy csalták ki, 
letartóztatására is itt került sor.

89 MNL OL M-KS 276. f. 54. cs. 307. ő. e. 27-28.



írt cikkek révén továbbra is kivették a részüket a „láncos kutya” elleni rága
lomhadjáratból, valójában a fősodorban csak rövid ideig, a Brankov vezetése 
alatti fél év során voltak. Visszaszorulásuk bizonyos értelemben már ekkor 
megkezdődött, személyes sorsuk és politikai célokra történő felhasználha
tóságuk 1949 végétől másod- vagy harmadrangú kérdéssé vált, a Titkárság 
napirendjére is legtöbb esetben a magyar-jugoszláv kapcsolatokra nézve 
marginális ügyek kapcsán kerültek.

A párt- és államközi kapcsolatok újbóli felvétele

Sztálin halálát (1953. március 5.) követően a szovjet-jugoszláv kapcsolatok 
újabb fordulatot vettek, és lassú, fokozatos és hosszan elhúzódó normalizáló
dás vette kezdetét. A közeledés az államközi kapcsolatok terén indult meg, azt 
azonban az SZKP új kollektív vezetőségén belüli hatalmi harc és a jugoszlávok 
óvatossága, bizalmatlansága egyaránt fékezte. Még akkor is, ha Tito hosszú 
távú érdekei a normalizálódás felé hatottak. Azt ugyanis sem ő, sem a jugoszláv 
vezetőség többi tagja nem szerette volna, ha a Nyugathoz fűződő egyre szoro
sabb gazdasági és katonai kötelékek a belpolitikai és társadalmi berendezkedés 
átalakulásával és az egypárti diktatúra „fellazulásával” jártak volna együtt.90 
A jugoszláv vezetőség egyébként egészen 1953 novemberéig, a trieszti kérdés 
számára meglehetősen kedvezőtlen alakulásáig kettős külpolitikai stratégiát 
követett: a Nyugat felé a katonai integráció felgyorsításában, a Sztálint követő 
trojkával az óvatos kivárás politikájában voltak érdekeltek. A szovjet-jugoszláv 
államközi kapcsolatok terén az érdemi előrelépésre így egészen 1954 nyaráig 
várni kellett, látványos javulásra pedig Hruscsov belgrádi Canossáját (1955. 
május 27. és június 2. között) követően került csak sor.

Hasonlóan 1948-hoz, a szovjet-jugoszláv normalizálódás következtében 
a Szovjetunió érdekszférájába tartozó kelet-európai országok párt- és állami 
vezetőségének is át kellett értékelnie az „eretnek” Titóhoz fűződő viszonyát, 
revideálni volt kénytelen az addig folytatott jugoszlávellenes politikát. Mindez

90 A jugoszláv vezetőség Sztálin halálának bejelentésekor is a tüntető közönyösség álarcát erőltet
te magára. A Szovjetunió első emberének halálhírére hivatalos formában nem reagáltak, Tito 
a moszkvai rádió első hivatalos bejelentésekor éppen a szarajevói operában tett látogatást, 
a temetés napján pedig Galeb jachtján a nyílt tengeren hajózott. Moszkvába mindössze egy 
rövid részvéttáviratot küldtek, az ilyenkor szokásos diplomáciai protokoll részeként pedig 
Veljko Micunovic fejezte ki kormánya részvétét a belgrádi szovjet ügyvivőnél. Micunovic 
személyét körültekintően választották ki, a pártelitbe nem tartozott, ahhoz azonban eléggé 
magas rangot töltött be, hogy a moszkvai vezetőség észrevegye a jugoszláv lépést. Rajak, 
Svetozar: Yugoslavia and the Soviet Union in the Early Cold War. Reconciliation, comradeship, 
confrontation, 1953-1957. London, 2011, Routledge, 41-42.



korántsem ment könnyen, sem egyik napról a másikra. A közeledés többször 
megtorpant, részben, mert Sztálin korábbi helyi legjobb tanítványainak ne
hezükre esett szembenézni addigi hibás politikájukkal; a hibák beismerésével 
ugyanis saját hatalmi pozíciójukat is gyengítették a párton belüli reformerekkel 
szemben. Részben pedig azért is, mert a kelet-európai államok, csakúgy mint 
öt évvel korábban, most is hűen követni próbálták a Szovjetuniót, az ottani 
hatalmi harc minden csatlósállamban éreztette hatását.

Nem egykönnyen tértek vissza a rendes kerékvágásba a magyar-jugoszláv 
kapcsolatok sem, főleg azért, mert Tito különösen neheztelt Rákosira, ami
ért az utóbbi élen járt a Jugoszlávia elleni kampányban. A közeledés itt is az 
államközi kapcsolatok terén, a kölcsönös követcserével indult meg, és össze
függést mutatott Nagy Imre miniszterelnökké történő kinevezésével (1953. 
július 4.). Magyarország augusztus 10-én kért agrément-t Kurimszky Sándor 
számára új belgrádi nagykövetként. A belügyi háttérrel rendelkező (koráb
ban Rákospalotán rendőrfőnök) Kurimszky személye nem igazán tetszett a 
jugoszláv vezetőségnek. Mivel azonban tiranai nagykövetként 1952-től diplo
máciai szolgálatban állt, maga Koca Popovic úgy látta, csak nehézségek árán 
tudnák visszautasítani jelölését. Hasonlóan vélekedett Tito is, ugyanakkor az 
agrément megadásának késleltetésével jelezni kívánta rosszallását.91 Beleegye
zésüket csak augusztus 31-én közölték a magyar diplomatákkal, Kurimszkyt 
az Elnöki Tanács hivatalosan végül szeptember 9-én nevezte ki. Az új követ 
október végén érkezett Belgrádba, első, protokolláris jellegű megbeszélését 
Ales Beblerrel folytatta október 29-én. Megbízólevelét november 4-én adta át 
Titónak, de rosszallását újfent kifejezve a jugoszláv államfő mindössze rövid 
(15 perces) és formális találkozón fogadta. A szovjet-jugoszláv relációhoz 
hasonlóan érezhetően gyorsabban zajlott az új jugoszláv követ kinevezése: 
Dalibor Soldatic kinevezéséhez a jugoszlávok szeptember 29-én kérték a ma
gyarok hozzájárulását, amelyet október 10-én meg is kaptak. Megbízólevelét 
november 24-én adta át Dobi Istvánnak, az Elnöki Tanács elnökének.92

A követcsere mellett a közeledés a határincidensek és a határral összefüggő 
egyéb kérdések terén érte el első látható eredményeit. A kérdéskör mihamarab
bi rendezése egyébként inkább a jugoszlávok érdekében állt, amit az is jelez, 
hogy mind a határincidensek rendezése, mind a határjelek felújítása kapcsán 
a déli szomszéd lépett fel kezdeményezőként. Nagy Imréék mindkét esetben 
pozitívan reagáltak a felvetésre. Az 1953. augusztus 5-én Baján megkezdett

91 Tito Kurimszky életrajzának tetejére azt írta: „Meglátjuk, megadjuk-e az agrément-t egy rendőr
nek.” AJ F. 837. KPRI-3-a/72-l. Madarska. Dokumentacija o agremanu, 12. VIII-3. XI. 1953.118.

92 Kiss József -  Ripp Zoltán -  Vida István (szerk.): Top Secret: M agyar-jugoszláv kapcsolatok 1956. 
I. köt. Budapest, 1994, MTA Jelenkorkutató Bizottság, 12. és Cvetkovic, Vladimir Lj.: Pogled iza 
gvozdene zavese. Beograd, 2013, Institut za noviju istoriju Srbije, 38-41.



tárgyalások eredményeként augusztus 28-án Zomborban egyezményt írtak 
alá a határincidensek rendezéséről,93 és 1954. január 20-án Szabadkán írásbeli 
egyezséget kötöttek a határjelek felújításáról.94 Habár Magyarország már a tár
gyalások megkezdése előtt, 1953. július 13-án bejelentette az ellenségeskedés 
megszűnését a déli határon, ez korántsem jelentette, hogy a későbbiekben 
ne történtek volna újabb határincidensek. Jugoszláv kimutatás szerint az 
augusztus 28-i megegyezéstől az év végéig 94 incidensre került sor, számuk 
csak 1954-től kezdve mutatott csökkenést.95 Ekkor azonban már a magyar 
hatóságok is elismerték, hogy az incidensek miatt nem lehet minden esetben 
a jugoszlávokra hárítani a felelősséget.96 A határjelek felújításával kapcsolatos 
munkálatok pedig elhúzódtak, csak 1955. december 22-én fejeződtek be; a déli 
határszakaszon a 15 km-es határsáv megszüntetését majd csak 1956. március 
8-án rendelte el egy titkos minisztertanácsi határozat.

Közel egy évet kellett arra is várni, hogy állami vonalon újabb előrelépésre 
kerülhessen sor. Farkas Mihály 1954. október 18-án Szegeden elmondott beszé
dében a nyilvánosság előtt jelezte Titóék felé, hogy az MDP vezetősége kész a 
legmagasabb szinten is tárgyalásokat folytatni, november 29-én pedig -  csakúgy 
mint Hruscsov és a szovjet vezetőség Moszkvában -  Nagy Imrével az élen a teljes 
magyar felső vezetés megjelent a jugoszláv nagykövetség fogadásán.97 Habár ezt 
követően is sor került némi diplomáciai lépésre és kulturális együttműködésre 
(például 1955. július 9-én javasolták a budapesti jugoszláv követnek a politikai 
foglyok kölcsönös kiengedését, augusztus 6-án pedig a kulturális kapcsolatok 
élénkítésére hoztak intézkedéseket), az érdemi közeledést három tényező -  a 
magyarországi délszláv kisebbség helyzete, a rendezetlen kölcsönös pénzügyi 
igények és leginkább a Rajk-per felülvizsgálatának elhúzódása, illetve Rákosi 
szerepe a szovjet-jugoszláv „hidegháborúban” -  is hátráltatta. A szomszédos 
országokban élő délszláv kisebbségek helyzete most is érzékenyen érintette a 
jugoszláv vezetőséget. A kérdést az MKP gesztusértékű lépésekkel (nemzetiségi

93 MNL OL XIX-J - 1 -k-Jugoszlávia-25/e-sz. n. (43. d.)
94 Kiss -  Ripp -  Vida (szerk.) i. m. 12.
95 Cvetkovic, Vladimír Lj. i. m. 68. és Kovacevic, Katarina: Incidenti na jugoslovensko-madarskoj 

granici pocetkom pedesetih godina. Pecuski horizont, 2008/1. 69-74.
96 1953. június 9-én Piros László, az ÁVH helyettes vezetője a következőket írta Körösi György 

alezredesnek, miután a belgrádi rádió újabb határincidensről számolt be: „Fenti közleményt 
azzal küldöm meg, hogy alaposan meg kell vizsgálni, valóban történt-e átlövés a mi részünkről. 
A parancsnokok rendszerint azt szokták jelenteni, hogy ilyesmi nálunk nem fordul elő, ugyan
akkor az utóbbi pártértekezleten néhány határőr elvtárs arról számolt be, hogy néha a mieink is 
átlőnek.” ÁBTL 1.4.4. doboz 43. dosszié.

97 Kiss -  Ripp -  Vida (szerk.) i. m. 13. és Marelyin Kiss József -  Ripp Zoltán -  Vida István: A szov
jet-jugoszláv és a magyar-jugoszláv kapcsolatok a diplomáciai levelezés tükrében. Múltunk, 
2001/1.242.



hetek tartása, a nemzeti kisebbségek kulturális estje 1955. december 19-én98) 
kívánta rendezni. Habár a gazdasági kapcsolatok újrafelvétele a szocialista tábor 
többi országával nagyjából egy időben, 1954 késő tavaszán megtörtént, 1955. 
január 14-én a két ország kormányának megbízottai egy évre szóló árucsere- és 
fizetési megállapodást is aláírtak, ezt követően pedig megállapodtak a rijekai 
kikötő használatáról és a Jugoszlávián keresztül történő magyar áruszállítások
ról, a déli szomszéddal fennálló államadósság és háborús jóvátétel fizetéséről 
csak nagy nehézségek árán született megállapodás.

A jugoszláv kormány 1955 nyarán javaslatot tett a függőben maradt pénz
ügyi kérdések tárgyalására, és jelezte, hogy az államosított magyar vagyonok 
kérdésének és több más vitás gazdasági ügynek a rendezésére csak ezt követően 
lát lehetőséget. Habár a tárgyalások 1955. szeptember 5-én Belgrádban meg 
is kezdődtek, a jugoszlávok kemény tárgyaló félnek bizonyultak, és irreálisan 
magas összegben, 523 millió dollárban jelölték meg maximális követeléseiket 
a magyarok 300 millió dolláros kiindulási alapjával szemben. A tárgyalások 
szeptember 23-án meg is szakadtak, és bár a továbbiakban közeledett a két 
fél álláspontja, a december 15-én Budapesten megkezdődött és 1956 január
jában folytatódott tárgyalásokon sem sikerült megállapodást elérni. Szovjet 
diplomáciai közvetítés hatására a tárgyalások 1956. április 19-én újraindul
tak, és kölcsönös engedmények árán sikerült mindkét fél számára kielégítő 
megegyezést elérni. A május 29-én a függőben lévő pénzügyi és gazdasági 
kérdések rendezéséről aláírt egyezmény értelmében a felek kiegyenlítettnek 
tekintették az 1955. január 1. előtt keletkezett jogaikat, követeléseiket és igé
nyeiket. Mindehhez Magyarországnak 85 millió dollár értékben 5 éven át 
kellett árut szállítania Jugoszláviába. Mérlegre téve a megegyezést, az inkább 
Magyarország számára volt kedvező, hiszen a jugoszláv fél lényegesen mérsé
kelte kezdeti követeléseit, sőt ahhoz is hozzájárult, hogy a számára kedvezőbb 
1932-es átváltási árfolyam helyett a szállítandó áruk értékének kiszámítása az 
aktuális árfolyamon történjen.99

98 Sztikalin, A. Sz.: A szovjet-jugoszláv közeledés és a magyar belpolitikai helyzet (1954 -  1956 
nyara). Múltunk, 2003/1. 217.

99 A. Sajti Enikő: A magyar vagyonok kisajátítása, államosítása Jugoszláviában 1945 után. In 
A. Sajti Enikő -  Juhász József -  Molnár Tibor: A titói rendszer megszilárdulása a Tisza mentén 
(1945-1955). Zenta -  Szeged, 2013, Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára -  Vaj
dasági Magyar Művelődési Intézet -  Zentai Történelmi Levéltár, 133-159. és Baráth Magdolna: 
A „történelmi kibékülés” Jugoszláviával. In J. Nagy László -  Varga Beáta -  Ferwagner Péter Ákos 
(szerk.): Tanulmánykötet A. Sajti Enikő születésnapjára. Szeged, 2009, Szegedi Tudományegyetem, 
Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, 88-91.



Miközben a hazai történetírás joggal hangsúlyozza a közeledés elhúzódását, 
és emeli ki a gyakori megtorpanásokat, 1953 és 1955 között -  hasonlóan a 
konfliktus eszkalálódásának az idejéhez -  Jugoszlávia többi szomszédjához 
képest Magyarország eminens diákként viselkedett, éltanulónak rajta kívül 
még a szovjet politika hullámzását mindig is szolgai alázattal követő Bulgáriát 
tekinthetjük.100

A jugoszláv-román és a jugoszláv-csehszlovák közeledés ugyanakkor jócs
kán megkésve vette kezdetét, nem is beszélve a jugoszláv-albán kapcsolatok 
normalizálódásáról.101 Meglehetősen vontatottan haladt a magyar-jugoszláv 
pártközi kapcsolatok újbóli felvétele is, a közeledési folyamatot a konfliktus 
eszkalálódásában játszott szerepe miatt Rákosi személye és a Rajk-per elhúzódó 
felülvizsgálata komolyan hátráltatta. A kétoldalú kapcsolatokban a szocialista 
tömb többi országához képest 1955 nyarára egyértelművé vált lemaradást 
egyébként Boldoczki János külügyminiszter is érzékelte, a PB többsége azonban 
ezt ekkor még nem volt hajlandó beismerni.102

A Politikai Bizottság csak az elhúzódó gazdasági és pénzügyi tárgyalások 
befejezését követően, 1956 nyarától kezdett érdemben foglalkozni a pártkap
csolatok normalizálásával. Az első lépést, érthetően, a magyar félnek kellett 
megtennie. Az MKP KV 1956. július 10-én a JKSZ KB részére küldött levelében 
vetette fel először a pártközi kapcsolatok helyreállítását és a két párt vezetőinek 
személyes találkozóját.103 Titóék azonban továbbra is tüntető tartózkodást mu
tattak, konkrét válaszukat csak kerek két hónappal később (szeptember 11-én) 
küldték el Budapestre.104 A köztes időt kihasználva az MDP PB augusztus 9-i

100 Bolgár részről augusztus 24-én vetették fel hivatalos formában is a nagykövetek újbóli kineve
zését, a jugoszláv fél azonban ezúttal is tartózkodóbbnak bizonyult. Ezt az is jelzi, hogy csak 
1953. október 26-án fordultak agrément-kéréssel a bolgár vezetőséghez, azt azonban rekordidő 
alatt, mindössze 4 nap elteltével meg is adták Mita Miljkovic számára. Ljubomir Angelov új 
belgrádi bolgár nagykövetet első alkalommal, protokolláris megbeszélésen 1953 novemberé
ben fogadták a külügyminisztérium Milos fejedelem úti épületében. Bato Karafili albán követ 
viszont csak 1954. június 29-én, Nicolae Guina román követ pedig csak 1954. szeptember 2-án 
érkezett meg a jugoszláv fővárosba. Hasonlót tapasztalhatunk a határincidensek kivizsgálásáról 
szóló egyezmények aláírásával kapcsolatban és a kétoldalú együttműködések egyéb területein is. 
A szóban forgó megegyezés aláírására jugoszláv-bolgár vonatkozásban 1954. április 22-én került 
sor. A kétoldalú diplomáciai kapcsolatok normalizálódását jugoszláv levéltári források alapján 
részletesen megvizsgálja: Cvetkovic, Vladimir Lj. i. m. 44-63.

101 Erre vonatkozóan lásd: uo. 65-79.; Selinic, Slobodan: Jugoslovensko-cehoslovacki odnosi 1945- 
1955. Beograd, 2010, Institut za noviju istoriju Srbije, 636-654.; és )KnBOTMh, A/ieKcaHflap: 
Jyzocnaeuja, Anóamija u eenuKe cune (1945-1961). Beorpafl, 2011, Apxwne/iar, MHCTHTyT 3a 
HOBnjy ncTopujy Cp6nje, 451-550.

102 MNL OL M-KS 276. f. 53. cs. 239. ő. e. 2. Boldoczki vonatkozó előterjesztése: uo. 17-27.
103 MNL OL M-KS 276. f. 53. cs. 295. ő. e. 312.
104 MNL OL M-KS 276. f. 53. cs. 303. ö. e. 17.



ülésén határozatot fogadott el a JKSZ-szel folytatandó tárgyalások előkészíté
sére. Az ekkor már első titkárként Gerő Ernő vezetése alatt álló párt azonban 
továbbra is tartózkodott az 1948-1953 közti időszak érdemi revideálásától. 
Gerőék egyébként számítottak arra, hogy a tárgyalások során a jugoszlávok 
nem fogják szó nélkül hagyni Rákosi szerepét, de a kérdésben a Központi 
Vezetőség 1956. július 18-21. között megtartott ülésén elfogadottak alapján 
„határozott és világos álláspontot” kívántak kialakítani. A magyar belügyi 
szerveket illetően az utóbbi időben újból felvetődő jugoszláv panaszokra ér
demben nem kívántak reagálni, és elzárkóztak a Magyar-Jugoszláv Társaság 
újbóli felállítása elől is. Ez utóbbi kérdésben kiváló kibúvót jelentett, hogy a 
Magyar-Szovjet Társaságon kívül más kétoldalú társaság nem működött az 
országban. Egy magyar-jugoszláv szervezet létrehozása tehát „csak félreér
tésekre adna okok baráti országok részéről”. Azt azonban Gerőék is tudták, 
nem kerülhetik meg a személyes találkozót záró közös nyilatkozat kiadását. 
Ezt elvben a moszkvai szovjet-jugoszláv tárgyalásokat záró nyilatkozatot 
alapul véve és annak szellemében kívánták megfogalmazni, de tartalmát te
kintve lényegesen szűkítettek volna az érintett kérdések körén. A hangsúlyt az 
„elvi-politikai és gyakorlati” kérdésekre kívánták helyezni, bármit is értettek 
alatta. A táboron belüli vetélkedés részeként arra azért figyelni kívántak, hogy 
a magyar nyilatkozattervezet „valamivel bővebb legyen” a Román Munkáspárt 
és a JKSZ tárgyalásáról kiadott kommünikénél.105

A jugoszlávok fent említett szeptember 10-i levelére Gerőék már szeptember 
20-án reagáltak, a megbeszélések lehetséges időpontjaként október második 
felét és novembert javasolták, bár magyar szempontból az október közepét 
vélték a legideálisabbnak.106 A magyar és a jugoszláv párt első embere végül ok
tóber 15-én Belgrádban találkoztak egymással. A megbeszélésen gyakorlatilag 
mindkét részt vevő félből hiányzott a másik elképzeléseivel kapcsolatos nyi
tottság. A magyar delegáció tagjai (Gerő Ernőt Apró Antal, Hegedűs András, 
Kovács István és Kádár János kísérte el a jugoszláv fővárosba) között továbbá 
belső ellentétek is meghúzódtak: Gerő a részletek iránt mutatott érdeklődést, 
míg Kádár az alapelveket szerette volna rögzíteni. A felek között meglévő el
lentéteket október 22-én, a beljei zárótárgyaláson sikeresen leplezték. Annak 
ellenére, hogy a magyar delegáció az államközi problémákra, a jugoszláv fél 
pedig az egyenlőségre helyezte a hangsúlyt, barátsági és együttműködési szer
ződést írtak alá, Tito pedig elfogadta a magyarok meghívását, igaz, konkrét

105 MNL OL M-KS 276. f. 53. cs. 298. ő. e. 14-15.
106 MNL OL M-KS 276. f. 53. cs. 303. ő. e. 17.



dátum említése nélkül.107 Másnap a magyar küldöttség hazaindult, de Buda
pestre érkezésükkor már javában zajlott a forradalom, amely nemcsak a ma- 
gyar-jugoszláv, hanem a szovjet-jugoszláv pártközi kapcsolatokban is újabb 
fordulatot eredményezett.

107 Katarina Kovacevic: Yugoslav-Hungarian Relations 1953-1956. In Ljubodrag Dimic (ed.): Great 
Powers and Small Countries in Cold War 1945-1955 -  issue o f  ex-Yugoslavia. Beograd, 2005, 
Filozofski fakultet, 140-157.





Hornyák Árpád
A KISEBBSÉGI KÉRDÉS A JKP POLITIKÁJÁBAN A HÁBORÚ 
UTOLSÓ ÉVÉBEN, KÜLÖNÖS TEK IN TETTEL A VAJDASÁGI 

MAGYAROKRA, 1 9 4 4 -1 9 4 5 1

A második világháború során számos szomszédja által megszállt és polgárhá
ború tépte Jugoszlávia meghatározó politikai erejévé a háború végére egyér
telműen a Jugoszláv Kommunista Párt (JKP) vált, amely „a győztes mindent 
visz” alapon a politikai, a társadalmi és a gazdasági élet kisajátítására törekedett 
teljes sikerrel. Más kelet-európai országokhoz hasonlóan a II. világháborúban 
győztes forradalmi erők Jugoszláviában is igyekeztek a szovjet példát követni 
a szocialista társadalom kiépítésében, ami egyet jelentett az előző rendszer 
hatalompolitikai gyakorlatával való szakítással. Ez a szakítás megmutatkozott 
a kisebbségpolitika területén is, amelyben Jugoszlávia gyökeres fordulatot 
hajtott végre a királyi Jugoszláviához képest, és a huszadik század második 
felében magát a délszláv és nem délszláv népek boldog hazájaként tüntette fel, 
amelyben a Triglavtól a Vardarig testvériségben-egységben élnek a különböző 
nemzetek és nemzetiségek. A fényes jövőre azonban a múlt sötét árnyéka vetült, 
az 1944/45-ös esztendő, a fordulat, a hatalom megragadásának az éve, amikor 
még korántsem volt bizonyos, hogy a kisebbségekkel kapcsolatos politikájában 
Jugoszlávia végül azt a később oly sokat magasztalt utat fogja járni.

Elmélet vs. gyakorlat

A második világháború utáni Jugoszlávia hivatalos nemzeti és kisebbségpo
litikájának alapja a partizánmozgalom csúcsszerve, az AVNOJ (Jugoszlávia 
Népfelszabadító Antifasiszta Tanácsa) 1943. november 29-30-án megtartott 
második ülésén elfogadott határozat volt, amely deklarálta, hogy az új állam 
„biztosítja valamennyi délszláv nemzet egyenjogúságát és a nemzeti kisebb
ségek jogait”.2 Nem sokkal ezt követően azonban pontosították -  igaz, nem 
ilyen deklaratív módon - ,  hogy bizonyos nemzetiségeket mégsem illetnek 
meg azonos jogok, pontosabban egyeseket semmilyen jogok nem illetnek

1 A tanulmány az OTKA 101 629. sz. projekt keretében a Klebelsberg Kunó-ösztöndíj támogatásával 
készült.

2 Branko Petranovic -  Momcilo Zecevic: Jugoslavija 1918-1988. Tematska zbirka dokumenata. 
Beograd, 1988, Rád, 659.



meg. Az AVNOJ titkára, Rodoljub Colakovic ugyanis szűk körben, a Szlovén 
Népfelszabadító Bizottság mellett működő tudományos intézetben bejelen
tette, hogy határozat született a németeknek az országból való kiűzéséről.3 
Ezt azonban nem hozták nyilvánosságra, és az AVNOJ 1944. márciusi dek
larációja a néphatalomról, némileg részletezve az 1943. novemberi határo
zatot, megerősítette, hogy a föderatív Jugoszlávia valamennyi állampolgára 
nemzetiségre, fajra és vallásra való tekintet nélkül teljes egyenjogúságot élvez, 
s jogaik bármilyen csorbítása nemzeti, vallási vagy faji alapon, valamint a 
nemzeti, faji és vallási türelmetlenség szítása, a lenézés és a gyűlölet keltése 
büntetést von maga után.4

A magyarokat azonban hivatalosan titkos határozatok alapján sem kívánták 
kiűzni ekkor. Sőt, 1944 januárjában, majd később is a Jugoszláv Kommunista 
Párt vezette partizánmozgalom folyamatosan röpiratokban szólította fel a 
Vajdaság becsületes magyarjait, hogy álljanak a partizánok oldalára. „Hiszen 
az egyetlen remény a megmenekülésre, hogy ne osztozzanak a bűnös gonosz
tevő magyarok sorsában, ha az ellenállást, a fegyveres harc útját választják”5 
-  biztatták a magyarokat a csatlakozásra.

A németek tervbe vett kiűzésére 1944 őszén érkezett el az idő, a Vajdasági 
Népfelszabadító Bizottság főparancsnoksága már október 9-én megfosztotta a 
németeket minden joguktól. Hat nappal később pedig a helyi népfelszabadító 
bizottságoknak elrendelte azoknak a döntően német-, magyar- és románlakta 
településeknek az összeírását, amelyek segítették a megszállókat. Az új hatalom 
minél sikeresebb és gyorsabb megszilárdítása érdekében e heterogén lakosságú 
területen 1944. október 17-én Bácskában, Bánátban és Baranyában bevezették a 
katonai közigazgatást,6 amelynek hármas funkciója volt. Egyfelől előmozdítani 
a hatalom megszilárdulását és az új rendszerre való átmenet mielőbbi sikeres 
befejezését, másfelől biztosítani a háború után az ország balkáni területeihez 
képest jóformán sértetlenül maradt terület gazdasági erőforrásainak minél

3 Bozo Repe: Nemei na Slovenskem po drugi svetovni vojni. In Nemei na Slovenskem 1941-1955. 
Uredio Dusán Necak. Ljubljana, 1998, Znanstveni institut Filozofske fakultete, 147. Idézi Zorán 
Janjetovic: A magyarok helyzete a Vajdaságban a második világháború után. In Biernacki Ka
rol -  Fodor István (szerk.): Impériumváltás a Vajdaságban (1944). Szeged-Zenta, 2010, Csongrád 
Megyei Levéltár -  Zentai Történelmi Levéltár, 44. (Dél-alföldi évszázadok, 28.)

4 Branko Petranovic -  Momcilo Zecevic: Jugoslovenski federalizam . Ideje i stvarnost. Tematska 
zbirka dokumenata. Drugi tóm. 1943-1986. Beograd, 1987, Prosveta, 17.

5 A Jugoszláv Kommunista Párt Bácskai és Baranyai Kerületi Bizottságának kiáltványa a bácskai 
és baranyai magyarokhoz. 1944. március 27. Muzej Vojvodine. Istorijski arhiv PK SKS, 906.

6 Branko Petranovic -  Momcilo Zecevic: Ideje i stvarnost... 143-144.



optimálisabb kiaknázását (elsősorban élelmiszer), és végül, de korántsem 
utolsósorban erősíteni a terület szláv jellegét.7

Ez utóbbi deklarált szándék jegyében, amit a legfelsőbb katonai és politikai 
vezetés hagyott jóvá, a kisebbségekkel szemben számos korlátozó intézkedést 
léptettek életbe: a szabad mozgás, az anyanyelvhasználat stb. tilalma, bevezették 
a kényszermunkát, megkezdődtek az internálások, nem is beszélve az eufemisz- 
tikusan csak „atrocitásoknak” nevezett kegyetlenkedésekről és vérengzésekről, 
amelyek magyar áldozatainak száma elérte a tízezres nagyságrendet. A katonai 
közigazgatást követő napon határozat született a németek,8 egy nappal később 
pedig a magyarok internálótáborokba zárásáról.9 Eközben Vajdaság-szerte 
népfelszabadító bizottságok alakultak, amelyek a civil hatalmat voltak hiva
tottak képviselni, s mellettük megszerveződtek az úgynevezett „népi őrségek”. 
Sokat elárul azonban a hatalomnak a nemzetiségekhez való viszonyulásáról a 
tény, hogy ezekben kizárólag szlávok vehettek részt, és a magyarok, németek és 
románok által lakott falvakban nem alakulhattak népfelszabadító bizottságok, 
ott minden hatalom kizárólag a katonai hatóságok kezében összpontosult.10

A kisebbségi kérdést a föderatív alapon újjászerveződő Jugoszlávia vezető 
ereje, mint láthattuk, a nemzetek és nemzetiségek egyenjogúsága alapján kép
zelte el, a háború során azonban számos olyan elképzelés és törekvés is jelen 
volt, amely a kérdés radikális megoldását szorgalmazta, s a háború vége felé 
közeledve ezek az elképzelések sajnálatos módon a gyakorlati megvalósítás 
fázisába léptek. A partizánmozgalomnak ugyanis helyzetéből, de ha úgy tet
szik, szinte természetéből fakadóan szüksége volt a megtorlásra. Új rendszert

7 Iván Rukavina közleménye 1944. október 22-én. Idézi A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, 
kisebbség. M agyarok a Délvidéken 1918-1947. Budapest, 2004, Napvilág Kiadó, 320. Erre vonat
kozóan lásd még a Vajdasági Népfelszabadító Egységfront lapjában, a Slobodna Vojvodinában 
a JKP tartományi bizottsági tagjának, Nikola Petrovicnak a Történelmi határozat című cikkét, 
amelyben a katonai közigazgatás bevezetéséhez kapcsolódóan a következőket írta: „A német és 
magyar hódító hordákat ugyan szétvertük, illetve nyugat felé vetettük, de az általuk széthintett 
mérges gyomot még nem irtottuk ki gyökeresen... Az idegen elemek tíz- és százezrei, akiket 
azokra a területekre telepítettek, ahol elődeink irtották ki az erdőket, csapolták le a mocsarakat, 
megteremtve a civilizált élethez szükséges feltételeket -  még mindig lövöldöznek a sötétből 
harcosainkra s az orosz katonákra, és mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a helyzet 
normalizálódását, arra készülve, hogy ebben a számunkra nehéz helyzetben a kellő pillanatban 
ismét hátunkba döfjék a kést... A nép érzi, hogy szükség van erre a határozott lépésre, s hogy 
szükség van olyan energikus lépésekre, amelyek biztosítják Bácska jugoszláv jellegét.” Idézi Cseres 
Tibor: Vérbosszú Bácskában. Budapest, 1991, Magvető, 102.

8 Branko Petranovic -  Momcilo Zecevic: Ideje i stvarnost... 145-147.
9 Aleksandar Kasas: M adari u Vojvodini 1941-1946. Növi Sad, 1996, Filozofski fakultét u Novom 

Sadu, Odsek za istoriju, 160.
10 Arhiv Vojnoistorijskog instituta. 49-1/8. k. 211. Kosta Nad parancsnok 45-ös számú parancsa a 

katonai közigazgatás felépítéséről. 1944. november 1.



kívánt felépíteni, tagjainak jelentős részét érték súlyos sérelmek, teret kellett 
tehát engedni a bosszúnak, amennyiben tiszta helyzetet kívánt a jövőre nézve. 
E tekintetben az etnikailag vegyes területek voltak leginkább kitéve a túlka
pásoknak. Ugyanakkor a mozgalom felhasználta ezt a büntetéshullámot az 
új társadalmi-politikai berendezkedés megszilárdítására, a vele szemben álló 
erők bázisának felszámolására. Következésképp a megtorlás nem kizárólag egy- 
egy nemzet vagy kisebbség ellen irányult, hanem mindenki ellen. Határozott, 
elvi szintű, célzottan egy bizonyos nemzet ellen irányuló megtorlás egyedül a 
németek, illetve 1944 október-novemberében a magyarok ellen volt.

A katonai közigazgatás bevezetése a mai Vajdaság nagy részét kitevő Bács
kában és Bánátban, valamint a ma Horvátországhoz tartozó baranyai terüle
teken lehetőséget kínált a már korábban részletezett célok elérése mellett arra 
is, hogy eltávolítsák a nemkívánatos elemeket erről a területről. Eltávolítás 
alatt értve elüldözésüket vagy likvidálásukat. A feladat megvalósítását a }KP 
és a partizánmozgalom „ökle”, az 1944 májusában szovjet mintára megalakult 
belbiztonsági alakulat, az Ózna (Odeljenje za zastitu naroda -  Népvédelmi 
Osztály) vezetésével a területre bevonuló partizáncsapatok hajtották végre a 
helyi lakosság egy részének aktív asszisztálása mellett.11 Nagyobb földbirtok, 
nyilaspárttagság (radikális földreform ígéretével sok szegény magyar lépett 
be a pártba, így remélve azt, hogy végre földhöz jut), a bevonuló magyar 
hadsereg üdvözlése 1941-ben, hálaadó misén való részvétel, vélt vagy valós 
sérelem vagy vita a magyar éra alatt elegendő ok volt arra, hogy célkeresztbe, 
kivégzőosztag elé kerüljön valaki. A magyar áldozatok döntő többségének 
nem volt más „vétke”, mint hogy magyar volt. Azok a magyarok, akik ilyen
olyan módon részt vettek a szerbek elleni atrocitásokban és visszaélésekben 
az 1941-1944 közötti időszakban, értelemszerűen nem várták be a bevonuló 
partizánegységeket. A helyben maradiaknak nyugodt volt a lelkiismeretük, 
„nem követtünk el semmit, miért bántanának minket”. Tévedtek. 1944 októbere 
és novembere a délvidéki magyarság történetének legsötétebb korszaka volt, 
amikor ezrével lelték halálukat embertelen kínzások, brutális kivégzési formák 
által, különösen Bácskában. 1944 őszén a magyarokra -  kimondatlanul bár, de 
lényegében -  kollektív bűnösökként tekintettek, ami három település, Csúrog, 
Zsablya és Mozsor esetében deklaráltan is megnyilvánult. E települések magyar 
lakosságát internálták, vagyonukat elkobozták, s az 1945 második felében 
történő szabadon engedésük után is megtiltották nekik, hogy visszatérjenek 
falvaikba. A magyarokkal szembeni egyedi eset hátterében az állt, hogy e te
rületek szerb lakossága 1944 végén kérte Titót, alkalomadtán engedélyezze a

11 Az Ózna állományába 1944 decemberében összesen 154 fő tartozott a Vajdaság területén. Arhiv 
Vojnoitsorijskog instituta. 16 7/6 k. 214.



bosszút és a magyarok kiűzését, mert az 1942. januári események után (hideg 
napok, a Sajkás kerületben és Újvidéken lefolytatott razzia, amelynek több 
mint háromezer szerb és zsidó áldozata volt) nem tudnak többé együtt élni 
a magyarokkal. Az engedélyt megkapták.12 A három település magyar lakos
ságára kirótt kollektív bűnösséget csak 2014 őszén helyezte hatályon kívül a 
szerb kormány rendelete.13

A Délvidéken a háború utolsó esztendejében, immár e területek „felszabadí
tását” követően lefolyt vérengzéseknek csak egyik eleme volt a magyarellenes 
megtorlás. A kétségtelenül jelen lévő és sok esetben domináns bosszúvágy 
mellett szerepet játszott benne az új hatalom törekvése rendszerének bebizto
sítására és az új társadalmi rend kialakítására, illetve a térség etnikai képének 
megváltoztatására, sokszor azonban még ezeknél is prózaibb ok, az önös, 
gyarló és alantas emberi érdek volt a meghatározó.

Mindezek fényében 1944 őszén úgy tűnhetett, hogy dacára a korábbi nyi
latkozatoknak, az AVNOJ említett határozatának és a rendre megismétlődő 
felhívásoknak, melyekkel a magyarokat az új délszláv állam új rendjébe kíván
ták bevonni, a magyarokra is a németekre kiszabott sors fog várni. Annál is 
inkább tartani lehetett ettől a lehetőségtől, mert a kérdés ilyen módon történő 
rendezésének elméleti megalapozottsága is volt.

A kisebbségek kisöprése

A kisebbségi kérdés radikális megoldásának tudományos megalapozottságú 
szószólója egyfelől Vasa Cubrilovic történész, későbbi földművelésügyi mi
niszter, másfelől a jugoszláviai szociológia megalapozója, a második világhá
ború után telepítési miniszter, Sreten Vukosavljevic volt. Mindketten szerb 
származásúak, s elismert tudósok voltak már a királyi Jugoszláviában, akik 
szolgálataikat felajánlották az új hatalomnak is, amely azt szívesen fogadta. 
Kettejük közül az előbbi volt a jelentősebb, aki 1944. november 3-án kelt me
morandumában a JKP vezetősége számára kész forgatókönyvet dolgozott ki, 
amelyben a jugoszláviai kisebbségi kérdés egyszer s mindenkori rendezésére 
tett javaslatot kitelepítés, elüldözés és kisebb mértékben tisztogatások révén. 
Cubrilovic a kitelepítésnél a németek, magyarok, albánok, olaszok és románok 
sorrendet kívánta alkalmazni. Úgy vélte, hogy miután e kisebbségek a háború 
alatt bűnöket követtek el a jugoszláv nemzetek ellen, lényegében valamennyien

12 A Megszállók és Segítőik Vajdaságban Elkövetett Bűntetteinek Feltárását Végző Országos Bizottság 
1945. január 22-én hozta meg Csúrog teljes magyar lakossága háborús bűnösnek nyilvánítását 
és kitelepítését elrendelő határozatát. Arhiv Vojvodine. F. 183. kutija 80. Str.Pov. 2/45.

13 http://www.vmsz.org.rs/kormanyrendelet. A letöltés ideje 2015. augusztus 25.
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rászolgáltak arra, hogy elveszítsék állampolgári jogaikat. Politikai okokból 
azonban szükségesnek látta különbséget tenni közöttük:

„Azok után a szörnyűségek után, amelyeket a németek nálunk és egész Európában 
elkövettek, minden jogukat elveszítették, és emiatt könyörtelenül mindannyiukat 
el kell üldözni. A magyarok azonban mind nálunk, mind Magyarországon, a 
bácskai öldöklés és a németek oroszországi kiszolgálása ellenére, némi körülte
kintést érdemelnek. Velük szemben nem kellene mindazokat az intézkedéseket 
alkalmazni, amelyeket a németek ellen foganatosítunk. Ugyanez vonatkozik az 
ószerbiai és macedóniai arnautákra is. A kisebbségi kérdés megoldása során viszont 
mindenáron el kell foglalnunk etnikailag a Bácskát, Koszovót és Metóhiát, néhány 
százezer magyart és arnautát eltávolítva az országból.”14

Cubrilovic számára nem az volt a legfontosabb, hogy mennyi kisebbségit 
kell elküldeni, hanem az, hogy honnan. A szórványban élő kisebbségieket 
nem tekintette veszélyesnek Jugoszláviára nézve, hanem a stratégiailag és 
gazdaságilag fontos határ menti tartományokban élő nagyszámú kisebbségi 
tömbökben látta a veszélyt, különösen, ha azok a saját nemzeteikkel voltak 
határosak, szomszédosak. A kisebbségeket nem számarányuk, hanem geopo
litikai elhelyezkedésük okán tartotta veszedelmesnek Jugoszláviára nézve, s e 
veszély kiküszöbölésére a kitelepítést látta a legcélszerűbbnek:

„E problémáknak a megoldására az ilyen háborúk a legalkalmasabbak, melyek 
mint a vihar söpörnek végig az államokon, gyökereket tépnek ki, és szétszórják a 
népeket. Amihez békeidőben évtizedek vagy századok kellenének, háború idején 
pár hónap vagy év is elegendő. Nem szabad áltatnunk magunkat: ha meg akarjuk 
oldani ezt a kérdést, csak most tehetjük, amíg a háború tart.”15

Példaként hivatkozott a testvéri Szovjetunióra, amely elsőként alkalmazta a 
kisebbségi kérdés megoldására a kitelepítéseket, amire hivatkozva Jugoszlávia 
is joggal kérheti a szövetségesektől, hogy kisebbségi kérdésüket ilyen módon 
oldják meg. Hiszen a háborúban nyújtott teljesítményük alapján joggal remél
hették, „hogy a testvéri Szovjetunió segíteni fog, hogy a kisebbségi kérdést 
úgy tegyük meg, ahogy ő tette és teszi”. Arról nem is beszélve, hogy a háború 
kiváló pszichológiai hangulatot teremtett a kitelepítésekre:

14 Vasa Cubrilovic: Manjinski problem u novoj Jugoslaviji. In Hereticus, vol. V. (2007) No. 1. 385.
15 Uo. 387.



„Kisebbségeink tudatában vannak annak, hogy mit követtek el, ezért nem fognak 
sokáig ellenkezni, ha elüldözzük őket.16 [...] Talán soha nem kínálkozik ilyen al
kalom, hogy országunkat etnikailag teljesen a magunkénak tudhassuk. Napjaink 
összes problémája, amely jelen van országunkban, akár nemzeti-politikai, társa
dalmi vagy gazdasági jellegűek, várhat rövidebb-hosszabb ideig a megoldására. 
Ha azonban a kisebbségi kérdést most nem rendezzük, akkor sohasem fogjuk.”17

A kisebbségi kérdés megoldásának másik apostola, Sreten Vukosavljevic 
számára ugyancsak a Vajdaság szláv, elsősorban szerb karakterének erősítése 
volt a legfontosabb, s e célból szorgalmazta az etnikai alapú represszió folytatá
sát, a németekről a magyarok ellen forduló éllel.18 Ezt elsősorban a háborúban 
tanúsított magatartásukkal indokolta:

„Részvételükkel az ellenünk és szövetségeseink elleni háborúban, önként belépve 
a magyar és a német hadseregbe, magyar, illetve német állampolgárságot nyerve, 
közszolgálati tisztségeket ellátva a megszállás alatt, a magyarosító és germanizáló 
társaságok soraiba lépve stb. a magyarok és a németek nagy része Jugoszlávia 
ellenében Magyarországot, illetve Németországot választotta. Azokat, akik nem 
követtek el bűntetteket, nem kell büntetni. Ám azokat, akik tetteikkel és maga
tartásukkal anyaországuk mellett döntöttek, családjaikkal egyetemben Magyaror
szágra, illetve Németországba kell telepíteni. A kérdést alapjaiban kell rendezni. 
A kivitelezést át lehetne engedni egy különleges bizottságnak vagy a háborús 
bűnösök kivizsgálását végző bizottságnak, amely Újvidéken működik a Vajdasági 
Legfőbb Népfelszabadító Bizottság mellett. Ez a kérdés nem tűr halasztást. Addig 
kell végrehajtani, amíg tart a háború.”

Vukosavljevic a bácskai magyarok erőszakos kitelepítésében látta a tartós 
megoldást, miáltal „arányos viszonyok” alakíthatók ki Jugoszlávia ezen részében:

„Amennyiben a magyarok nem települnek ki, a Vajdaságban még erőteljesebb lesz 
a magyarosítás, mint korábban. Mi magunk fogjuk magyarosítani. Amennyiben a 
magyarok itt maradnak, egyenjogú állampolgároknak kell tekinteni őket, s része
sülhetnek a földosztásból. Miután sok közöttük a földnélküli, az a föld, amely a 
németek kezén volt, most a magyarokéba megy át. Anyagilag erősebbek lennének, 
mint a háború előtt. Büntetés helyett jutalom. A mi népünk és a mi szegényeink

16 Uo. 385.
17 Uo. 391.
18 Dátum és aláírás nélküli dokumentum, amely a tartalom és stílus, valamint a mellettük lévő

dokumentumok alapján nagy valószínűséggel Sreten Vukosavljevic gondolatait tartalmazza.
Arhiv Jugoslavije F-97. 3-35.



a korábbinál is rosszabb helyzetbe kerülnének. Föld nélkül maradnának a saját 
országukban. Talán mint a magyarok szolgái.”19

A nemzetek kitelepítését kiegészítette volna a szláv népesség betelepítésével. 
A kolonizációt nemcsak a térség mezőgazdasági-szociális, hanem a történelmi
politikai problémáira is megoldásnak látta. A kívánt cél eléréséhez több 
megoldási javaslattal élt: minden magyar kitelepítését, a belső széttelepítési a 
határövezetből és azokból a körzetekből, ahol a magyarok többségben vannak, 
végső megoldásként a területi engedmények lehetőségét is felvetette, javasolva, 
hogy a magyarok egy részének Észak-Bácskába történő áthelyezését követően 
a területet engedjék át Magyarországnak:

„Ha másként nem működik, át kellene engedni Magyarországnak Észak-Bácskában 
a Kanizsától és Zentától keleten Mokrinig (Homokrév -  H. Á.) húzódó területeket, 
azzal a feltétellel, hogy Magyarország még 200 000 magyart átvesz tőlünk. Ezzel 
a megállapodással megszabadulnánk a vegyes magyar lakosságtól a Vajdaságban. 
Biztosítanánk a Vajdaságot, s ezzel az engedménnyel nem bolygatnánk megjelentős 
mértékben a gazdasági szerkezetét. A legjobb mégis az lenne, ha ebből a három járás
ból mintegy 80 000 magyart kiköltöztetnénk Magyarországra. Ennyi elegendő lenne 
ahhoz, hogy a magyarok a Vajdaságban egyetlen járásban se alkossanak se abszolút, 
se relatív többséget. A magyarság most sokkal könnyebben megbékélne a Magyaror
szágra való részleges kitelepítésükkel, mint bármikor. Tudják, hogy sok bűnt követtek 
el ellenünk -  s ez megkönnyítené, hogy elfogadják, megértsék és elfelejtsék a lakosság 
áttelepítését. Ha majd nem lesz okunk gyanakodni a magyarjainkra, azokra, akik itt 
maradtak, és nem kell gyanakodnunk Magyarországra azon veszély miatt, amit az 
országunkban lévő magyar többség jelent, akkor majd szilárd és tartós barátság lesz 
köztünk. És nekünk szükségünk van arra, hogy jóban legyünk Magyarországgal. 
A magyar erős nemzet, magas történelmi ranggal. És ebben a tekintetben a magyar 
nemzet jelentős lesz, mint ahogy történelme során mindig is az volt.”20

A telepítési miniszter két legyet kívánt ütni egy csapásra. A magyarok ki
űzésével remélte növelni a felosztható mezőgazdasági birtokok számát, meg
oldást kínálva a jugoszláv falvak túlnépesedési problémájára, és csillapítva a 
földéhséget. Ugyanakkor a gazdasági nyereséghez jelentős politikai nyereség 
is társult volna -  hiszen ha a magyarok eltűnnek Jugoszláviából, azzal meg
erősödik az etnikai kohézió, stabilizálódik a helyzet az északi államhatáron, s 
egyúttal az ottani magyarosításnak is véget vethetnek. Ez a megoldás arra is 
alkalmasnak látszott, hogy hosszú távon megalapozza a jószomszédi viszonyt

19 Uo.
20 Sreten Vokosavljevic elaborátuma pontos dátum nélkül.



Jugoszlávia és Magyarország között, hiszen kisebbség híján konfliktusforrás 
sem lenne.21 Ezeket a téziseket tudományos érveléssel és erkölcsi igazolással 
kísérve Vukosavljevic is rámutatott a történelmi pillanat fontosságára és a 
határozott, gyors cselekvés szükségességére.

Dacára az imént részletezett elképzeléseknek, amelyek eljutottak a legfelsőbb 
politikai döntéshozók asztalára, a magyarokra végül is a németekétől eltérő 
sors várt. A Jugoszláv Kommunista Párt vezetőségében diadalmaskodott az a 
kisebbségpolitikai koncepció, amelynek eredményeként 1944. november 20-án a 
katonai közigazgatás már különbséget tett a szlávokhoz való viszonyulás alapján 
„jó magyar” és „rossz magyar” között.22 1944. december elsején a Vajdaság terü
letén illetékes katonai parancsnokság parancsot adott a magyarokkal szembeni 
egységes fellépésre, amely az AVNOJ második ülésén elfogadottak szellemében 
való elbánást, azaz a teljes jogegyenlőséget jelentette, egyelőre jobbára papíron.

Iván Rukavina vezérőrnagynak, a katonai igazgatás parancsnokának az 
utasítása:

„A magyarokkal és a németekkel szembeni bánásmód számos településen nem 
volt megfelelő, ami rontja katonai szerveink megítélését, és árt népünk, valamint 
országunk érdekeinek.

Annak érdekében, hogy a magyarokkal és a németekkel szembeni bánásmód a 
jövőben helyes és a katonai igazgatás alá tartozó teljes területen egységes legyen, 
a következőket rendelem el.

Az AVNOJ második ülése értelmében a kisebbségek tagjai Jugoszlávia egyen
rangú állampolgárai, s ez vonatkozik a magyarokra is, akik jogaikat és köte
lezettségeiket tekintve is egyenlők országunk többi polgárával. Ez alól csakis 
azon magyarok jelentenek kivételt, akik háborús bűnösként közvetlenül részt 
vettek a magyar fasiszták által lakosságunk ellen elkövetett bűnökben. Ezen 
magyarokat át kell adni a katonai bíróságoknak, amelyek az érvényben lévő 
előírások szerint fognak velük szemben eljárni. Ebből következően:

a) Minden tábort fel kell számolni, melyben magyarok tartózkodnak, s a 
táborokban csak azok maradhatnak, akik a bírósági szervek vizsgálata 
alatt állnak, vagy már ítéletet hozott velük szemben az illetékes katonai 
bíróság.

b) Minden magyarra és a lakosság többi tagjára is vonatkozik a hadkötele
zettség. Ez azt jelenti, hogy a magyarokat fogadja a Népfelszabadító Had
sereg, ám egyelőre önkéntes alapon kell őket mozgósítani. Amennyiben

21 Uo.
22 Arhiv Vojvodine. Vojna uprava za Banat, Backu i Baranju. F-170. kút. 5. 20/44.



a jövőben azt a Népfelszabadító Hadsereg szükségletei megkövetelik, a 
magyarok körében is általános mozgósítást kell érvénybe léptetni,

c) Azon 18 és 30 év közötti magyar férfiak, akik nem lépnek be a Nép
felszabadító Hadsereg soraiba, a parancsoknak megfelelően a katonai 
munkaegységek tagjai lesznek. Ezek az egységek minden tekintetben, 
mind szervezetileg, mind a fegyelmet, ételellátást, elszállásolást, valamint 
szellemiségüket tekintve is egyenrangúvá válnak az operatív egységekkel. 
Szükség esetén ezen munkaegységekbe fogadhatnak más nemzetiségű 
személyeket is. [...]”23

A fordulatot jól jelzi a Petőfi brigád létrehozása is, amely egyedül a magya
roknak az új államba való beilleszkedését és „szalonképessé tételét” szolgálta. 
A kizárólag magyarokból verbuvált Petőfi brigád, amely az 1943-ban Szlavóniá
ban létrehozott Petőfi zászlóaljból nőtte ki magát, azt volt hivatott demonstrálni, 
hogy a magyarok is részt vettek a felszabadító háborúban, s ennélfogva joguk van 
élvezni a kivívott szabadságot.24 1945 tavaszától megkezdődött a magyarság in
tegrálása az új rendszerbe, ők is helyet kaptak a népfelszabadító bizottságokban, 
megszüntették az internálótáborokat stb.25 Ennek hátterében kettős motiváció 
állt. Egyfelől belpolitikai érdekek vezérelték a párt- és államvezetést, amely 
tulajdonképpen egy és ugyanazon társaság volt, másfelől külpolitikai szempont
ból is célszerűnek tűnt a jugoszláviai magyar kisebbséggel szembeni politika 
radikális megváltoztatása. Mindkettő hátterében a Szovjetunió állt. A „testvéri 
Szovjetunió” ugyanis nem kívánta a jugoszláviai kisebbségi kérdés szovjet modell 
alapján történő megoldását a magyarok tekintetében, hiszen ekkorra már eldőlt, 
hogy Magyarország a szovjet blokk része lesz. A testvériség-egység jegyében 
pedig nem lehet represszív politikát folytatni az egyes nemzetiségek ellen kollek
tiven, még ha bizonyos körök részéről volt is rá hajlandóság. Az 1945 tavaszától 
meghirdetett új jugoszláv kisebbségpolitikában a magyar lakosság számának 
csökkentésére irányuló erőfeszítéseket felváltotta a magyarok új rendszerbe való 
integrálásának igénye. Részben ezzel magyarázható, hogy májusban rendkívüli

23 Arhiv Vojnoistorijskog instituta. Arhiva narodnooslobodilackog rata. 11-6. 214.
24 A brigád 1945 januárjában már 1500 főt számlált, és további 2500 magyar harcos volt a zombori 

mozgósítási központban, akiknek azonban csak egy részét kívánták a Petőfi brigádhoz beosztani, 
mondván, hogy „nincs szükség egy önálló magyar hadosztály felállítására, egyfelől a káderek 
hiánya miatt, másfelől mert a brigád is elegendő ahhoz a politikai szerephez, ami miatt egyedül 
létrehoztuk”. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy a brigádot Pécsen kívánták ünnepélyesen 
hivatalosan is megalakítani, ami nyilván jelzés volt a baranyai területekre vonatkozó jugoszláv 
határmódosítási törekvésekre is. A Harmadik Jugoszláv Hadsereg politikai biztosának jelentése. 
Muzej Vojvodine. Istorijski arhiv PK SKS 223.

25 1945 szeptemberében ahhoz is hozzájárultak, hogy a szovjet fogságból a magyar állampolgá
rokkal együtt szabadon engedett vajdasági magyarok is hazatérhessenek, amennyiben akarnak. 
Diplomatski arhiv Minstarstva spoljnih poslova SFRJ, Politicka arhiva. 1945. 23.XXIII/112.



ellenőrző bizottságot állítottak fel a Vajdaságban elkövetett igazságtalanságok 
kivizsgálására. Egyre több magyar lépett be a JKP-ba, habár a pártjelentések 
szerint számuk messze elmaradt a lakosságon belüli arányuktól. 1945 júliusában 
megalakult a Magyar Kultúrszövetség, magyar iskolákat nyitottak, földet kaptak 
az agrárreform keretében,26 és a magyarok is részt vettek a választásokon 1945 
novemberében (igaz, feltűnően nagy volt az általuk lakott vidékeken a nem a 
JKP vezette Népfrontra leadott szavazatok aránya).27

A hirtelen jött fordulat hátterében több ok állt: a magyaroknak a németeknél 
kevésbé bűnös kategóriába sorolása; az a tény, hogy Magyarország soha nem 
lehet olyan veszélyes, mint Németország; végezetül a legmeghatározóbb ok, 
mint láthattuk, hogy a szovjetektől értesülhettek: Magyarország Jugoszláviához 
hasonlóan szocialista állam lesz. Csak miután a lakosság egy részének bosszú
vágya teljesült, s a kisebbségek száma (főleg a német, de a magyar is) csökkent, 
társadalmi és gazdasági súlyuk pedig jelentősen meggyengült, kezdte el a JKP 
a nemzetek „valódi” egyenjogúságán alapuló politikáját. Ez azonban jórészt 
kirakatpolitika volt, amely szakított a korábbi időszakok erőszakos asszimilációs 
gyakorlatával, s helyette a burkolt asszimilációra28 helyezte a hangsúlyt. A titói 
Jugoszláviában elismerték az egyén kisebbségi jogait, de megakadályozták

26 A földosztásból a magyarok is részesültek, ám a számok alapján leszögezhetjük, hogy az egyen
jogúság elvét nem sikerült teljes mértékben átültetni a gyakorlatba. Összesen 18 758 magyar 
család jutott úgymond agrárjogosultság alapján földhöz. Részükre 41 460 hektár földet utaltak ki. 
Ugyanakkor a szerbek esetében 49 599 család jutott összesen 109 431 hektár földhöz (az adatokat 
közli Nikola L. Gacesa i. m. 198-199.). Ami első ránézésre jónak is tűnik, hiszen egy-egy családra 
ugyanannyi földterület jutott. Ha azonban figyelembe vesszük, hogy közel háromszor annyi szerb 
család kapott földet, mint magyar, noha a szerbek népességen belüli aránya még 50%-kal sem 
múlta felül a magyarokét, akkor okunk van azt hinni, hogy a földosztásnál a magyarok, dacára 
a fennen hirdetett elveknek, a sor végére kerültek.

27 A szavazásra jogosultak közül kizárták a következő pártok és tömegszervezetek, gazdasági és 
kulturális egyesületek tagjait: a Nyilaskeresztes Párt, az Imrédy-párt, a Turáni Vadászok, a Dél
vidéki Magyar Kultúrszövetség és a Magyar Ház. Arhiv Jugoslavije F. 3. fasc. 2. Idézi: Branko 
Petranovic -  Momcilo Zecevic: Ideje i stvarnost... 214.

28 Általánosan elfogadott nézet szerint negatív töltetű, a mindenkori hatalom intézkedéseinek jó 
szándékát megkérdőjelező, hátsó szándékait sejtető fogalom. A meghatározás természetesen 
helytálló. Fontosnak tartom azonban ez esetben feltenni a kérdést, hogy mi a jobb a kisebbségnek, 
egyénnek és közösségnek: ha állandó nyomás alatt tartva, fogat összeszorítva küzd, dacol a vele 
szemben ellenséges hatalommal, ezáltal lassítja az asszimilációs folyamatot; vagy ha él a hatalom 
toleráns politikája kínálta lehetőségekkel, nem vitatva el a hatalom részéről a hátsó szándék 
meglétét, elsősorban egyéni boldogulását keresi (rövid távon, közösségi szinten is jó eredmé
nyeket elérve). Hangsúlyozva, hogy némileg sarkítjuk a lehetőségek bemutatását, a felvetésből 
egyenesen következik, hogy ha az előbbit választjuk, akkor örömmel kell fogadni a kisebbségeket 
hátrányosan érintő minden intézkedést, hiszen így elodázható a fogyás, a beolvadás. Míg ha 
az utóbbit, akkor sajnos óhatatlanul szembe kell nézni az asszimiláció felgyorsulásával, mert a 
Kárpát-medencei tapasztalatok azt mutatják, hogy a toleráns, kedvezményeket kínáló politika 
fellazítja a kisebbségek sorait, s a nemzeti identitás fontossága elveszíti kizárólagosságát.



a jelentősebb kisebbségek közösséggé szerveződését. A jugoszláviai magyar 
kisebbség 1945 tavaszán kezdődő integrációjának folyamata nem volt sem 
könnyű, sem gyors, s alsóbb szinteken még évek múltán is érezhető volt a bi
zalmatlanság irányukba, de talán nem tévedünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy 
a bizalmatlanság sohasem szűnt meg teljesen.29 A délvidéki magyarságnak a 
második világháború utáni helyzetét jól írja le Sajti Enikő frappáns megállapí
tása, miszerint 1944 őszén „a magyarok elvesztették a Magyarországhoz való 
tartozás rövid ideig élvezett minden privilégiumát, magukkal vitték viszont az 
új jugoszláv államba az anyaországhoz történt visszacsatolás minden terhét”.30

A kormányzati szinten elhatározott megbékélés és teljes egyenjogúság 
elve azonban csak nehezen, fokozatosan ment át a gyakorlatba, amit ékesen 
bizonyít az 1945 márciusában a Palánkai járásban uralkodó állapotokról, a 
nemzetek közötti viszonyról és a lakosság hangulatáról készült jelentés is. 
A felsőbb pártvezetés részére készült tájékoztató kiemelten tárgyalta a szláv 
lakosság ellenérzéseit a magyarokkal szemben. Eszerint a magyarokat egytől 
egyig bűnösnek tartották, elégedetlenkedtek az egyenjogúsításuk miatt, és 
ennek minden gyűlésen hangot adtak.31 Tekintettel a jelentés szimptomatikus 
voltára, érdemes hosszabban idézni a dokumentumból:

„Népünkre a magyar megszállás szörnyű szenvedést hozott, s ez most is hatással 
van a szláv lakosságra, hiszen szinte nincs is olyan család, mely ne szenvedett volna 
gyógyíthatatlan sebet, amit a magyar megszálló vad politikája okozott.

A Palánkai járás egyes részei a felszabadítással tiszták lettek, azaz ott csak 
szlávok élnek. Ennél a lakosságnál, holott a megszállók egyetlen képviselőjét sem 
látja már, olyan gyűlölet uralkodik a megszállókkal szemben, hogy az egyelőre 
nem gyógyítható, hiszen annyit szenvedett a lakosság. Amíg a magyar megszállót 
el nem éri a megérdemelt büntetés, mégpedig olyan, amilyet a nép elképzel, addig 
nem talál vigaszt a meggyötört lakosság. A magyar lakosság ellen érzett jogos

29 Egyebek között ezt bizonyítja egy 1947-es összefoglaló jelentés a Központi Bizottság politikai 
vonalának eredményeiről és a vajdasági politikai helyzetről. Ebben bizonyos eredményekről tesz
nek említést az 1945-ös és 1946-os évekhez képest, miután „mégis sikerült kapcsolatot találniuk 
bizonyos egészséges erőkhöz”. A magyar tömegekkel való kapcsolat kialakításának fő nehézségeit 
egyfelől objektív okokban (az egész történelmi múlt, illetve a magyar megszállás által megerősödött 
fasiszta, revizionista pártok befolyása a magyarok tömegére egészében véve), másfelől szubjektív 
okokban látták. Az utóbbiak közé sorolták a pártkáderek csekély számát és elszigeteltségét, azt, hogy 
a reakció őket a magyarság árulóiként állítja be, s hogy a fasiszta szervezetek korábbi helyi vezetői 
és aktivistái megbújva bár, de aktív tevékenységet folytatnak a rendszer ellen. Arhiv Vojvodine F. 
334. Pokrajnski komitet Saveza komunista Vojvodine. Kutija 1041.

30 Az új kisebbségstratégia lehetőségei és korlátai, 1944-1947. In Bűntudat és győztes fölény. M a
gyarország, Jugoszlávia és a délvidéki magyarok. Szeged, 2010, Szegedi Tudományegyetem, 150.

31 Arhiv Vojvodine. F. 183. kutija 496. Pov. Broj 9.



gyűlölet különösen a következő helyeken erős: Palona, Bukina és Palánka, ahol 
jelentős magyar lakosság maradt. A szláv lakosság magyar lakossággal szembeni 
gyűlöletének alapos okai vannak.

A meggyötört szláv lakosok, akiknek még mindig vannak hozzátartozóik né
metországi kényszermunkán, magyarországi börtönökben, illetve olyanok, akik 
Magyarországon tűntek el, várják a hadsereget, illetve a jogos bosszút. Nehéz 
vigasztalni a népet, illetve meggyőzni, hogy a jogos bosszúra sor fog kerülni.

A nép szívesen olvassa az újságokat, melyekből már az első napon megtudta, 
hogy a magyaroknak is joguk van ahhoz, hogy új államunkban éljenek. Ez szörnyű 
csalódást jelentett számukra, vigaszt az jelentene, ha ez a magyar népesség kisebb
séghez illően, tisztességesen, jóravaló módon viselkedne, ám a magyarok szörnyen 
arcátlanul, provokatívan, dacosan viselkednek, és hangosan üvöltik, hogy nekik a 
magyar lapok egyenjogúságot biztosítanak a szlávokkal. A magyarok nem mennek 
dolgozni, könnyen élnek, teli vannak pénzzel, van gabonájuk, kukoricájuk, minden 
háznál volt vágás, bővelkednek tűzifában, raboltak a német házaknál, elfoglalták a 
szép német házakat, és világosan kimondják: »Nekünk nem kell dolgoznunk, mert 
mindenünk megvan.« A szláv lakosság mindenféle munkát végez. A szlávok tehát 
rabjai voltak ugyanannak a magyar népnek, mely ma minden módon ellenkezik 
vele, a meggyötört nép dolgozik, építi a lerombolt országot, melyben a közösség 
minden tisztességes tagjának van munka, csak a magyarok nem akarják megérteni, 
hogy az egyenjogúságot ki kell érdemelni, mégpedig tisztességgel és munkával, 
ám náluk mindkettő hiányzik. (Kiemelés az eredetiben -  H. Á.)

A szláv lakosság a magyarokkal szemben nem tanúsít együttérzést, és minden 
egyént felelősnek tart minden gaztettért, amit a gyűlöletes magyar megszállás 
ideje alatt elkövettek. Mindennapos a szláv lakosság hangos elégedetlenkedése 
az egyenjogúsággal szemben, amit minden konferencián hangsúlyoznak. A nép 
éppen ezért nem látogatja a konferenciákat.

A népnek nincs kifogása a »tisztességes magyar« ellen, de a nép azt is tudja, 
hogy itt talán egyetlen tisztességes magyar sincs, mert a megszállás idején, a szláv 
lakossággal szembeni gaztettek elkövetésekor nem akadt tisztességes magyar, aki 
hangosan kiállt volna a szláv lakosság mellett, inkább azt lehetett hallani, hogy 
mindannyian követelték: »Minden ráccal így kell eljárni, sőt Palánkát fel kell 
gyújtani.« A magyar lakosság ilyen hangosan kimondott vágya után nem is csoda, 
hogy a gyűlölet irányukban ilyen mértékű. A nép káromkodik, fogait csikorgatja, 
mindezek miatt nagyon elégedetlen.

A szláv lakosság nagy és jogos gyűlölete miatt, melyet a magyarokkal szemben 
érez, akik a teljes magyar lakosság jóváhagyásával gyilkoltak és irtották népünket, 
különösen az ifjúságot, mindezek miatt meglehetős gyanakvással fogadta bizott
ságunk feladatát. Amint beléptünk egy házba, és elmondtuk látogatásunk okát,



hideg válaszokat kaptunk: »Miért dolgoztok ennyit, mikor az egész semmit sem 
ér, mivel több jogot adtatok nekik, mint nekünk. Nekik, akik végig gyilkoltak és 
tönkretettek minket.« Ezeket a szavakat követően meggyőző beszédet kellett tar
tani, biztosítva őket arról, hogy minden bűnöst megbüntetünk, csak ezt követően 
kaptuk meg a minket érdeklő adatokat, ám a minden egyes magyar ellen érzett 
gyűlölet megmaradt.”32

A szláv lakosságnak a magyarokról vallott, általánosnak tekinthető véleke
dését támasztja alá az a pontosan nem azonosítható feljegyzés is, amelynek 
írója nagy valószínűséggel Sreten Vukosavljevic telepítésügyi miniszter volt:

„A Vajdaság elégedetlen a magyarokkal szembeni politikával, s az elégedetlenség 
napról napra nő. A magyarok és a németek a megszállás alatt az ismeretes maga
tartásukkal súlyosan vétettek szerb polgártársaik ellen. Mély és széles árkot ástak 
köztünk. Mindazok után, ami történt, nehéz elképzelni a további közös életet. 
A Németországgal és Magyarországgal való korrekt és egészséges kapcsolatok érde
kében a magyaroknak és a németeknek is lényegében el kellene hagyniuk minket.”33

A nemzeti kérdés egész Jugoszlávia létének alapkérdése volt, de a kisebbségi 
kérdés is kulcskérdés volt számos föderatív egységben, Bosznia-Hercegovina, 
Horvátország, Koszovó és Metóhia mellett a Vajdaságban is. Nem is csoda, 
hiszen a második Jugoszlávia ugyanolyan tarka etnikai mozaik maradt, mint 
a háború előtti délszláv állam. A kisebbségek anyaországai általi megszállások 
és kegyetlenkedések, valamint a világháború során az államalkotó nemzetek 
közötti véres polgárháború olyan mély és izzó gyűlöletet okozott, amit az ál
lamalkotó nemzetek vonatkozásában csak elfojtással és könyörtelen szigorral,34 
míg a kisebbségek esetében (legalábbis a magyar kisebbség esetében minden
képp) a korbács használata után a szigor mellett a mézesmadzag elhúzásával 
lehetett elfojtani.

A nemzeti türelmetlenség és túlzás, valamint a sovinizmus erőteljesen jelen 
volt a háború utolsó szakaszában a frissen partizán fennhatóság alá került 
területeken, így a Vajdaságban is. Ebben fontos szerep jutott a korábban már

32 Arhiv Vojvodine. F-183. kutija 496. Pov. broj 9.
33 Arhiv Jugoslavije F. 97 3-35.
34 Ezt a célt szolgálta egyebek mellett az AVNOJ által 1945. május 24-én kiadott törvény a nem

zeti, faji és vallási gyűlölet és viszály szításának tilalmáról. A törvény a nemzeti egyenjogúság 
bármilyen megsértését, nemzeti alapon előjogok nyújtást szigorúan szankcionálta, alapesetben 
3 hónaptól 5 évig terjedő szabadságvesztéssel, súlyosabb esetben vagy visszaesőket illetően 2-15  
év fegyházzal és részleges vagy teljes vagyonelkobzással. Branko Petranovic -  Momcilo Zecevic: 
Ideje i stvarnost... 184-185.



említett helyi népfelszabadító bizottságoknak, amelyek tagjai azok közül 
kerültek ki, akik a népfelszabadító mozgalmat támogatták akár tevőlegesen, 
vagy akikről köztudott volt, hogy azzal rokonszenveztek, emellett helyet kap
tak bennük helyi hatalmasságok, vagyonos személyek, a régi rend hívei is. 
Ez természetesen tág teret engedett a visszaéléseknek, nem feltétlenül csak a 
kisebbségekkel szemben, hanem szerb-horvát vonalon is, ami olyan méreteket 
öltött, hogy, mint láthattuk, 1945 májusában központi utasításra rendkívüli 
ellenőrző bizottságot állítottak fel a visszaélések kivizsgálására és a helyzet 
orvoslására. A problémák kiküszöbölésére a fentebb említett bizottság akció
tervet dolgozott ki a szövetségi kormány részére, javasolva, hogy erősítsék a 
propagandát a sovinizmus szétverésére és a testvériség-egység erősítésére; hogy 
változtassanak a népfelszabadító bizottságok nemzetiségi összetételén, hogy 
azokban arányosan legyenek horvátok és nemzetiségiek is;35 hogy tisztítsák 
meg a tisztviselőkart; valamint hogy tegyék hatékonyabbá a felsőbb szervek 
ellenőrzését az alacsonyabb szervek felett.36

A helyzet komolyságát bizonyítja, hogy a Szerbiai Kommunista Párt Vajda
sági Tartományi Pártbizottságának 1945. április 5-6-án megtartott értekezletén 
is a testvériség-egység megszilárdítását nevezték a legfontosabb feladatnak a 
tartományban, s nem csak a kisebbségek tekintetében. Jovan Veselinov Zarko, 
a pártbizottság titkára nyitóbeszédében a szerb-horvát szembenállást a Sze- 
rémségben, valamint a szlovákokkal és a románokkal szembeni szektásságot 
említette kiemelt problémaként. A magyarokkal szembeni kérdést igen össze
tettnek nevezte, hiszen egyfelől szomszédos államról volt szó, másfelől pedig 
legyőzött országról, amely bűnöket követett el Jugoszlávia ellen, de szintén a 
szocializmus építésének útjára lépett (még ha ezt Budapesten egyelőre nem 
is tudták -  H. Á.). Jovan Veselinov határozott különbséget tett jó magyar és 
rossz magyar között:

„Önök tudják, hogy sok magyar részt vett a Horthy-féle vérengzésben. A magya
rok irányában azonban különleges az álláspontunk. Magyarország mint állam 
számunkra soha nem lehet olyan veszélyes, mint Hitler Németországa, mert 
Németország az az ország, amely újra népünk ellen fordulhat, ha nem győzzük le. 
A magyarokkal nem ez a helyzet. Ezenkívül mi, kommunisták nemzetköziek va
gyunk. A magyarok iránt a következő elvet alkalmaztuk: kifejleszteni azt az érzést, 
hogy ebben az országban akarjanak élni, és érte küzdjenek. De itt nehézségekbe

35 A nem szláv elemek csak 1945 elejétől jelenhettek meg ezekben a bizottságokban, de számuk 
messze elmaradt a népességen belüli arányuktól. 1945 májusában például a Vajdasági Legfőbb 
Népfelszabadító Bizottság 45 tagja közül 39 volt szerb, 4 horvát és mindössze 2 magyar. A sza
badkai kerületi népfelszabadító bizottságban pedig mindössze egy magyar volt. Uo. 145.

36 Uo. 146.



ütköztünk. Mi gyakran beszélünk a tájékozatlan parasztoknak a magyarokkal 
való testvériségről és egységről, de ekkor bírálatot kapunk. Itt a párt irányvonalát 
kellene alkalmaznunk és megvalósítanunk. Beszédeinkben sok a merev sablon, s 
ezzel nehezítjük a magyarok és a szerbek közötti viszony normalizálódását, mert 
különféle helyeken és különféle feltételek között ugyanazt mondjuk. Vannak hibák 
a szerbeknél és magyaroknál is, és a viszony emiatt nem normalizálódik. Előfor
dult, hogy a magyarság irántunk való viszonyulását azzal próbálták magyarázni, 
hogy korábban a nagyszerb hegemónia elnyomta őket. Ez téves. Azokat a bűn- 
cselekményeket, amelyeket a megszállás alatt elkövettek, mi a háborús bűnökhöz 
kötjük. Itt nem lehet arra hivatkozni, hogy mi volt korábban. Azok a magyarok, 
akik ezeket a bűncselekményeket elkövették, a megszállók szolgái voltak, és mi 
így ítélkezünk felettük.. ”37

A dokumentum a továbbiakban még hosszan foglalkozik a magyarokkal és 
a többi nemzettel és nemzetiséggel, a párthoz és egymáshoz való viszonyukkal:

„A türelmetlenség és a megértés hiánya illusztrálására a következő példát hoznám 
fel. Néhány nappal ezelőtt Topolyára érkezett egy szerbiai finánc. A topolyaiak azt 
mondták neki, hogy menjen vissza Szerbiába, itt nincs helye. Ez szintén növeli a so
vinizmust. Mi ezt a sovinizmust a magyarokkal szembeni különleges bánásmóddal 
tudjuk legyőzni. Ki oldhatja meg ezt a kérdést, ha nem mi, kommunisták, kiknek 
megfelelő a hozzáállásuk a nemzeti kérdéshez. Ezért nem kell rögtön botrányt 
csinálni, először világossá kell tenni a helyzetet. Legfőképpen ezeken a helyeken, 
melyek nemzeti értelemben kevertnek számítanak.

Ezenkívül szektásan léptünk fel a románok és a szlovákok esetében is. Olyan 
frontot hoztunk létre, melynek magában kell foglalnia minden réteget és min
den nemzetiséget. Ám a frontban engedélyezni kell, hogy minden kisebbségi 
nemzetiség saját nemzetisége alapján szervezhesse meg magát. Amennyiben 
egy településen szerbek és magyarok élnek, úgy a magyarok alakíthassanak saját 
bizottságot. Amennyiben ez lehetséges, hozzanak létre közös bizottságot, de ha 
nem tudnak, alakítsanak külön bizottságot. Engedélyezni kell, hogy saját nyelvü
kön tarthassák konferenciáikat. Nekünk csak arra kell ügyelnünk, hogy oda ne 
szivárogjanak be ellenséges elemek. Szerbek és magyarok alakuló barátságának 
valamin alapulnia kell. A magyaroknak pl. meg kell változtatniuk hadseregünk
kel kapcsolatos álláspontjukat stb. A szerbek ez esetben barátot fognak bennük 
látni. Ugyanez vonatkozik a szerbekre is: fejlődjenek önállóan, arra azonban

37 A jegyzőkönyvet magyarul idézi Slobodan Bjelica: A kommunista hatalom és a nemzetiségi kérdés 
a Vajdaságban a második világháború utáni első években. In Impériumváltás a Vajdaságban... 
104-105.



ügyelni kell, hogy ellenséges elemek soraikban ne jelenjenek meg. Ahhoz, hogy 
a magyarok megszeressék ezt az országot, és együtt akarjanak működni népünk
kel, meg kell szabadulnunk a szektásságtól. Számunkra semmiféle veszélyt nem 
jelent az, ha a románok és a magyarok saját bizottságokat alapítanak. Ameddig 
a Vajdaságban nem oldjuk meg megfelelően a nemzeti kisebbségek kérdését, 
addig más kérdéseket sem fogunk tudni megoldani. Mert kikkel vitáznak ők? 
A szerbekkel és a horvátokkal. A kisebbségek szerbekkel és horvátokkal szembeni 
hozzáállása nagymértékben függ a szervezési munka helyes megválasztásától és 
a kegyetlenség, valamint a szektásság elvetésétől. Mi azt akarjuk, hogy a nemzeti 
kisebbségeknek legyenek iskoláik, lapjaik és kulturális rendezvényeik. Eddig 
mindezt akadályozták.

A szerb nép esetében a helyzet a következő: a dolgozó nép, a parasztok és a 
munkások mozgalmunk mellett állnak. A szakszervezetekben jól látszik, hogy 
mozgalmunk milyen közel áll hozzájuk. Sokkal jobb légkör jellemzi a Radnicki 
dóm rendezvényeit, mint az újvidéki Narodni dómét. A dolgozók bérei alacsonyak, 
melyeket nem is kapnak kézhez rendszeresen. Nem kapják meg időben ruházatukat 
stb. És mégis, ez az elem mindig hozzánk kötődik. Kardelj elvtárs elmondta, hogy 
a mi demokráciánkban a társadalmi alapot a dolgozó nép jelenti. Nézzék meg, 
milyen elánnal dolgoznak munkásaink a gyárakban. A péterváradi vasműben 
megszakítás nélkül 36 órákat dolgoztak. Nézzék meg, hogyan dolgoznak traktor- 
vezetőink. Eddig több mint 500 000 hold kukoricát sikerült learatnunk. Ezt a nagy 
sikert éppen dolgozó népünknek köszönhetően sikerült elérnünk. Sokan mondták, 
hogy a kukorica 20 százalékát a nép komoly mobilizálása nélkül nem sikerülhet 
learatni. A dolgozó nép mozgalmunk iránti támogatása jól látszott vállalataink 
megújításakor is. Újvidéki, péterváradi, szabadkai és más városi munkásaink égtek 
a vágytól, hogy minél előbb működésbe hozzák vállalataikat! Nem kérdezték, hogy 
mi lesz a fizetségükkel. Ugyanezt lehetne elmondani a szerémségi horvátokról. 
A Szerémség teljes horvát dolgozó népe mellettünk áll.”38

A sovinizmus problémájának megoldása azonban a Vajdaság területén (is) 
az államalkotó népek vonatkozásában volt a legégetőbb. A szerbek, a horvá- 
tok és a bunyevácok esetében is bőven akadt rá példa. Mint a tanácskozáson 
elhangzott, a központi pártvezetés kiemelt fontosságúnak tartotta a kérdés 
elvtársi alapon történő rendezését, amire vonatkozóan az újvidéki tanácsko
záson konkrét javaslatok is elhangoztak:

38 Pokrajinski komitet KPf za Vojvodinu, 1941-1945. Predgovor, izbor i objasnjenja Ljubica Vasilic. 
Növi Sad -  Sremski Karlovci, 1971, Arhiv Vojvodine, 495-497. (Grada za istoriju Vojvodine, 
knjiga 7.)



„A bunyevácokkal kapcsolatban ugyancsak ki kell alakítanunk álláspontunkat, 
nekünk, Pártként, s nem szerbekként. Vannak helytelen nézetek arra vonatkozóan, 
hogy sok szerb elvtárs képviseli a szerbeket a Pártban, a horvátok pedig a horvá- 
tokat, a szlovákok a szlovákokat stb., azzal, hogy ez a jelenség a szerbek körében 
a legkevésbé jellemző. Aztán pedig egymás érdekében lépnek fel. Nem járhatunk 
el úgy, ahogyan egyes magyarok. Ismert a torontálvásárhelyi pártsejt esete, mely 
úgy határozott, hogy elküldi küldötteit a magyar brigádba, hogy megoldja a biztos 
kérdését. Nekünk az összes brigád érdekeit szem előtt kell tartanunk. A szlovákok 
úgy gondolták, hogy a szlovák brigád az ő brigádjuk, s nekik csak azzal kell fog
lalkozniuk. Ez hibás meglátás. Minden brigád az övék.

A bunyevácok esetében jelen van némi lokális sovinizmus is. Ők Szabadkán 
és környékén koncentrálódnak. Egyes vezető pozícióban lévő bunyevác elvtársak 
köreiben él a meggyőződés, hogy a szerbek folytatják korábbi politikájukat. Vitára 
került sor: korábban Szabadkán minden hatalom a szerbeké volt, most pedig a 
bunyevácoké kellene lennie. Ez hibás felfogás. Szabadkán abszolút nem használják 
a cirill betűs írást. Ez nem helyes. Itt egyfajta sovinizmus fejlődött ki, mely szá
munkra rendkívül veszélyes lehet. Minden vajdasági népünkkel kapcsolatos helyes 
állásponttal ezt a sovinizmust le fogjuk győzni. Ez azt jelenti, hogy ügyelnünk kell 
arra, kinek milyen szerepe van a bizottságban, hogy helyes politikát folytathassunk 
a kulturális igények tekintetében, hogy ebből a politikából látsszon, minden vajda
sági nemzetiség ugyanolyan fontos számunkra. Csakis ilyen módon vehetjük fel a 
harcot a soviniszta tendenciákkal. Egyébiránt tudjuk, hogy ilyen szempontból hogy 
áll a dolog az AVNOJ határozataival, nekünk ezen határozatokat teljes mértékben 
meg kell valósítanunk. [...] Feladataink egyike a nemzeti kisebbségekkel való 
kapcsolatunkban meglévő hibák gyors kijavítása. A magyarokkal és a románokkal 
szembeni szektásságnak minél előbb teljesen el kell tűnnie. Enélkül nem lesznek 
mellettünk a szerbek és a horvátok sem -  ezt aláhúznám. Feladatunk minden el
lenséges csetnik, Macek-párti és usztasa elem szétverése. Mert ők kihasználják a 
hibákat, amiket mi elkövetünk. Nálunk, a Vajdaságban használják ki a legjobban 
az elkövetett hibáinkat. Nálunk, a Vajdaságban használják ki a legjobban a hibákat, 
amiket a nemzeti kérdéssel kapcsolatban elkövetünk. Ellenségeink folyamatosan 
a nemzeti kérdéssel kapcsolatos jelszavakat ismételgetnek. Ezeket az ellenséges 
elemeket szét kell verni. Az ellenség elleni küzdelem pedig mindig sikeresebb volt, 
amikor saját hibánk ellen küzdöttünk. Most pl. Üjvidéken a svábok letartóztatása 
zajlott. Külön felhívtuk a felelős elvtársak figyelmét arra, hogy ügyeljenek a vegyes 
házasságokra, hogy ne kerüljön sor szabálytalanságokra. A felelős elvtársak vég- 
hezvitték a letartóztatásokat, és amikor megkérdeztük őket, hogy minden rendben 
zajlott-e, azt válaszolták, hogy igen. Most pedig kiderült, hogy az érintettek fele 
nem sváb. A vagyonukat is érintette az ügy, az ellenséges propagandának most lesz



anyaga. Hozzá kell fognunk az egyes ellenséges elemek konkrét leleplezéséhez is. 
Az egyes fickók leleplezésével leleplezzük ezt a teljes ellenséges bandát.”39

Az egyes nemzetek közötti kapcsolatok kérdésének megoldását a további 
feladatok előfeltételének tekintették, nem véletlen tehát, hogy a helyzet or
voslására a Szerbiai Kommunista Párt Vajdasági Tartományi Pártbizottsága, 
összhangban a JKP központi vezetőségének elképzelésével, a nemzetek és 
nemzetiségek közötti minél harmonikusabb együttélés kialakításának érde
kében előirányozta a merevség és a szektásság elvetését, és deklarálta azon 
szándékát, hogy a kisebbségeknek legyen saját iskolájuk, saját lapjuk és kul
turális rendezvényeik.40

A Párt a nemzeti kérdés megoldását, illeszkedve a sztálini véleményhez, el
sősorban a szocialista forradalom sikerében látta. Mint azt Blagoje Neskovic, a 
Szerbiai Kommunista Párt titkára ugyanezen a gyűlésen kifejtette, ennek oka a 
többnemzetiségű Jugoszlávia létrejöttében, a jugoszláv állam megalakulásának 
részleteiben és számos egyéb hazai és nemzetközi körülményben keresendő. 
A nemzeti kérdés rendezésével reméltek megoldást találni népeik más demokra
tikus törekvéseire is, megoldhatónak látták általa a demokratikus és szocialista 
forradalom során felmerülő gazdasági és szociális problémák többségét is. 
A nemzeti kérdés egyedüli megoldása -  vélekedett Neskovic - ,  ha a munkásosz
tályt, a szegény- és középparasztságot szembeállítják a reakciós burzsoáziával. 
Leegyszerűsítve, ha a nemzeti soviniszta fronttal szembeállítják az osztályfron
tot. Véleményét pedig hitelesnek kell elfogadnunk, hiszen Neskovicon keresztül 
maga a Párt szólalt meg az Újvidéken összegyűlt párttagok előtt:

„Amikor a nemzeti kérdésről beszélünk, nem gondoljuk, hogy csak a nemzeti 
törekvések, a tradíció, kultúra, nyelv, vallás stb. kielégítésének kérdését kellene 
megoldani, hanem kicsit mélyebbre kell menni, a gazdasági kérdésekig, az ag
rárkérdésig. Ha testvériséget akarunk szerbek és horvátok, valamint szerbek és 
horvátok, illetve magyarok viszonyában, úgy azt kell néznünk, hogy megfelelően 
álltunk-e a gazdasági, kiváltképp az agrárkérdéshez. Itt felmerül a falusi szegények 
és a középosztály kérdése. Zarko elvtárs referátumából kiderült, hogy a Vajda
ságban jelen van a sovinizmus, szerbek és horvátok között ezek a kérdések nem 
tisztázottak, hogy szerbek és horvátok nem ugyanúgy vélekednek a különböző 
kérdések megoldásában a Vajdaságban. Ha pedig a magyarok jó részét nézzük, a

39 Uo. 496-497.
40 Jelena Popov: Narodni fron t u Vojvodini 1944-1953. Növi Sad, 1986, Filozofski fakultét u Novom 

Sadu, Institut za istoriju, 248. (Monografije. Knjiga 27.) A németeket természetesen nem számí
tották ide, hiszen róluk már korábban a teljes kitelepítésüket elrendelő határozat rendelkezett.



kérdés még szövevényesebb. Szóval komoly megosztottság van a nemzeti csopor
tok szerint, látszanak a nemzeti határok. Mi jelent ez? Ez azt jelenti, hogy széles 
néprétegek kapcsolódnak a nemzeti reakcióhoz, a burzsoáziához. Nem ez a helyzet 
a szerémségi szerbeknél, ám a magyarok és a horvátok esetében ezt mondhatjuk. 
Világos, hogy a sovinizmus forrását az jelenti, hogy a széles néprétegek körében 
erős pozícióik vannak. Ez nemcsak a Vajdaságban van így, hanem mindenhol, ahol 
ilyen a nemzeti összetétel, illetve hasonló kérdések merülnek fel.

Ezt a kérdést más megközelítésből is meg kell vizsgálni. Megoldottunk-e minden 
kérdést, mindent megadtunk-e a Vajdaság népének, amire az számított tőlünk? 
Ha konkrét elemzést végzünk, láthatjuk, hogy a munkásoktól és a parasztoktól 
veszünk el mindent, és keveset adunk, majdnem semmit. Mi beszolgáltatást ké
rünk, komoly munkát, de nem vagyunk olyan helyzetben, hogy bármit adjunk 
a munkásoknak és a parasztoknak, éppen azoknak az osztályoknak, melyeket 
magunk mellett kell tartanunk.

Ezért felmerül a kérdés, hogy milyen módon fog sikerülni szorosabban magunk
hoz kötni a munkásságot és a parasztságot, és hogyan fogjuk megnyerni azokat a 
falusi tömegeket, melyek még nem minket támogatnak. Én úgy gondolom, hogy 
itt, a Vajdaságban szükséges a politikai harc kiélezése. Azt mondanám, hogy itt 
politikai pangás uralkodik. Itt a hibák kijavítása folyik, nagy erőfeszítésekre ke
rül sor az ország megújítása érdekében, de nincs kiélezett politikai harc. Amikor 
felvetjük, hogy ideje a gazdasági kérdésekre koncentrálni, ez nem jelenti azt, 
hogy most minden erőnkkel csakis a rohammunkára kellene összpontosítanunk, 
hogy minden területet művelés alá kell vonnunk, hogy minden gyárunknak teljes 
kapacitással kell működnie, hanem azt, hogy munkánkat a gazdaság területére 
helyezzük át, tehát fokoznunk kell a harcot a gazdasági kérdések megoldására. 
Ha pedig ezt a harcot kiélezzük, azt valaki ellen kell kiéleznünk. Ki ez a valaki, 
aki ellen ezt a harcot kiélezzük? Ez a reakciós burzsoázia. Szükséges, hogy ezt a 
reakciós burzsoáziát kibillentsük a gazdasági pozíciókból. Ilyen módon harcunk 
áttevődik a gazdaság területére. Amikor azt mondom, hogy élesíteni kell a poli
tikai küzdelmet, akkor arra gondolok, hogy a harcot éppen a gazdasági kérdések 
tekintetében kell kiélezni. Ilyen módon a munkásosztályt, a szegényparasztságot 
és a középparasztságot szembeállítjuk a reakciós burzsoáziával. Mi a nemzeti- 
soviniszta fronttal szembeállítjuk az osztályfrontot.

Elvtársak, ez az egyetlen útja annak, hogy megoldjuk a nemzeti kérdést.
Amikor azt mondom, hogy a nemzeti fronttal, a burzsoá fronttal szembe kell 

állítani az osztályfrontot, ez azt jelenti-e, hogy meg kell változtatnunk népfel
szabadító harcunk irányvonalát? Nem jelenti azt. Mi a mostani háború során is 
felszabadítási küzdelmet folytattunk. Mi abból indultunk ki, hogy a felszabadítási 
harc győzelme nem csak a munkások és a parasztok győzelme, a burzsoáziát is



hívtuk a harcba. A burzsoáziára csak abban az esetben sújtottunk le, ha árulás 
vagy defetizmus hordozójaként jelent meg. Ma sem állíthatjuk be az osztályharcot 
frontálisan, ahogyan nem tettük ezt a népfelszabadító háború során sem. Frontáli
san csakis a dolgozó nép sovinizmussal szembeni ellenállását állíthatjuk be. Ám a 
burzsoázia ellen nem hirdethetünk frontális küzdelmet. Ezért mi más módszereket 
alkalmazunk. A burzsoázia mely részei ma a legveszélyesebbek? Azok, melyek a 
megszállás alatt az ellenséget szolgálták ki, melyek pénzt kerestek a megszállókkal 
való együttműködéssel, melyek spekuláltak, s amelyek ma is spekulálnak népünk 
küzdelmének kárára, milliókat keresve ezzel. Mi tehát ezt a burzsoáziát támadjuk, 
daraboljuk. Fokozatosan számoljuk őket fel. Konkrétan ki ellen kell folynia ennek 
az osztályfrontnak: a nagybirtokosok, a spekulánsok, a háborún kereső gazdagok, 
a nyerészkedők és uzsorások ellen.

A vajdasági politikai küzdelem kiélezésének ezen a vonalon kell történnie. 
Csakis ilyen módon fogunk tudni vonzóvá válni a parasztság és a középparasztság 
számára, és nemcsak a horvátok körében, hanem a szerbeknél is, és nemcsak a 
szerbeknél és a horvátoknál, hanem a magyaroknál is.

Világos, hogy a szerbek és magyarok közötti elmérgesedett viszony nem tud 
rendeződni egyik napról a másikra. Itt a megszállók mély nyomokat hagytak. Ám 
a politikai harc gazdasági téren tapasztalható kiéleződésével a szerbek meg fogják 
érezni, hogy szükségük van a magyar parasztok és munkások segítségére a szerb 
reakció elleni küzdelemben, és ez fordítva is így van: a magyarok érezni fogják 
annak szükségét, hogy a szerbek segítségükre legyenek a magyar reakció elleni 
küzdelemben. Világos, hogy ilyen módon sokkal könnyebben túl lehet majd len
dülni a magyarok és a szerbek kapcsolatát terhelő nehézségeken, jobban, mint ha 
csak az elvont testvériségről és egységről szónokolnánk. A politikai harc gazdasági 
téren tapasztalható kiéleződésével szerbek és a magyarok egymás segítségét fogják 
kérni a közös osztályellenség elleni harcban.”41

A magyarok sorsának rendezésére vonatkozóan is a Szerbiai Kommunista 
Párt titkárától kapjuk a legrészletesebb tájékoztatást. Ennek lényege pedig, 
hogy a magyar nemzetiség körében is ki kell élezni az osztályharcot, hogy 
saját berkeikben számoljanak le a reakciós elemekkel. Ugyanakkor azonban 
a megtisztult magyar tömegek számára minden lehetőséget meg kell adni, 
hogy jól érezzék magukat Jugoszláviában, mert csak ez adhat szilárd alapot a 
magyarokkal való együttélésnek a Vajdaságban:

„Ami Jugoszláviát mint soknemzetiségű államalakulatot illeti, milyenek is a pers
pektívák? A dologhoz nem állhatunk úgy, hogy a Vajdaságba be kellene telepíteni

41 Uo. 509-511.



egymillió szerbet, ilyen módon elszlávosítva a tartományt, vagy úgy, hogy ki kell 
telepíteni talán az összes magyart, s így megoldani Jugoszlávia biztonságát. Nem vitás, 
hogy a magyar nemzeti kisebbség köreiben is ki kell élezni a küzdelmet, hogy maguk 
a magyarok könnyebben számolhassanak le saját köreikben azokkal, akik a magyar 
pribékekkel együttműködtek. A magyar reakciósokkal szemben nincs kegyelem. 
Másfelől, ha a magyarok jó ideig Jugoszláviában élnek, és nem Magyarországon, úgy 
állhatunk a dologhoz, hogy nem fognak Jugoszlávia ellen tenni, hanem elégedettek 
lesznek helyzetükkel, és jobban fognak érte harcolni, mint amennyire egy reakciós 
Magyarországért harcolnának. Mi ezt a kérdést azért tehetjük fel, mert a magyarok 
közötti differenciálás végrehajtását követően kielégíthetjük a magyar dolgozó nép 
igényeit is. így megadhatjuk nekik azt, amit nem kaphattak meg sem Horthytól, sem 
a háború alatt a magyar reakciós osztálytól. Országunk a legdemokratikusabb ország 
a Balkánon. A vajdasági magyar dolgozó nép érezni fogja, hogy egy ilyen országban 
előbb megvalósulnak demokratikus törekvései, mint egy Magyarországon, melynek 
élén Horthy állna, igaz, ez most már nem jöhet szóba. Csak így helyezhetjük biztos 
alapokra a magyarokkal való együttélést a Vajdaságban.”42

Ennek jegyében, ezekkel az elvekkel összhangban fogalmazták meg és fo
gadták el azt a határozatot, amely egyebek mellett a nemzetiségi kérdés helyes 
kezelését irányozta elő, vagyis: folytatni a harcot azért, hogy a Párt vonala teljes 
mértékben érvényesüljön a nemzeti kérdést illetően, gyorsan javítva minden 
hibát, amit addig ezzel kapcsolatban elkövettek. A horvátokkal és a nemzeti 
kisebbségekkel végzett munka minél helyesebb mederbe terelése érdekében 
előirányozta a kisebbségekkel kapcsolatos munkaterv készítését a pártbi
zottságoktól a helyi bizottságokig mindegyiknél. Célként jelölte meg, hogy a 
bizottságok folyamatosan foglalkozzanak a horvátok és a nemzeti kisebbségek 
különleges igényeivel, azok szerveződésével stb. kapcsolatban, s ezt az érdek
lődést kiterjesszék művelődésükre, valamint politikai, kulturális és gazdasági 
szükségleteikre is. Fontosnak tartotta, hogy ahol szükséges, ott az Egyesült 
Népfelszabadító Front és a Jugoszláv Antifasiszta Ifjúság Egyesült Szövetsége 
különleges bizottságokat alakítson a horvátok és a nemzeti kisebbségek részére. 
Végül, de nem utolsósorban hangsúlyozta a beszédek tartásának jelentőségét a 
nemzeti kisebbségek nyelvein stb., valamint előirányozta mindezen kérdések 
kiemelt megjelenítését az agitációs és propagandaosztály munkájában.43

A nemzeti és nemzetiségi kérdés jelentőségének fényében nem meglepő, 
hogy a legmagasabb állami és pártvezetés szintjén is foglalkoztak a kérdéssel, 
aminek eredményeként a Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizottságának
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Politikai Bizottsága 1945. június 11-ei ülésén határozatot hozott a sovinizmus 
elleni harc fokozásáról, az ellene folytatandó propagandakampányról és a 
terepen elkövetett hibák javításáról, valamint a vajdasági pártszervezetek 
káderekkel történő megerősítéséről.44

Azt, hogy a magyaroknak pontosan hol is a helyük az új Jugoszláviában, 
nagy nyilvánosság előtt a külföld, egyben Magyarország számára is érthető 
üzenet formájában maga Josip Broz Tito, a JKP elnöke határozta meg a cseh
szlovák újságíróknak a csehszlovák-magyar lakosságcseréről vallott vélemé
nyét firtató kérdésre 1945 novemberében. Ennek lényege pedig, összhangban 
a fentiekkel, az volt, hogy Jugoszlávia az erő pozíciójából fakadóan tanúsított 
nagylelkűséget a magyarokkal szemben, ám ha a magyarok ezzel visszaélnek, 
képes a leghatározottabb fellépésre is, mert nem tűri azt, hogy egy kisebbsége 
más államot tekintsen hazájának, mint Jugoszláviát:

„Jugoszláviában mi már a háború alatt határozott állást foglaltunk a nemzeti ki
sebbségek ügyében. A németekkel mint főbűnösökkel szemben, miután példátlan 
kegyetlenségeket követtek el Jugoszláviában, a legszigorúbban jártunk el, a magyar 
kisebbséggel pedig enyhén és nagylelkűen bántunk. Ez nem a gyengeség jele volt, 
hanem épp azért helyezkedtünk ilyen álláspontra, mert győztünk. Kijelenthetem, 
hogy a magyarokkal szemben tett intézkedéseinket illetően kezdetben nem láttam 
mindent olyan világosan, mint ma. Csehszlovákiában a magyarok más szerepet 
játszottak, mint hazánkban. A magyarok ott hódításra, a szláv lakosság elnemze- 
tietlenítésére és beolvasztására törekedtek. A történelem során ott sokkal élesebb 
formában ütköztek ki a fennálló ellentétek Magyarország és Csehszlovákia között, 
mint nálunk, úgyhogy véleményem szerint a csehszlovák kormány helyesen teszi, 
hogy lakosságcserét követel. Az antifasisztákkal azonban kivételt kell tenni. A múlt 
tapasztalatai nyomán ki kell jelentenem, hogy a jövőben többé nem engedhető 
meg, hogy egy államban a nemzeti kisebbség úgy viselkedjen, mintha nem az 
illető ország, hanem egy másik ország alattvalójának tekintené magát. A múltban 
ez végzetes volt mind Jugoszlávia, mind Csehszlovákia esetében, tehát a jövőben 
nem engedhető meg többé. Az új Jugoszlávia sohasem fogja megengedni, hogy 
olyan kisebbségek éljenek határai között, amelyek nem Jugoszláviát tekintik ha
zájuknak, hanem egy másik országot.”45

44 Zapisnici sa sednica politbiroa Centralnog Komiteta KPJ (11. jun 1945. -  7. ju l 1948.). Priredio 
Branko Petranovic. Beograd, 1995, Arhiv Jugoslavije, Sluzbeni list SRJ, 66.

45 Vékás János: M agyarok a Vajdaságban, 1944-1945. Kronológia. Zenta, 2011, Vajdasági Magyar 
Művelődési Intézet, 76.



A magyarok száma Jugoszláviában jelentősen csökkent a háború után. A dél
vidéki magyarokat ért megtorlás tízezres nagyságrendű áldozatot követelt.46 
Mintegy 80 000-en vándoroltak el főleg Magyarországra, sokan önként, de 
nagy részüket a jugoszláv hatóságok kiutasították. A kiutasítottak jelentős 
részét azok az állami tisztviselők és családtagjaik tették ki, akik a terület ’41-es 
visszacsatolása után költöztek a Délvidékre.47 A magyar hadsereg bevonulása 
után betelepült magyarok gyors és hatékony eltávolítását jól szemlélteti a 
temerini nemzeti bizottság 1945. szeptember 12-ei jelentése, amely szerint:

„A temerini nemzeti bizottság területén egyetlen olyan magyar nemzetiségű 
személy sem él, aki 1941. április 5. után költözött ide. Mintegy 500 beköltözött 
magyar élt itt, akiknek jelentős része, körülbelül százan megszöktek, míg a többiek 
el lettek üldözve a területeikről, mihelyt a hatalmi szerveink átvették a hatalmat, 
így nálunk egyetlen ilyen személy sincs.”48

Itt kell megjegyezni, hogy 1945 nyarán az Amerikai Egyesült Államok is 
szükségét érezte figyelmeztetni a jugoszláv kormányt, hogy a jugoszláviai ma
gyar kisebbség problémájának megoldásakor nem nézheti kizárólag Jugoszlávia 
érdekeit, hanem figyelembe kell vennie az európai biztonság és a jövendő béke 
általános szükségleteit is, illetve tekintetbe kell venni a magyarországi szövet
séges megszálló hatóságok nehézségeit, amelyeket a népességmozgás előidéz.

46 A Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság vezetésével zajló kutatások eredményei szerint, a 
levéltári kutatás során felbukkant és előkerült dokumentumok alapján mintegy 7500, minden 
bizonnyal magyarnak tekinthető áldozatot azonosítottak. Ugyanakkor az újvidéki és a zombori 
névsor, noha készült ilyen, elveszett, nem került elő. Az azokon szereplő áldozatok száma mintegy 
1500-1500 főre becsülhető a visszaemlékezések, holttá nyilvánítások, anyakönyvi iratok alapján. 
Ehhez járulnak még azok az áldozatok, akikre vonatkozóan nincsenek levéltári adatok, ugyanak
kor éppen az említett időszakban tűntek el, vagy lettek holttá nyilvánítva. E személyek létszámára 
vonatkozóan szintén becslésekre hagyatkozhatunk, amelyek azonban annyiban megalapozottak, 
hogy a dokumentált névsorokhoz képest más források segítségével egyes településeken a feltárt 
áldozatok számában mintegy 40 százaléknyi eltérés mutatkozik. Amennyiben ezt az egész vajda
sági területre alkalmazzuk, akkor a magyar áldozatok száma elérheti a 13-14 000 főt. http://old. 
mta.hu/mta_hirei/teljesnek-tekintheto-a-delvideki-magyar-aldozatok névsora-136548/ A letöltés 
ideje: 2015. augusztus 27.

47 A Magyarországgal aláírt fegyverszünet lehetővé tette, hogy a belügyminisztérium 1945. már
cius 31-én hozott 221-es számú rendelete értelmében mindazon magyar tisztviselők, akiket a 
megszálló magyar hatóságok neveztek ki, családjukkal együtt 14 napon belül elhagyják a Vaj
daság területét, és Magyarországra távozzanak. Csak azt vihették magukkal, amit érkezésükkor 
magukkal hoztak (ezt nyilván nehéz volt ellenőrizni, és számos visszaélésre adott okot). 1946 
elejéig 5564 fő hagyta el ily módon a Vajdaságot. Azt azonban a jugoszláv források sem látták 
tisztán, hogy pontosan hányán voltak tisztviselők, és hányán más foglalkozásúak. Diplomatski 
arhiv Ministarstva spoljnih poslova SFRJ. 1946. F-55. Kab. Broj. 108.

48 Arhiv Vojvodine F-183. Kutija 23. br. 52.
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Csak találgatni lehet, hogy miért pont ekkor, 1945 nyarán, a kisebbségekkel 
szembeni új politika gyakorlati megvalósításának idején figyelmeztette az 
USA Jugoszláviát arra, hogy a magyarkérdést a nagyhatalmakkal egyeztetve 
kell rendeznie. Valószínű, hogy a magyarok kitelepítésére irányuló javaslatok 
benyújtásáról, tárgyalásairól szóló híresztelések késztették Washingtont arra, 
hogy felhívja Belgrád figyelmét: minden olyan kísérletet jogtalannak tekint, 
amely a háborús felelősség alapján egy etnikai csoport valamennyi tagjának 
elüldözésére irányul.49

A jobbára az elüldözött németek helyére, a tudatos nemzetiségpolitika je 
gyében végrehajtott betelepítés keretében több százezer délszláv, többségében 
szerb érkezett az ország legelmaradottabb vidékeiről. A kolonizáció az egész 
országban nagy méreteket öltött, de sehol sem volt olyan mértékű, mint a 
Vajdaságban. Míg a többi föderatív egységben kizárólag belső kolonizáció 
zajlott, vagyis az adott köztársaságon belül változtattak lakhelyet, addig a Vaj
daságban a kolonizáció kívülről történt. Az összesen 44116 betelepült család 
döntően a Horvát Köztársaság szerblakta vidékeiről és Montenegróból érke
zett.50 Mindennek következtében a Vajdaság etnikai arányai nagymértékben 
módosultak, különösen jelentős volt a szerb lakosság számbeli növekedése: 
az 1940-es 593 735 főről 1948-ra 841246 főre.51 1948-ban az első hivatalos ju
goszláv népszámlálási adatok szerint az országban 496 492 magyar élt (3,2%). 
Ebből 428 750-en a Vajdaság területén (a Vajdaság összlakosságának 26%-a), 
egy tömbben a Tisza jobb partján, illetve nagy számban Észak-Bácskában. 
A háború utáni 50 000 fős horvátországi magyarság főleg a Drávaszögben, míg 
a 10 000 fős szlovéniai magyarság döntően a határ mentén, a Muravidéken élt. 
Annak hátterében, hogy a kiutasítások, elüldözések, megtorlások ellenére a 
magyarság a népszámlálás adatai szerint számbelileg mégsem fogyatkozott 
meg, az áll, hogy a még Jugoszláviában maradt németek tömegesen vallották 
magukat magyarnak, bízva abban, hogy a magyarok irányában mutatott ked
vezőbb politikai hozzáállás rájuk is vonatkozik majd, s ebbéli reményükben 
nem kellett csalatkozniuk.

A vajdasági magyarság sorsát, illetve általában a vajdasági és jugoszláviai 
nemzetiségek helyzetét és lehetőségeit behatároló elveket, amelyek alapján a 
gyakorlati kisebbségpolitika lényegében a második Jugoszlávia teljes fennállása 
alatt alakult, ekkor, az átmenet évében, a véres hatalomátvételt követő hóna
pokban fektették le. A könyörtelen szigort felváltó, a népek békülésén, testvéri

49 DASIP PA 1945 F-23. 1378. A belgrádi amerikai nagykövetség jegyzéke, 1945. június 7.
50 Nikola L. Gacesa: Agrarna reforma i kolonizacija u Jugoslaviji 1945-1948. Növi Sad, 1984, Matica 

srpska, 368.
51 Uo. 374.



egyetértésén, egyenjogúságán és egységén alapuló elveknek a gyakorlatba tör
ténő átültetése azonban nem volt zökkenőmentes. Mint ahogy az intenzitása 
és sikeressége sem volt egyenletes, és bár kétségtelen, hogy a gyakorlat és az 
elmélet a hetvenes évekig évtizedről évtizedre közeledett egymáshoz, de soha 
nem fedték egymást.



Kovács Csaba
A MEZŐGAZDASÁG JUGOSZLÁVIAI 

KOLLEKTIVIZÁLÁSÁNAK PROPAGANDÁJA A SAJTÓBAN 
ÉS MEGÉLÉSE VISSZAEM LÉKEZÉSEK TÜKRÉBEN

A második világháború utáni Jugoszlávia

A második világháború befejezésekor a Tito vezette kommunista párt -  a térség 
országainak többségétől eltérően -  nem kényszerült arra, hogy többéves átme
neti periódusban ragadja magához a hatalmat: mivel a partizánok birtokában 
volt a katonai erő, igen kevesen kérdőjelezték meg, hogy ők a kizárólagos bir
tokosai a politikai hatalomnak is. Ennek megfelelően a partizán elit már 1944 
végén hozzáfogott az ország társadalmi-politikai-gazdasági átalakításához.

írásomban ennek a társadalmi és gazdasági transzformációnak egy részé
vel, a második világháború utáni délszláv állam mezőgazdaságának 1945 és 
1960 közötti helyzetével foglalkozom. Azon belül is a köztörténeti események 
szakirodalomra épülő felvázolása után a megváltozott viszonyok kapcsán a 
vajdasági1 magyarok részéről adott egyéni reakciókra, személyes megélés
történetekre és a magyar nyelvű sajtó által közvetített, a témám tekintetében 
releváns propagandajelenségekre, témafelvetésekre fókuszálok. (Mindez jó 
néhányszor persze kiegészül az országos léptékkel.) A történések helyszíne 
kapcsán elmondható, hogy az első világháború előtti időtől számítva a ma
gyarországi közvélekedés időről időre más területeket értett a Délvidék és a 
Vajdaság megnevezés alatt; vizsgálatom az egykori történeti Magyarország 
déli területeinek a korabeli magyar közbeszédben aktuálisan használt értel
mezésére vonatkozik, mely szerint 1941-1944 között Délvidék alatt a Bácskát, 
a Baranyát, a Muravidéket és a Muraközt, majd 1944 végétől Vajdaság alatt a 
Bácskát, a Bánátot és a Szerémséget értették.

Az elsődleges források

írásomhoz egyik fő forrásbázisként az általam készített oral history interjúk 
és az önálló kötetként, gyűjteményes formában, illetve folyóiratok hasábjain 
napvilágot látott visszaemlékezések és naplók, tehát az egykor történtek utó
lagos szubjektív értelmezési keretei szolgáltak. A másik meghatározó forrás

1 Munkámban felváltva, egymás szinonimájaként használom a Délvidék és a Vajdaság kifejezést.



pedig a kormányzati szándékot, elképzelést tükröző vajdasági magyar nyelvű 
napilap, az 1944. december 24-étől 1945. szeptember 27-éig megjelent Szabad 
Vajdaság és annak utódlapja, a napjainkban is létező Magyar Szó cikkei, írásai, 
amelyek egykorúak az eseményekkel.2

A Magyar Szó történetét bemutató Kalapis Zoltán lényeglátóan fogalmazta 
meg a lap kezdeti küldetését: a „magyar lakosság bizalmának megnyerése, 
mozgósítása és bekapcsolása az új társadalmi vérkeringésbe a Szabad Vajdaság 
elsőrendű feladata volt, amelyet hol sikeresen, őszinte hangvétellel, hol pedig 
esetlenül vagy éppen a kollektív bűnösség kritikátlan hangsúlyozásával teljesí
tett is.”3 Azaz mind a politikai, ideológiai cikkek, mind pedig az ország egésze 
vagy az egyes régiók, városok és községek kapcsán napvilágot látott írások 
egyaránt a politikai újságírás termékei voltak. Az, hogy a Szabad Vajdaság, 
majd a Magyar Szó szerkesztői és szerzői gárdája minden ellenvetés nélkül 
vállalta a hatalom szócsövének szerepét, különösen annak fényében szem
beötlő, hogy 1944 végén és 1945 elején zajlott a partizánok által a magyarok 
ellen foganatosított vérengzési, illetve kitelepítési hullám. A pragmatizmus és 
az egzisztenciális kérdés mellett valószínűleg az húzódhatott meg a háttérben, 
hogy mindezt az új jugoszláv rendbe való betagozódás „áraként” értelmezték.

A munkám során hasznosított narratív források egyik részét alkotó, nyom
tatásban megjelent visszaemlékezések közül kiemelném a zentai székhelyű 
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet által kiadott visszaemlékezés- vagy ön
életírás-sorozatot, amely jelen pillanatban tíz kötetre rúg; e termésből persze 
munkámba csak a téma szempontjából relevánsakat válogattam be. Az elbeszélő 
források másik típusát oral history interjúk4 alkotják, amelyek közül három 
életútinterjút az 1956-os Intézet Oral History Archívuma (OHA) számára, a 
többit pedig (41 interjúról van szó) készülő PhD-disszertációmhoz készítettem; 
azok a történeti emlékezetet és a nemzeti identitást tükröző tematikus interjúk. 
Utóbbi interjúk felvétele során egyrészt azt igyekeztem szem előtt tartani, hogy 
a Vajdaság különböző vidékein élő magyarok más és más helyzetben voltak/ 
vannak, így az egyéni tapasztalat minél szélesebb körű megismeréséhez mind a

2 A sajtóanyag rendezésében nyújtott segítségért e helyütt mondok köszönetét Derzsy Márk 
kézirattáros-könyvtárosnak, Ispán Ágota Lídia néprajzkutató-történésznek és Horváth Balázs 
könyvtárosnak.

3 Kalapis Zoltán: A Magyar Szó fé l  évszázada. Újvidék, 1994, Magyar Szó, 32. A Magyar Szó tör
ténetéről újabban lásd: Fodor István: Magyar Szó. Hét évtized. Újvidék, 2014, Magyar Szó.

4 Az interjúk felvétele -  az 1956-os Intézet Oral History Archívumában őrzöttek kivételével -  a 
Balassi Intézet által felügyelt Dunatáji népek kutatása c. pályázat (azonosító: NÉI/233-3/2012), 
a Klebelsberg Kunó-ösztöndíj (2013) és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által felügyelt 
Dunatáji népek kutatása c. pályázat (azonosító: PRO-RENO-B-13-E-0005) segítségével valósult 
meg. A hanganyag gépelése az OTKA K 101 629. sz. projektjének keretében valósult meg.



Bácska, mind a Bánát, mind pedig a Szerémség több településén is készítettem 
interjút. Ennek jegyében az egyes interjúk felvételének helyszíneként 10 telepü
lés szolgált: Zenta, Felsőhegy, Újvidék, Temerin, Szabadka, Torontálvásárhely, 
Csóka, Satrinca, Maradék és Szolnok -  utóbbi esetben interjúalanyom a 2014-es 
felvételt nagyjából egy évvel megelőző időszakig mindvégig Doroszlón lakott. 
Mivel az interjúalanyok kiválasztásánál a kor- és foglalkozásbéli változatos
ságra törekedtem, az elkészített interjúk nem mindegyikét hasznosítom, ismét 
azokból válogattam, amelyekben valamely módon felbukkan a délszláv állam 
második világháború utáni mezőgazdaságának ábrázolása, értékelése. Vagyis, 
mint látszik, a forrásválogatásnál azt tartottam szem előtt, hogy e két igencsak 
eltérő szemléletű forrástípus kiválóan alkalmas a kétféle értelmezési keret 
egymás mellé vagy egymással szembe állítására.

A földreform ideológiai háttere, a reform és a telepítések végrehajtása

A háború utáni jugoszláv gazdaságpolitika lényegi vonásai a háborús években 
gyökeredztek, amikor a későbbi elit nagy részének rekrutációja és megerő
södése zajlott. Az olaszokkal, németekkel, horvátokkal, magyarokkal és a 
kommunisták által ellenségnek tekintett szerb csoportosulásokkal folytatott 
fegyveres harc ugyanis ráirányította a partizánvezetők figyelmét arra, hogy 
az erőforrások (az ipari és mezőgazdasági termények, illetve az emberanyag) 
feletti kontroll rendkívül fontos. Csak a mezőgazdaságot nézve elmondható, 
hogy a jugoszláv kommunisták, szintén a háborúnak köszönhetően (a pa
rasztság közül igen sokan támogatták a harcukat), differenciáltan látták a 
paraszti magántulajdont, vagyis a földdel rendelkezők közül nem mindenkit 
tekintettek osztályellenségnek, sőt a kevésbé módosakra szövetségesként 
tekintettek. Ennélfogva a parasztság, pontosabban a kollektivizálás kérdése 
másodlagos volt, a legfőbb célkitűzés az agrárium területén eleinte a háború 
okozta sokkból való kilábalás volt. Ugyanakkor tisztában voltak azzal is, hogy 
a mezőgazdasági szektort eredendően terheli a két világháború közötti időszak 
öröksége, vagyis a nagymérvű eladósodottság, a túlnépesedés, a versenyképes 
áruk hiánya és a szegényes felszereltség is. Emiatt még inkább szükség volt 
kezdetben a magángazdálkodók teljesítményére, mert Jugoszlávia elmaradott 
ipari országként főként mezőgazdasági áruk termelésére volt berendezkedve, 
így az agrárszektor volt egyelőre az egyetlen, amely révén jelentős eredményt, 
kvázi fejlődést tudott az ország produkálni. Mindezeken felül pedig a minden 
kommunista berendezkedésű ország számára modellként szolgáló szovjet 
szocializmus által preferált kollektivizálást késleltette a gabonatermelésre hasz
nosított földterület nem túl nagy aránya, valamint a parasztság kommunista



párton belüli igen nagy létszáma (mintegy 40%-a a tagságnak a földből élt) és 
a partizánhadseregben betöltött hatalmas szerepe is -  a háborúban részt vett 
jugoszláv haderő 80%-át a földművesek tették ki.5

A berendezkedő jugoszláv hatalom mezőgazdasággal kapcsolatos első 
mérvadó intézkedése az 1945. augusztus 23-án elfogadott agrárreform és ko- 
lonizációs törvény volt; a továbbiakban a 14 tagú Agrártanács, amely tárcaközi 
bizottságként működött, intézte a földreformot érintő rendeletek előkészítését, 
és felügyelte azok végrehajtását. A földreform minden 45 hektárnál nagyobb 
földterületre -  ebbe beletartozott a nem szántóföldként hasznosított föld is - ,  a 
bérben való műveltetés esetében pedig 25 vagy 35 hektárnyi feletti birtokokra 
terjedt ki. Országos viszonylatban az agrárreform során kisajátították a bankok, a 
vállalatok, az egyházak, a kolostorok, a vallási közösségek 10 hektárnál nagyobb 
földterületeit, kiemelt fontosságú intézmények, közösségek esetében viszont csak 
a 30 hektár fölé eső részeket. A főfoglalkozású földművesek esetében a 20-35 
hektár feletti részek kerültek kisajátításra -  nem csak szántót tekintve 45 hektár 
volt a felső határ - ,  a nem főfoglalkozásként földet művelők kezén pedig 3-5 
hektár nagyságú földterület maradhatott. Magánszemélyek esetében a birtokok 
kárpótlás nélkül is az államra szánhattak, ha a földre váró telepesek, földművesek 
népgyűlésein, az ún. földkisajátítási tárgyalásokon erről döntés született. Olykor 
viszont az egykori birtokos némi kárpótlásban részesült. Vajdaságban, a szerbiai 
agrárreform keretében, a földből élők 20, a nem főfoglalkozású földművesek 3 
hektáron gazdálkodhattak tovább. Mindezek mellett tovább növelte a kiosztásra 
váró földek nagyságát az is, hogy elkobozták a német kisebbség, egyes települések 
magyarságának, a külföldieknek, az elmenekült vagy meghalt tulajdonosoknak 
és a háború alatt betelepülteknek a földbirtokait is. Az agrárreform szerves része 
volt a telepítés, amely főként külső, vagyis Jugoszlávia többi tagköztársaságának 
területéről való telepítéseket, illetve belső, a Vajdaságon belüli mozgást takart.6

5 Az ideológiai mozgatórugókról részletesebben lásd: Jovica Lukovic: The Country Road to 
Revolution. Transforming Property intő Socialist Property in Yugoslavia, 1945-1953. In Hannes 
Siegrist -  Dietmar Müller (eds.): Property in East Central Europe. Notions, Institutions and  
Practices o f  Landownership in the Twentieth Century. New York -  Oxford, 2015, Berghahn Books, 
165-171.

6 Az agrárreformról általában lásd: Molnár Tibor: A titói Jugoszlávia első 10 éve a Tisza mentén. In 
A. Sajti Enikő -  Juhász József -  Molnár Tibor: A titói rendszer megszilárdulása a Tisza mentén 
(1945-1955). Szeged -  Zenta, 2013, Csongrád Megyei Levéltár -  Vajdasági Magyar Művelődési 
Intézet -  Zentai Történelmi Levéltár, 50-55.; A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. 
M agyarok a Délvidéken 1918-1947. Budapest, 2004, Napvilág Kiadó, 376-377.; Jovana Dikovic: 
The Practices of Landownership in Vojvodina: The Case of Aradac. In Hannes Siegrist -  Dietmar 
Müller (eds.) i. m. 274-276.; John B. Allcock: Explaining Yugoslavia. London, 2000, Hurst & 
Company, 125-127.; Dimitrije Boarov: Vajdaság politikai története. Újvidék, 2012, Fórum, 
175-176.



Az agrárreform és a telepítések kedvezményezettjei közt kiemelten tartották 
számon a volt partizánokat, többek között a magyar vezénylésű és állományú 
Petőfi brigádot. Magyarok persze harcoltak más alakulatoknál is, de a második 
világháborúban jugoszláv érdekekért harcoló magyarok kapcsán leginkább a 
Petőfi brigád neve szokott felmerülni.7

A nagybirtokrendszert ugyan már az első világháború utáni agrárreform 
keretében felszámolták Jugoszláviában (a térség országai közül egyedül Német
ország poroszok lakta keleti vidékein és Magyarországon maradt meg8), de az 
1945-ben indult újabb földreform keretében országosan még így is 1,647 millió 
hektár földet sajátítottak ki, amelynek majd felét, nagyjából 710 ezer hektárt 
osztottak szét a földművesek között.9 A Vajdaságban volt a kiosztható terü
letek legnagyobb hányada, 668412 hektár, ami valamivel több, mint 40%-át 
jelentette az agrárreformhoz létrehozott földalapnak.10

A földosztás és a telepítés révén országosan 284 977 paraszti gazdaság jött 
létre, a Vajdaság területén pedig mintegy 90 ezer helyben élő család kapott 
földet -  41508 család a már meglévő földje mellé kapott újabbat, 48 325 család 
viszont nem rendelkezett addig földdel - ,  közülük 18 578 volt magyar, az ő 
részükre kiutalt föld 41460 hektárra rúgott.11

Az agrárreform hatására nemcsak a földbirtokstruktúra, illetve az egyes 
nemzetiségek által birtokolt föld nagyságrendje változott meg drasztikusan, 
hanem a földkisajátításon, majd földosztáson alapuló reformhoz kapcsolódó 
telepítések eredményeként igen komoly változás következett be a régió etnikai 
viszonyaiban is. A németek lélekszáma drasztikusan megcsappant, a magyarok 
a nemzetiségek arányait tekintve visszább szorultak (sőt, az országból elme
nekültek és az új rezsim által végrehajtott vérengzések miatt számszerűleg is 
csökkent a jelenlétük), a szerb népesség száma viszont erőteljes gyarapodás

7 Az 1943. nyár végén megalakult zászlóalj 1944 októberében és novemberében vált brigáddá, 
amikor a Bácska néhány településéről -  főként Topolyáról -  több mint ezer önkéntes jelentkezett 
(az önkéntesség sokak esetében csak névleges volt), majd a decemberi kiképzés után csatlakozott 
az akkor Magyarország területén tartózkodó zászlóaljhoz; szintúgy az év végén száznál valamivel 
kevesebb magyarországi magyar is belépett a kötelékbe. A felduzzadt zászlóalj ekkor vette fel a 
Tizenötödik Vajdasági Petőfi Sándor Brigád nevet, vagyis átkerült a vajdasági parancsnokság alá; 
vezetőjük személye nem változott. Dr. Mészáros Zoltán: A Petőfi-zászlóalj és -brigád története. 
Parancstól parancsig. Budapest, 2013, Pannónia Nyomda Kiadó, 14-20. A brigád az 1945. feb
ruár-március során a Dráva menti Bolmán környékén folyt harcokban olyan nagy veszteségeket 
szenvedett, hogy egyeseket leszereltek, másokat pedig más alakulatokhoz osztottak be, így a Petőfi 
brigád feloszlatásra került. Uo. 139-175.

8 Varga Zsuzsanna: Földreformok a II. világháború után Közép- és Kelet-Európában. Történelmi 
Szemle, LVII. évf. 2015. 4. sz. 583-584.

9 Molnár Tibor i. m. 62.
10 A. Sajti Enikő i. m. 376-377.
11 Uo. 378-379.



nak indult. Egy 1947 végi felmérés szerint a telepítés keretében 41087 nem 
vajdasági család (252 ezer fő) és valamivel több, mint 7 ezer vajdasági család 
kapott földet. Ők többnyire a korábbi német lakosok helyére költöztek be, s az 
ő földjeiket is kapták meg.12 A kolonizáció során betelepített családokat 114 
településre irányították, s előirányozták 14 új falu felhúzását is.13

Bár az 1945 utáni változásokat összevetve az első világháború utáni jugo
szláv agrárreform Vajdaságot érintő hatásaival14 hasonló vonások fedezhetők 
fel (a nagy területű birtokok felszámolása -  bár a birtokolható földmaximum 
eltért a két korszakban - ,  a saját nemzetiség gazdasági megerősítése a kisajátí
tások és a földosztások révén, egyes nemzetiségi területek etnikai lazítása, ill. 
a nemzetiségi tömbök megbontása vagy szinte teljes felszámolása, a kiemelten 
kedvezményezettek köre, vagyis a háborús veteránok, árvák, a katonáskodók 
családtagjai, rokkantak stb.15), az arányokat, nagyságrendeket tekintve az 1945 
után foganatosított intézkedések jóval radikálisabbak voltak.

A délszláv állam keretén belül élő magyar társadalom az első világháború 
és az 1950-es évek eleje közötti időszakban társadalmi összetételét tekintve 
meglehetősen egyoldalú volt. Még 1950 körül is majd 70%-át földművesek 
tették ki -  közöttük pedig igen sok volt a földnélküli vagy az igen apró parcel
lával rendelkező - ,  ugyanakkor igen csekély számban volt található soraikban 
értelmiségi, munkás vagy állami, illetve magántisztviselő.16 A nagyszámú 
parasztság pedig még túlzással sem volt jómódú birtokosnak nevezhető, 
hiszen egy 1938-as jugoszláv adat szerint a Vajdaság (az 1945 utáni helyzet
tel ellentétben ekkor még a Baranya is a régióhoz tartozott) megművelhető 
földterületének mindössze 14,13%-a volt magyar kézen,17 jóllehet az 1931-es 
jugoszláv népszámlálás szerint a magyarság lélekszáma a Vajdaságban 368 646 
fő volt, amely a régión belül 25,9%-os arányt tett ki.18 Bár a háború előtt a kü-

12 Uo. 378.
13 Dimitrije Boarov i. m. 175-176.
14 Az első világháború utáni agrárreform eredményeire, hatásaira vonatkozóan lásd: Bodonyi Ilona: 

Idők szorításában. A magyar kisebbség helyzete a szomszédos országokban 1920 és 1938 között. 
Budapest, 2002, Kairosz Kiadó, 185-189.; Bíró László: A jugoszláv állam. 1918-1939. Budapest, 
2010, MTA Történettudományi Intézete, 207-229. (História Könyvtár. Monográfiák.); Csuka 
János: Kisebbségi sorsban. A délvidéki magyarság húsz éve (1920-1940). Budapest, 1996, Hatodik 
Síp Alapítvány, 36-50.; A. Sajti Enikő i. m. 137-141.; Jovana Dikovic i. m. 270-272.

15 A kelet-közép-európai térség országainak zöme hasonló utat járt be a második világháború után, 
kivétel ez alól a Szovjetunió, ahol már évtizedek óta kommunista berendezkedés volt, valamint 
Magyarország, ahol nem volt jelen számottevő nemzetiség. A második világháború utáni agrár- 
reformok együttes bemutatását lásd: Varga Zsuzsanna i. m. Jugoszláviára vonatkozóan lásd: uo. 
596-598.

16 A. Sajti Enikő i. m. 373.
17 Uo. 141.
18 Nyigri József: A visszatért Délvidék nemzetiségi képe. In Csuka Zoltán (szerk.): A visszatért 

Délvidék. Budapest, 1941, Halász Irodalmi és Könyvkiadóvállalat, 399.



lönböző nemzetiségek földbirtoklását nézve a Bácskában a magyarok némileg 
jobb mutatóval rendelkeztek (23%),19 látható, hogy még ez az arány sem éri el 
a teljes akkori Vajdaságon belüli magyar jelenlétet -  a Bácskáról már nem is 
beszélve, ahol a különböző területeket nézve a legnagyobb arányban volt jelen 
a magyarság. (Az 1941. évi területi revízió után a magyar hatóságok ugyan 
hatályon kívül helyezték a korábbi jugoszláv agrárreformot, de a megkezdett 
magyar földreform sem igen változtatott a korábbi helyzeten.20) Az 1945 utáni 
délvidéki magyarság társadalmi összetételét tovább torzította az is, hogy a 
háború végén az egyébként is csekély méretű középosztály tagjai tömegesen 
hagyták el az országot. Egy 1946-os felmérés szerint jugoszláv területről 84 800 
személy menekült Magyarországra -  köztük persze megtalálható volt a Bács
kába telepített 13 200 bukovinai székely, valamint egyéb, 1941 után betelepített 
magyar telepescsoportok is.21

A Magyar Szóban 1945 szeptemberétől kezdtek el nagyobb számban meg
jelenni a telepítéseket, majd 1946 elejétől a földkisajátítási tárgyalásokat be
mutató és propagáló írások; a kerületi népbíróságok mellett működő, kvázi a 
földkisajátításokat szentesítő agrárbíróságok 1945. december 28-án alakultak 
meg.22 A földkérdésnek tulajdonított jelentőséget mi sem tanúsítja jobban, 
mint hogy Kék Zsigmond (aki a kezdetektől 1948-ig az újság főszerkesztője 
volt) egy 1945. júliusi írása egyenesen Jugoszlávia létkérdésének tekintette a 
föld birtoklásának -  illetve a nemzetiségeknek -  az ügyét. A szerző szerint 
mivel Jugoszlávia agrárjellegű, többnemzetiségű ország, „ez a két tény ha
tározza meg leginkább múltját és jövőjét is”. Meglátása szerint a földkérdés 
„legfontosabb alapelve: a föld csak azé lehet, aki megmunkálja, tehát el kell 
venni mindazoktól, akik nem munkálják meg”. Továbbá az „uj földreform nem 
tudja (sic!) ki a helyieket a telepesek javára és a telepítést sem szűk soviniszta 
szempontok, hanem általános népi szempontok alapján akarja végrehajtani”.23 
1946 tavaszától pedig még gyakoribbá vált a téma, amikor elkezdték kiosztani 
a földalapban képzett földet. Az újság 1946. március 15-ei híradása szerint a 
Vajdaság területén az első földek kiosztására a Szerémség néhány községében

19 Dimitrije Boarov i. m. 159-160.
20 A magyar éra ideje alatt az agrárreform céljaira 192 ezer katasztrális holdat sajátított ki a magyar 

állam, a kisajátítás a korábbi jugoszláv agrárreform keretében a dobrovoljácoknak juttatott földeket 
érintette. A földből 53 ezer holdat a magyar nemzetiségű betelepítettek (bukovinai székelyek, 
csángók, boszniai magyarok, vitézi családok stb.) kaptak meg, a többit pedig a helyi magyarok 
közt szándékozták szétosztani; ennek keretében azonban a földosztás rendkívül vontatott tempója 
miatt mindössze 7649 hold talált gazdára. Uo. 160.; A. Sajti Enikő i. m. 215-216., 254.

21 Uo. 347.
22 Molnár Tibor i. m. 55-56.
23 Jugoszlávia életkérdései. A nemzetiségi kérdés és a földkérdés. Szabad Vajdaság, 1945. július 1.3.



került sor,24 majd sorban következett a többi település. Az 1946. április 8-ai 
Magyar Szó tájékoztatója szerint a következő napokban már minden vajdasági 
település számíthat a földosztás megkezdésére, annak mielőbbi befejezése 
ugyanis igen fontos, hogy mindenhol megkezdhesse az új tulajdonos a földek 
megmunkálását.25 A földosztás valóban lendületet vett, hiszen az áprilisi és a 
májusi hónapok során igen gyakran bukkan fel a napilapban a témával kap
csolatos cikk vagy egy adott helységben lezajlott földosztó akció ismertetése, 
illetve a földhöz jutottak megszólaltatása.26 Bár a földreform és a telepítés 
hivatalosan csak 1947. december 22-én zárult,27 a teendők zöme a Vajdaság 
területén többnyire 1946 nyarára már befejeződött. A végső nekiveselkedésről 
a Magyar Szó vezércikkben tájékoztatott. Az írás tulajdonképpen megvonta 
az agrárreform addigi mérlegét, kitérve a kezdeti földkisajátító tárgyalásokra, 
illetve a reform végső fázisát képező telepesfalvak építésére egyaránt. Továbbá 
a földosztás mielőbbi befejezését propagálja:

„A földreformnak, mint a népbizottságok fontos feladatának, még egyszer első 
helyre kell kerülnie, hogy ezt a nagy munkát már egyszer befejezhessük és végleg 
levegyük a napirendről. így fog majd népünk a régi földtelenekkel együtt a gabona 
aratásával -  még nagy győzelmet aratni a szabad hazában.”28

24 Szerémségben már megkezdődött a földosztás. Magyar Szó, 1946. március 15. 3.
25 A vajdasági földosztás. M agyar Szó, 1946. április 8. 4.
26 Az 1946. április 13-ai számban az első zentai földosztó tárgyalásról és a zombori földművesekről

olvashatunk: A földek termése ezentúl azoké lesz, akik megdolgoznak érte, Zombori földmun
kások: „Sohasem gondoltuk volna, hogy valamikor saját földjeinket munkálhatjuk.” M agyar 
Szó, 1946. április 13.4. Az 1946. április 14-ei számban több mint féloldalas cikk számol be arról, 
hogy megindult a földosztás a Vajdaság teljes területén, valamint tudósít az adai és a topolyai 
földigénylők földhöz jutásáról: Egy topolyai Petőfista: „Három felejthetetlen napot jegyeztem fel 
életemben: amikor a Petőíi-brigáddal elindultam, a bolmáni harcok napját, a földosztás napját.” 
M agyar Szó, 1946. április 14.4.1946. április 16-án az adai és a sztáribecsei (óbecsei) földosztásról 
olvashatók részletek: Igazi népi ünneppé avatja a földosztás nagy napjait Vajdaság dolgozó népe. 
Magyar Szó, 1946. április 16. 3. Két nappal később egész oldalas terjedelemben számol be a lap 
az adai, a topolyai, a zentai, a martonosi, a horgosi, a moholi, a sztárakanizsai (magyarkanizsai) 
és a szenttamási földosztásról: M agyar Szó, 1946. április 18. 3. A rövid bemutatást a teljesség 
igénye nélküli felsorolásként folytatva: Elsőnek verte le a mesgye-karót özv. Fényiné, akinek 
férje a Petőfi-brigád hősi halottja. M agyar Szó, 1946. április 23. 3.; Szerb és magyar ujbirtokosok 
fogadják, hogy szoros együttműködésben és teljes erővel munkálják a kapott földet. M agyar Szó, 
1946. április 25. 3.; Moravicán a földosztás és a tavaszi földmunkák nagy napjaiban. Magyar 
Szó, 1946. május 1. 8. Mérleget von a május 12-ei szám egyik írása: Május 15-ig egész Vajdaság 
területén befejezik a földosztást. M agyar Szó, 1946. május 12. 3.

27 Molnár Tibor i. m. 62.
28 Utolsó, nagy lendület a földreform befejezésére. M agyar Szó, 1946. június 21.1.



A földek elvétele révén okozott egyéni sérelmek főként a bírósági forrá
sokból (azok a kérdés-válasz forma miatt némi túlzással akár interjúszituá
ciónak is megfeleltethetők) és a személyes, elbeszélő forrásokból ismerhetők 
meg. A kisajátított földek birtokosai egyébként sem lehettek a földtörvénnyel 
„maradéktalanul elégedettek”, felháborodásukat azonban tovább növelhette, 
hogy a földkisajátítási tárgyalásokon korántsem minden esetben született 
egységes döntés, azaz volt eset, amikor a határozat a lehetőségekhez képest 
akár méltányosnak is minősíthető, az adott személy ugyanis megtarthatta a 
törvény által megszabott földmaximumot, akadt azonban olyan végítélet is, 
amely kifejezetten méltánytalannak tekinthető.29 Az egyik zentai földkisajá
tító gyűlés után például egy korábbi nagygazda az ügye felülvizsgálatát kérte, 
fellebbezésében részletesen elmesélt élettörténetét tekintette hivatkozási 
alapnak. Az idős férfi birtokigazgatással foglalkozott, fiatalabb korában pedig 
elbeszélése szerint maga is aktívan részt vett a különböző fizikai munkákban. 
Miután zsidó vallású volt, családja egy része koncentrációs táborba kerülve lelte 
halálát, többek pedig munkaszolgálat közben vagy más módon haltak meg. 
Egyetlen életben maradt fia pedig még a Szovjetunió területén csatlakozott a 
jugoszláv partizánokhoz, s részt vett a jugoszláv területeken folyt harcokban 
is. Leszerelése után azonban a föld elvétele révén ő is nincstelenné vált.30 Az 
effajta tárgyalások kapcsán a Bajmokon született, majd Szabadkán és környékén 
élő, középiskolai, majd egyetemi tanárként és biológusként dolgozó Szöllősi 
Gyula is a visszásságokat hangsúlyozta:

„Az osztályharc gyakorlati kivitelezését volt alkalmam látni, amikor a [szabad
kai -  K. Cs.] Népkörben megrendezett, kulákokat, földdel rendelkező közép- és 
kisparasztokat földjeiktől megfosztó egyik gyűlésen részt vettem. [... ] Hát az szá
nalmas és tragikus volt, amikor egy 10-20 holdas kisgazdálkodó körmeszakadtáig 
bizonygatta, hogy ő a soktagú családját ebből tartja el, hogy ő reggeltől késő estig 
a feleségével együtt a földjein dolgozik, és az állataikat is etetik és gondozzák. 
Mindhiába volt a magyarázkodás, a meggyőzés, a föld egy részét kisajátították, 
elvették...”31

29 Természetesen sok tekintetben vonható párhuzam a magyarországi és a jugoszláviai események 
között, de munkámnak mindez nem célkitűzése. A konkrét jelenségnél maradva azonban fel
hozható Bolgár Dániel megfigyelése, aki a kulák kifejezés jelentéstartalmának, magyarországi 
elterjedésének, rokon értelmű szavainak vizsgálata mellett kitér arra is, hogy eltérő lehetett a párt 
és a helyiek megítélése abból a szempontból, hogy ki tekinthető kuláknak, azaz oly személynek, 
akitől el lehet, el kell venni a földjét. Bolgár Dániel: A kulák érthető arca. Fogalomtörténeti vázlat. 
In Horváth Sándor (szerk.): M indennapok Rákosi és Kádár korában. Budapest, 2008, Nyitott 
Könyvműhely, 50-93.

30 Az esetet ismerteti: Molnár Tibor i. m. 57-59.
31 Szöllősi Gyula: Emlékeim  nyomában. Zenta, 2014, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 123.



Természetesen a kedvezményezettek ellenkező előjellel ítélték meg a földek 
kiosztását, legalábbis eleinte. A pacséri Márkus Lajos napszámos, földnélküli 
szülők gyereke volt, önállósodása után ő maga is földművelésből élt, így a 
földosztás jelentős változást okozott számára, földtulajdonossá vált:

„Aztán, hogy ismét változott a világ, és »felszabadultunk«, jött a földosztás. Meg
jegyzem, a magyar időben is osztottak földet, de mint háromgyerekes, nem jutottam 
be a jogosultak táborába. Akkor az volt az elv, hogy adjunk ugyan földet, de azért 
a munkáskéz megmaradjon. Nehogy már ne legyen, aki túrja a földet! [...] Én is 
kaptam azt a rossz, árendás földet, meg is örültem neki...”32

A kapott föld ugyanakkor megnövekedett munkaerőt, munkaeszközt is 
igényelt, ami nem mindig állt az érintettek rendelkezésére. A visszaemlékezés 
szerzője szakított paraszti családjának gyökereivel, s kórházi ápolónő lett, aki 
szülőhelyéről, Zentárói is elköltözött, Szabadkát választva új lakhelyéül. Utólag 
így emlékezett a földosztásra és az azt követő évekre:

„A földreform által kapott földet apám elkezdte művelni. Foggal, körömmel. Semmi 
eszköze sem volt. Nem volt ekéje, kocsija, lova; semmije, de semmije sem, csak a 
két keze. Keserves évek voltak azok.”33

A propaganda hiába igyekezett a közbeszédben az agrárreform másik ele
mét, a telepítést úgy feltüntetni, hogy a földosztással együtt járó kolonizáció 
a földnélküliség és a munkaerőhiány felszámolására irányul, amely az egész 
ország -  gazdasági és szociális szempontú -  ügyét szolgálja, a régió etnikai 
arculatának változása olyannyira szembeötlő volt, hogy interjúalanyaim a te
lepítéseket egyértelműen politikai eszközként -  a szerb túlsúly kialakításának 
eszközeként -  értelmezik:

32 Márkus Lajos: Napszámosból paraszt lettem. In Sorsok, em berek, nem mindennapi életek. Összeáll. 
Pénovátz Antal. Zenta, 2013, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 145-146.

33 Kovacevné Fehér Ilona: Csoda és csoroszlya. Zenta, 2010, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 
44. Fehér Ilona elbeszélése szerint családja a kapott föld ellenére is igen szegény maradt, sőt úgy 
látja, a földtulajdon tulajdonképpen gyerekkorától determinálta sorsát. Ennélfogva vegyes érzel
mekkel vall családja és a föld viszonyáról: „Apám [... ] szeretett volna egy gyárban elhelyezkedni, 
szakmát tanulni, mesterré válni. Ezért nem kapott két kézzel a föld után, de anyám anyja -  nem 
törődve a vejkó ellenkezésével -  íratott földet a mi családunk részére is. Minden családtagra egy 
holdat adtak, azaz nekünk öt holdat. [...] Apám félt visszaadni, talán valami következménye is 
lehetett volna. Ezzel a sorsunk egy életre megpecsételődött. A föld rabjai lettünk.”



„...nem voltak megszilárdítva a viszonyok, de ahogy itt alakultak a dolgok, mi 
tisztában voltunk avval, hogy a szerbek soha nem fogják megengedni, hogy ez 
[a Vajdaság -  K. Cs.] visszakerüljön. Azért telepítettek be óriási mennyiségben 
szerbeket ugye. Rögtön a háború után hozták a volt partizánokat, letelepítették, 
akkor, mikor volt az agrárreform, akkor megint hoztak...”34

Egy újságíró interjúalanyom (aki paraszti családban nőtt fel Temerinben, 
majd az újvidéki középiskolai és egyetemi évek után újságírással foglalkozott) 
kiegészítette mindezt azzal, hogy a szerbség tömeges betelepítése mellett a 
nemzetiségi arányok eltolódásának másik fő oka a németség eltűnése/eltün
tetése volt.

„Amikor a kolonizációnak nevezett betelepítés ’46-ban hivatalosan lebonyoló
dott -  ugye több százezer embert hoztak ide, főleg Szerbiából, de Boszniából és 
Horvátországból, sőt még Szlovéniából is itt-ott, meg Macedóniából is jöttek, 
Montenegróból. Tehát az egész ország területéről. Akkor a Vajdaság élelmiszer
ellátottsága annyira vonzó volt, hogy ide jöttek, mert itt mindig több ennivaló 
volt, mint bárhol másutt.”35

Ugyanő azon a véleményen van, hogy a változás azért volt még szembeöt- 
lőbb, mert a szláv ajkú népesség betelepítése együtt járt egyes nemzetiségek 
eltűnésével:

„Alapstruktúrájában változtatták meg az egész Délvidék nemzetiségi összetételét. 
Hát innen elmentek németek százezerszámra. Vagy azokat is kivégezték, halálra 
kínozták, halálra gyötörték a gyűjtőtáborokban, elüldözték, vagy nem engedték 
haza őket. A királyi Jugoszláviának volt körülbelül hétszázezer német nemzetiségű 
lakosa. A háború végére már ez alaposan megcsappant, napjainkban pedig már 
abszolút szórványként kezelik csupán őket. [... ] Na most, a második világháború 
után a németek, mint német nemzetiségű csoport, már sehol nem jelennek meg, 
helyükbe mind szlávok jönnek, elsősorban szerbek.”36

A kolonistákról évekkel később is írt a sajtó, 1955 márciusában például az 
szolgált ehhez apropóul, hogy a szövetségi képviselőház elé készültek terjesz
teni egy olyan törvényjavaslatot, amely a telepes családok számára kedvezőbbé

34 Interjú Tornán László íróval, szerkesztővel. Készítette Kovács Csaba 2007-ben Újvidéken. Országos 
Széchenyi Könyvtár, 1956-os Intézet Oral History Archívuma, 861. sz. 46.

35 Interjú Matuska Márton újságíróval, íróval. Készítette Kovács Csaba 2008-2009-ben Újvidéken. 
Országos Széchenyi Könyvtár, 1956-os Intézet Oral History Archívuma, 909. sz. 97.

36 Uo. 96.



tenné a földreformról és a kolonizációról szóló törvény egyes részeit. Az írás 
szerzője szerint minderre azért van szükség, mert a földhöz juttatott családok 
kötelezettségei igen szigorúak, azaz az új tulajdonosok földjüket 20 évig nem 
idegeníthetik el, nem adhatják ki bérbe, s hitelt sem vehetnek fel rá. Pedig a 
családokon belüli viszonyok 1945-1947-hez képest való változása -  a telepesek 
gyerekeinek házassága, továbbtanulása vagy az iparban, esetleg másutt, a me
zőgazdaságon kívüli munkavállalása -  megkívánná a tulajdonjogi viszonyok 
újbóli rendezését. Majd miként azt a cikk írója megfogalmazta, az ügy komoly 
horderejű, mivel ez „a rendelkezés Vajdaságban 137980 családot (mégpedig 
41663 külső és 6455 belső kolonista, nem kevésbé 89 862 agrárérdekelt csalá
dot) érint és összesen 743 707 katasztrális holdra vonatkozik. Ez a terület igen 
számottevő, tartományunkban a magántulajdonban lévő föld 33,2 százaléka”.37

A beszolgáltatás

Az egyes élelmiszerek forgalmának felügyelete s a beszolgáltatás nem volt 
szokatlan a Délvidék egyes részén élők számára. A készletekkel való állami 
gazdálkodás, a beszolgáltatás és a terményforgalom szabályozása ugyanis már 
a háborús évek alatt megjelent Magyarországon, s idővel kiterjedt a visszacsa
tolt délvidéki területekre is. A magyar állam 1940-1941 során -  az 1939. évi II. 
törvényre hivatkozva -  zár alá vonta a mezőgazdasági termények kereskedelmét, 
s központilag osztotta szét azokat, illetve szabott áron való értékesítésre, vagyis 
beszolgáltatásra kötelezte a termelőket a sertészsír, a gabona, a kukorica, a cukor 
és a burgonya esetében. A későbbiekben a mezőgazdasági munkások szabad 
mozgását is korlátozták, valamint előírták egyes ipari növények kötelező terme
lését is. 1942-től kezdve pedig új beszolgáltatási rendszert vezettek be, amely a 
közellátás veszélyeztetettsége miatt még szigorúbb beszolgáltatási kvótát írt elő.38

A rövid ideig tartó politikai interregnum után a délvidéki területekre benyo
muló partizánok 1944. október 17-én a korábban magyar, német és horvát im- 
périum alatt lévő területeken (Bácska, Bánát és Baranya) katonai közigazgatást 
vezettek be. A katonai közigazgatás hátterében, a területek „délszláv jellegét” 
erősítő politikai és társadalmi célok mellett, a szóban forgó területek ember
anyagának és gazdasági erejének háborús célokra történő igénybevétele állt.39

37 Az agrárérdekeltek és a kolonisták földje. M agyar Szó, 1955. március 26. 3.
38 Erdmann Gyula: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon 1945-1956. Békéscsaba, 1992, Tevan 

Kiadó, 8-13. A kérdésről lásd még: Honvári János: Magyarország gazdaságtörténete Trianontól 
a rendszerváltásig. Budapest, 2005, Aula Kiadó, 88.

39 A kérdésről részletesen lásd: A. Sajti Enikő i. m. 314-322. Kovács Csaba: Az 1944/45-ös délvidéki 
vérengzések múltja és jelene. In Bögre Zsuzsanna -  Készéi András -  Ö. Kovács József (szerk.): 
Az identitások korlátai. Traumák, tabusítások, tapasztalattörténetek a II. világháború kezdetétől. 
Budapest, 2012, L’Harmattan Kiadó, 299-300.



Miután a Jugoszláv Kommunista Párt (JKP) az agrárreformmal a korábbi 
birtokstruktúrát lényegében felszámolta, a szorosabb kontroll kialakításának 
érdekében több, a mezőgazdaságot érintő intézkedést is bevezetett. Korlátozta 
az eszközpark kialakítását, akadályozta a termények áruforgalmát, hátráltatta a 
bérleti viszonyok kialakulását, illetve az áruellátás terén jelentkező problémák 
miatt 1945 nyarától egyes gabonafélékre bevezette a kötelező beszolgáltatást. Azt 
később évente többször is módosították -  utoljára 1949 októberében - ,  kiter
jesztették a húsárukra, a tejre és tejkészítményekre, a zsírra, a gyapjúra, a bőrre 
stb.40 A beszolgáltatás (korabeli kifejezéssel a kötött vagy szabott áron történő 
állami felvásárlás) intézménye progresszív adópolitikával párosult, amelyben 
az adó a magángazdák esetében sokkalta nagyobb volt, mint a mezőgazdasági 
szövetkezetekre kirótt. További nehézségként pedig az állam közmunkára (a 
megsérült infrastruktúra kijavítása vagy új építése, létesítmények vagy akár 
egész települések felhúzása stb.) is kötelezte időnként az állampolgárokat.41

A földosztás kedvezményezettjei közül sokan éppen a rájuk kivetett adó 
miatt nem élvezték hosszan a kapott birtokot. Azt a jómódú parasztcsalád
ban felnőtt és az interjú felvételekor is gazdálkodó, illetve földjeit bérbe adó 
interjúalanyom ekképpen mutatja be:

„...kiabálások [mentek -  K. Cs.]: »Szét kell osztani a földet! A nagygazdáktól el 
köll venni!« Hát el is lőtt véve. Mondjuk, azt úgy mondták akkó, hogy kisparcella, 
nyolc hold, annyit kapott mindenki, minden szegény ember. Csak mikó kicsit 
helyreállt a rend, hogy no: »Most már rendeztük. Köll fizetni az adót!« -  akkó 
eladták gyorsan, mert hát annak adója van, meg hát be köll fektetni.”42

Ha pedig megtartották a földet, mint azt a már idézett Márkus Lajos tette, 
akkor igen nehéz időszakot éltek át az egyre növekvő adó- és beszolgáltatási 
kötelezettség miatt:

„Az új hatalom aztán adott földet, de úgy megrakta teherrel, hogy az ingyenföld 
igen sokat a sírba vitt. A beszolgáltatás nagyon terhes volt. Búzát, kukoricát, disz
nót, baromfit, mindent... Ha beadta az ember, jött az új kötelezettség. Megesett, 
hogy mire az ember hazaért a kirótt kötelezettség beszolgáltatásából, már várta 
az új tartozást követelő cédula.”43

40 1952. június 7. In Vékás János: Magyarok a Vajdaságban 1944-1954. Kronológia. Zenta, 2011, 
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 269.

41 Jovica Lukovic i. m. 174-175.
42 Interjú M. M. földművessel. Készítette Kovács Csaba 2013-2014-ben Zentán. 26.
43 Márkus Lajos i. m. 145.



A beszolgáltatás mértéke nemegyszer már a vetőmagot vagy a megélhetés
hez szükséges javakat is érintette, így a gazdák különböző módon próbálták 
kijátszani a hatóságokat:

„Meg [tudtunk élni -  K. Cs.], mert lopva azért csináltuk. Hatalmas szalmakazal 
vót, fészer az udvarba hátul, ott el vót dugva a meghízott, leszúrtuk, az istállóban 
megforráztuk, megpörköltük, oszt vót ennivalónk. Lopni köllött, úgymond, a 
sajátunkét, na, akkó.”44

A beszolgáltatás nem teljesítése vagy az adóval való elmaradás esetén retorzi
óra is sor kerülhetett, ahogy az a Kishegyesen gazdálkodásból élő Fodor József 
esetében is megtörtént (naplóját leszármazottja tette közzé): „Adóvégrehajtó 
lefoglalt egy tehenet, 1 borjút 10 000 dinár adóhátralékért [1951 -  K. Cs.] június 
19-én, délután.”45 Adott esetben azonban jóval komolyabb büntetést is kiróhat
tak a gazdákra: „Másfél évig [volt börtönben apám -  K. Cs.]. Két évre ítélték 
el. [...] Voltak Pozserevácon, aztán a trepcsai bányába. [...] Lent a bányába 
dolgoztak, bányásztak. [... ] Fejtették ott a rézt. Réz- és aranybánya. Az együtt 
járt.”46 Az 1940-es évek második felében Zentán tanuló, de Szajánban felnőtt, 
később újságíróvá váló interjúalanyom édesapját 1949-ben tartóztatták le, s 
csak miután kétéves büntetésének negyedét elengedték, másfél évnyi börtön, 
kényszermunka, illetve vagyonelkobzás (korabeli szóhasználattal konfiszkálás) 
után 1951-ben került szabadlábra. Az ok a beszolgáltatási kötelezettség nem 
teljesítése volt, mivel azonban jobb módú gazda volt -  közel 30 hold földdel 
bírt - ,  a község többi gazdája számára foganatosított nyomásgyakorlás is 
állhatott a háttérben:

„...az apám így a szalmakazalba csinált egy ólat, és egy disznót betett oda. Azt 
megtalálták. Megtalálták a disznót, és akkor őt elvitték, és akkor jöttek aztán, 
pakoltak mindent. Aztán már mindent elvittek, apámat is, akkor szegény édes
anyám is egy kacsát betett a kertbe. Volt egy klozet, olyan deszkaajtós, régi ugye. 
Nem volt akkor fürdőszoba, ilyesmi. Oda tett egy kacsát, és jött a kamion, rakni 
föl a holmit, és a nagy zúgásra a kacsa megijedt, elkezdett sápogni a vécébe, bent 
a klozetba. És ó...”47

1945-tel kezdődően a Magyar Szóban is fel-felbukkant egy-egy, a beszol
gáltatást kijátszó, a terményátadást akadályozó gazdálkodó büntetésének híre:

44 Uo. 23.
45 Fodor Pál: Egy paraszt naplója. Kishegyes, 2006, magánkiadás, 86.
46 Interjú T. I.-vel. Készítette Kovács Csaba 2015-ben Zentán. 3.
47 Uo. 2 -4 . Idézet: 2.



„Sóti András már a földosztás során is ellenállt a népi törvény alkalmazásának. 
[...] A lelkiismeretlen földtulajdonost a népbíróság most gazdasági szabotázs 
elkövetése címén vonta felelősségre. [...] A vád szerint Sóti még az 1945-ben 
termett kukoricáját sem szolgáltatta be. [...] A földműves az idei kukoricatermés 
kötelező feleslegét sem adta át, hanem a [sertéshizlalásból megmaradt -  K. Cs.] 
pusztulóban lévő kukoricával összekeverte. [...] A földtulajdonos [...] a beváltást 
elszabotálta, hogy ezzel is akadályozza az ország élelmiszerellátását.”

A gazdát végül ötévnyi kényszermunkára, politikai jogainak felfüggesztésére, 
vagyonának részleges elkobzására és pénzbüntetésre ítélték.48

A beszolgáltatás eredményességét többféle eszközzel igyekeztek az agitátorok 
vagy egyéb, a párt érdekeit képviselő személyek elérni.

„Amikor a legsűrűbb volt a baj, hogy így mondjam, akkor éjjelente állandóan 
jöttek hozzánk. Nem tudom, hogy kicsodák, de mindig jött a jövevénnyel -  aki 
civil ruhában jött -  egy fegyveres vagy két fegyveres rendőr, milicista. Az apám 
időnként kiment az utcára, és ott beszélgettek. Mi csak a morajt hallottuk, elég 
halkan beszéltek, és ez mindig éjjel volt. Félelmetes volt. És a zajra, mert volt egy 
kutyánk, egy rendkívül okos puliivadék, az megérezte az idegenszagot -  mi úgy 
mondtuk, hogy tudja, hogy ezek gonosz emberek -, rettenetes csaholásba kezdett, 
és nem lehetett elhallgattatni. Amíg ezek ott álltak a ház előtt, az apámmal be
szélgetve, addig a Cigány -  mert olyan fekete volt, tiszta fekete volt, és Cigánynak 
neveztük -  az folyton csaholt. Iszonyatos lármával. És ott, az utcán az apámmal 
folyton alkudoztak, hogy na most akkor most hozza a búzát vagy kukoricát, vagy 
nem hozza. Úgy emlékszem, hogy olyan tizenöt métermázsa búza volt az, amit 
még követeltek rajtunk. Egy ilyen alkalommal azzal jött be az apám, hogy: »- Na, 
megígértem nekik. -  Mit ígértél meg? -  Hát hogy beadjuk. -  De honnan? -  Hát, 
azt mondták, hogy nekik van eladó, tizenöt mázsa. -  De mibűi fizetjük? -  Azt 
mondták, hogy az öt hold földért adnak tizenöt mázsa búzát. -  Oszt akkor mi 
lesz velünk? -  kérdezte anyám. -  Mi lenne akkor, hogyha engem most elvinnének, 
oszt nem engednének haza, mert azzal fenyegetnek.« Akkor beletörődtünk, hogy 
odaadjuk az öt hold földünket, és legfeljebb nem lesz földünk, de nem viszik el az 
apánkat. Nyilván egy provokátor volt, aki ott járt nálunk, mert soha többet nem 
jöttek követelni a tizenöt métermázsa -  ugye ez másfél tonnányi -  búzát. Egyéb
ként csakugyan nem volt már egy szem búza se, se a padláson, se sehol. Ugye mi 
minden búzát a padláson tartottunk.”49

48 5 évi kényszermunka a romlott kukoricáért. M agyar Szó, 1947. január 25. 4.
49 Interjú Matuska Márton újságíróval, íróval... 126-127.



A követelt termények mennyisége gyakorta ahhoz a képtelen helyzethez 
vezetett, hogy a gazdának először meg kellett vennie a terményt, hogy aztán 
a megfelelő mennyiséget át tudja adni az állam részére, így tett a kishegyesi 
napló szerzője is:

„A gabona elszámolása után lecsuktak a községháza udvarában lévő tömlöcbe 
többedmagammal [1947 -  K. Cs.] március 27-én este. 29-én szabadlábra helyez
tek. 10 métermázsa tengerit kell április 1-jén beszállítani. Kukoricát vettünk és 
vittünk az állam részére III. hó 31-én, de. A métermázsájáért fizettünk 700 dinárt 
és kaptunk érte 245 dinárt.”50

A kirótt kötelezettség megoszlását nagyobb léptékben nézve elmondható, 
hogy csak a Vajdaságra 1945 során 35 ezer vagonnyi gabona beszolgáltatása 
volt előirányozva, holott utólagos becslések szerint a teljes régió termése nem 
érte el ezt a mennyiséget; végül gabonából 20 ezer vagonnal tudott az állam 
felvásárolni. A túlzott beszolgáltatási kötelezettség miatt az agitátorokkal 
nagymértékben megtámogatott Poljopromet felvásárló vállalat 1946-ban sem 
tudta teljesíteni a saját kvótáját, a 38 400 vagonnak nagyjából csak a felét sike
rült begyűjteni. Az elmaradások vége az lett, hogy a JKP vezetősége új szintre 
emelte a felvásárlás ellenőrzését, irányítását, aminek kimondott, kimondatlan 
célkitűzése nem is az ellátás fedezése, hanem a vajdasági parasztság gerincének 
megroppantása, a helyi kulákság felszámolása, illetve a párt helyi bázisának 
megregulázása volt. Előbbi jegyében a Vajdaság 303421 vagon gabona be
szolgáltatásával szembesült 1947-re, holott a teljes ország területére ennek 
mintegy a dupláját, 633 240 vagonnyit írtak elő. Jogi háttérként mindehhez 
az 1947. március 11-én hozott rendelet szolgált, amely, mint fentebb látható, 
igen komoly büntetési tételekre adott lehetőséget.51

A kötelező beszolgáltatás egy további szembetűnő velejárója a mezőgazda- 
sági termények nagymérvű értékvesztése volt az ipari termékekkel szemben, 
az 1947-es 100%-os értékindexhez képest 1952-re 48,6%-ra csökkent.52

A beszolgáltatás és az erőltetett kollektivizálás hatására érezhetően nőtt 
a feszültség a falvakban, a parasztok nem egy helyen szembe is szegültek az 
intézkedésekkel. Az ellenállás formái a szóbeli inzultustól, a szabotázstól, a 
pártemberek zaklatásától, fizikai bántalmazásától egészen a nyílt fegyveres 
felkelésig terjedtek. A kommunista rezsimmel való szembeszállás területenként 
eltérő volt persze: 1948-1949-ben a Vajdaság területéről (94 esetet feljegyezve)

50 Fodor Pál i. m. 77.
51 Dimitrije Boarov i. m. 177-178.
52 John B. Allcock i. m. 128-129.



a kommunista káderek szabotázsokat, verekedéseket jelentettek. Az ország más 
részein megsemmisítették a gabonát és/vagy a felszerelést, továbbá leölték az 
állatokat az elkeseredett parasztok, Horvátországban, Macedóniában és Bosz
niában pedig az elégedetlenkedők és a kormányzat erőszakszervezetei között 
a dolgok fegyveres összecsapásokig fajultak, amelyeknek több tucat halálos 
áldozat volt a következménye. A legismertebb talán a boszniai felkelés, amely 
1950 májusában tört ki Bihac közelében. Az eleinte egy falura korlátozódó 
eseményekhez csatlakozott öt szomszédos falu közösségének jelentős része 
is, az ellenállás leverésére az apparátus a hadsereget vette igénybe; a felkelők 
három elfogott vezetőjét később kivégezték.53 Az ellenkezések emléke -  bár, 
mint az elhangzott, a Vajdaságban nem a fizikai volt a mérvadó -  a vajdasági 
magyarságnál is megmaradt:

„...itt-ott sor is került [ellenállásra -  K. Cs.], bár nem a magyar vidéken, hanem 
a szerbek között sok helyen fegyveres konfliktusra került sor. Ugye a szerbek kö
zött nagyon sokan voltak olyanok, akik partizánok is voltak, meg földjük is volt, 
tehát volt fegyverük, úgy érezték, hogy az ő kezükben van a hatalom, és mikor 
látták, hogy ez bizony nem az a fajta szerb uralom, amire ők számítottak, akkor 
a hatóságnak nagyon súlyos gondja támadt. Leszámoltak velük egyébként, kímé
letlenül, úgyhogy ott szerbnek, magyarnak vagy akármi más nemzetiségűnek már 
akkor abszolút egyforma volt a sorsa. Nem válogattak, sőt, éppen azért, mert a 
szerb parasztok között inkább lehetett ellenállásra számítani, talán közöttük még 
kegyetlenebb, kíméletlenebb volt a hatalom erőfitogtatása.”54

A beszolgáltatási tematika 1945 nyarának végén jelent meg először a sajtó
ban, s pár hónap eltelte után tömegével láttak napvilágot a beszolgáltatással 
kapcsolatos írások. Az 1946-os beszolgáltatásokat -  kényszerhelyzetre hivat
kozva -  már az év elején „felvezették”, egy, a címlapon szereplő cikk szerint 
„Vajdaságban például szeptemberben és októberben csak a fele gyűlt be az 
előirányzott búzamennyiségnek”, az ellátatlan tömegek élelmezésére szánt 
gabonának. A cikk mind a parasztokat, mind az átvételért felelős szerveket, 
sőt a néphatóságokat is hibáztatja, a helyzet megoldását pedig „a spekulán
sok elleni erélyes rendszabályokkal lehet elsősorban elérni, valamint azok 
letörésével, akik a spekulánsokat segítik”.55 A jelenség fontosságát jól mutatja

53 A kérdésről bővebben lásd: Melissa K. Bokovoy: Collectivization in Yugoslavia: Rethinking 
Regional and National Interests. In Constantin Iordachi -  Arnd Bauerkamper (eds.): The 
Collectivization o f  Agriculture in Communist Eastern Europe. Comparison and Entanglements. 
Budapest -  New York, 2014, Central European University Press, 303-317.

54 Interjú Matuska Márton újságíróval, íróval... 126. Jovica Lukovic i. m. 184.
55 Kemény intézkedések a búzabeszolgáltatás szabotálói ellen. Magyar Szó, 1946. január 4. 1.



a témában 1946-ban megjelent cikkek száma: az egész évben 62-t találtam, 
azokból az év második felében 53 látott napvilágot, a legkoncentráltabb hó
nap a decemberi volt, akkor 16 cikk taglalta a beszolgáltatást. Az írásokat 
nézve megállapítható egyfajta koreográfia: júniusban a gabonaszerződések 
megkötését adták hírül az egyes cikkek, majd aratás közben, után, vagyis 
július, augusztus során megkezdődtek a felvásárlások. A felvásárlás menetét, 
tervezett ütemét egy-egy településre lebontva is gyakran közölték -  olykor az 
egész országra vagy a Vajdaságra vonatkozóan is olvashatók összefoglalók - , 
illetve megjelentek a szabotázsokról (például terményrejtegetés a kukorica- 
szárkúpokban, állatok számára rejtekhelyek kialakítása) és a spekulánsokról 
szóló híradások is. A gabonanövények felvásárlása egészen decemberig, akár 
januárig elhúzódott, majd ősztől megjelentek a kukorica felvásárlásra történő 
lekötését és magának a terménynek a beszolgáltatását bemutató cikkek is. Ha
sonló nagyságrendben még 1947-ben adott teret a napilap a beszolgáltatásnak, 
aztán 1948-49-cel kezdődően jócskán csökkent a felvásárlási/beszolgáltatási 
témával foglalkozó írások száma. (Annak ellenére tapasztalható mindez, hogy 
a szövetkezetszervezési láz kiindulópontjának számító 1949-es évben csak a 
Vajdaságban 2405 személy ellen indult beszolgáltatási vétség miatt eljárás, 
s közülük 1665-öt el is ítéltek.56) 1950-1951-re pedig már alig találhatók a 
témának szentelt tudósítások.

Miután a pártvezetés belátta, hogy a földművesek egyre növekvő kifacsará
sával sem érhető el a tervezett mennyiség összegyűjtése, 1951-ben a termények 
egy része kikerült a kötelező beszolgáltatás érvénye alól,57 majd egy 1952. június
7-ei rendelettel58 véget vetettek a beszolgáltatási rendszernek. Az intézkedés 
nem csak a szektor számára adott időleges könnyebbséget, hamarosan az 
egész társadalom számára világossá vált, hogy az egy másfajta agrárpolitika 
szerves részét képezi.

A sajtóban a beszolgáltatás megszüntetését szabályozó rendelet rögtön a 
közzétételt követő napon olvasható volt. A rendelet bevezetője szerint a kö
telező gabonafelvásárlás az „uj gazdasági rendszerrel összhangban” történt, 
annak meghozói pedig „tekintettel [voltak -  K. Cs.] arra, hogy elértük a 
mezőgazdasági termékek piacának megszilárdulását”. (Vagyis a mezőgaz
daságban bekövetkező irányváltást nem a szükség hozta, hanem egyfajta 
fejlődési szint utáni továbblépés áll a döntés mögött!) Valamint az is kiderült 
az újságot forgatók számára, hogy a korábban, a termény átvételekor kapott 
gabonabónokat a termelők szűk egy hónapig, 1952. július 5-éig válthatják be,

56 1952. június 7. In Vékás János i. m. 269.
57 Molnár Tibor i. m. 116.
58 1952. június 7. In Vékás János i. m. 269.



a határidő lejárta után azok érvényüket vesztik.59 A száraz tény közlésénél 
sokkalta beszédesebb a következő napon közölt, magyarázó jellegű, a címlapon 
megjelent cikk. A magyarázat szerint a közgazdaság fejlesztése tette lehetővé, 
hogy -  az ekkor már csak -  a gyapjúra és a gabonára vonatkozó kötelező fel
vásárlást megszüntessék, majd e cikk is, az egy nappal korábbihoz hasonlóan, 
fejlettségi fokmérőnek és az új gazdasági rendszer eredményeinek tulajdonítja a 
beszolgáltatás eltörlését. Viszont a beszolgáltatás hosszú időn keresztül történő 
fenntartásának védelmében a szerző megjegyezte, hogy az „életbevágóan nél
külözhetetlen volt a korábbi években, amikor szükségben szenvedett az ország 
a legfontosabb élelmiszerben. [...] Abban az időben mindenáron fel kellett 
vásárolni a gabonát a termelőtől és a városi dolgozóknak adni”. Majd hozzáteszi 
még, hogy „az intézkedés természetszerűen többtermelésre ösztönzi majd a 
termelőket, növeli a közvetlen áruforgalmat és ebben van az intézkedés másik 
nagy jelentősége”, illetve, hogy a „kötelező gabonafelvásárlás megszüntetése 
semmiképpen sem jelenti azt, hogy kormányunk nem gondoskodik továbbra 
is hazánk dolgozóinak ellátásáról”.60 Érdemes kicsit tovább is böngészni a na
pilapot e témát tekintve, ugyanis bő egy héttel később az aktuális piaci árakról 
kapott az olvasó piaci körképet, amely kapcsán megjegyzik, hogy igen nagy 
volt a búza és a kukorica felhozatala.61 A következő napi lapszám pedig azt 
latolgatta, miért is kedvez a beszolgáltatás megszüntetése a szövetkezeteknek 
jobban, mint a magángazdálkodóknak. Az írás arra megállapításra jutott, 
hogy egyrészt a vetési terv összeállításakor nincs megkötve a szövetkezet keze, 
mint az korábban volt, amikor a beszolgáltatást a gabonából mindenképpen 
teljesítenie kellett, továbbá, ha hiányzott a felvásárlási tervből, akkor azt a 
szövetkezetnek kellett pótolnia, ennek megszűntével azonban már versenyre 
tud kelni az egyéni gazdákkal. Másrészt pedig a szövetkezetnek az egybefüggő 
területen fekvő földjei is előnyt biztosítanak, mert a „magános, különösképp 
ha távol lakik földjétől s többfelé húzódik dűlője, félnapokat elsétálgat. A szö
vetkezet kompakt, egybenlévő földjeire tömöriti a brigádot és nem aprózza 
fel erejét és idejét”.62 Az esélylatolgatást némileg árnyalja persze, hogy a lap 
a legfőbb pozitívumról, a szövetkezetek minden téren megnyilvánuló állami 
támogatásáról nagyvonalúan hallgatott, így arról is, hogy az egybefüggő szö
vetkezeti földek többek között a magángazdálkodók földjeinek tagosításával

59 Megszűnik a kötelező gabonafelvásárlás. Július 5-éig érvényesek a gabonabónok. Magyar Szó, 
1952. június 8. 1.

60 Kötelező felvásárlás nélkül. M agyar Szó, 1952. június 9. 1.
61 Meglepően nagy búza- és kukorica-kínálat lecsökkent 2500 és 1200 dináros áron. Múltheti piaci 

jelentés. Magyar Szó, 1952. június 18. 1.
62 A szövetkezeteknek kedvez elsősorban a felvásárlás megszüntetése a magántermelőkkel folytatott 

piaci versenyükben. Előtérben a nagyüzemi gazdálkodás (3). Magyar Szó, 1952. június 19. 3.



jöttek létre. Egy pár nappal később megjelent újabb cikk a rendelet „óriási 
jelentőségét és következményeit” boncolgatta, amelyek mind a termelőket, 
mind pedig a malmokat és fogyasztókat érinthetik majd, s változást fognak 
indukálni a kereskedelmi hálózatban is.63

A hatalmas adó és a beszolgáltatás által fémjelzett időszakra évtizedekkel 
később sem szívesen emlékeztek vissza az azt megélők. A földreform utáni 
időkben 24 hold földet birtokló bácsgyulafalvai Bálint József egész életében 
paraszti munkát végzett. Addigi életének egyik legnehezebb időszakaként élte 
meg a beszolgáltatást: „[ 1947-ben -  K. Cs.] megkezdődött az a szerencsétlen 
kötelező világ, az obaveza [kötelezettség -  K. Cs.], amire 35 év múltán is, ha 
rágondolok, csak a Jóistent áldom, mert csak az mentett, őrzött meg a vér
ebektől, lezárástól, meghurcolástól vagy megveréstől.”64 

Bár az egyes jelenségek megítélése az idő múlásával enyhült, mégis érdemes 
azokra később is egy pillantást vetni. A magángazdák részéről a jószág valós 
számának eltitkolását alig egy-két évvel korábban például minden bizony
nyal jóval nagyobb vétségként kezelték volna, mint 1952 januárjának végén. 
Röviden az történt, hogy a Zentai járásban jószágösszeírás volt, s jó néhány 
moholi gazda nem az állatai valós számát közölte az összeírást végzőkkel, a 
cikk tényszerű közlése alapján azonban úgy tűnik, a büntetés -  bár az ügy 
feljelentéssel végződött -  az addig megszokottakhoz képest jóval enyhébb 
lehetett, s az újságtól korábban megszokott ostorozó hangnem is elmaradt.

„.. .több termelő elrejtette jószágát, illetve valótlan adatokat adott be, holott ennek 
semmi értelme sincs, mert az összeírás tisztán nyilvántartási okokból történt. így 
például Magó János 9 holdas paraszt elrejtett egy tehenet, 6 süldőt, két hizót, öt 
kacsát és öt pulykát, Gyalina Ratomir ugyancsak egy tehenet, valamint két hizót 
és két kacsát. Kovács István 23 birkát, id. Vastag István két süldőt és tiz baromfit, 
Sztanisics Tosó pedig két sertést és 40 darab baromfit rejtett el.”65

Egy hasonló esetnél az újság a feljelentésben szereplő vádat is közölte, az ha
mis adatszolgáltatás volt, az azonban kiegészült vesztegetés vádjával is, ugyanis 
egy mokrini magántermelő nemcsak eltitkolt „50 szárnyast, hét juhot és egy 
üszőt”, hanem amikor erre rájöttek, „10000 dinárral akarta megvesztegetni 
az összeíró bizottság tagjait”.66

63 Milyennek Ígérkezik a szabad gabonaforgalom a kötelező felvásárlás megszüntetése után. Magyar 
Szó, 1952. június 24. 3.

64 Idősb Bálint József: Im ádkozzál és dolgozzál! Zenta, 2010, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, 
85.

65 Visszás jelenségek a jószágösszeirás körül Moholon. Magyar Szó, 1952. január 24. 1.
66 A vesztegető spekuláns. Magyar Szó, 1952. január 29. 2.



Mindössze kitérőként említem meg, hogy a környező országokkal való 1948 
óta nem túl jó viszony generálta sajtóhadjárat elemeként többször is felbukkant 
a Magyar Szó hasábjain a magyarországi beszolgáltatás témája, pontosabban 
annak kíméletlen ostorozása. Megjelent a téma a lapban akkor is, amikor még 
Jugoszláviában is érvényben volt a kötelező beszolgáltatás,67 majd felbukkant 
később is, amikor a délszláv országban már eltörölték. Mindezek azért is mi
nimum meglepőek, mert a jugoszláv állam maga sem járt el másként, mint a 
magyar, utóbbi esetében viszont megterhelésnek, sanyargatásnak, míg saját 
országon belül az ellátást biztosító szükséges intézkedésnek minősítette a 
beszolgáltatás intézményét. így járt el a Magyar Szó a beszolgáltatás megíté
lésénél akkor is, amikor mindössze valamivel több, mint fél év telt el a gabona 
kötelező felvásárlásának megszüntetése óta:

„Ez évben a magyarországi földműves népre újévi ajándékként szakadt rá a hirhedt 
begyűjtési rendelet uj változata, figyelmeztetésül arra, hogy a zsarnokok már az 
év első napjától kezdve gondoskodnak a kizsákmányolás és sanyargatás minél 
tökéletesebb végrehajtásáról.”

Majd a szerző a rendelet egyes elemeinek részletezése után a következő, 
igen hangzatos összegzéssel zárt:

„A magyarországi falvakban tehát állandó rendszerré vált a beszolgáltatás, mint 
ahogyan állandó rendszerré váltak a besugás, a bebörtönzés, elhurcolás és a sa
nyargatás egyéb sztálini válfajai. [...] azt mutatja, hogy a moszkvai hatalmasok és 
budapesti szolgáik kiméletlen étvágya nem ismer határt.”68

A magyarországi rezsim intézkedéseinek elítélő megítélése természetesen 
1952 után is jelen volt, így a beszolgáltatási rendszer is állandó céltábla ma
radt. Az újság tudósítása szerint 1953 tavaszán Rákosiék választási kampánya 
került terítékre. Révai József és Gerő Ernő Szolnokon és Szegeden elhangzott 
beszédéből a mezőgazdaságra, pontosabban a beszolgáltatás mértékének 
elégtelenségére vonatkozóan a következőt idézte a lap: „»A legnagyobb baj az, 
hogy sokat esznek a parasztok«.”69 1954 márciusában arról olvashatott a lapot 
kézbe vevő, hogy „a magyarországi falun, amely sohasem tud kikeveredni az 
állandó kötelező beszolgáltatás tömkelegéből, most van folyamatban a zsir és

67 Uj beszolgáltatási rendelet Magyarországon. Magyar Szó , 1952. február 1. 5.
68 Ujabb csapás a magyarországi falvakra. Ha nincs is tehén, tejnek lennie kell. -  Közös hizóra társul

nak a földművesek. -  Munkások és parasztok egymással szemben. Magyar Szó, 1953. február 1.6.
69 Sokat esznek Magyarországon a parasztok. Egy választási kampány elrettentő mozzanatai. Magyar 

Szó, 1953. május 12. 4.



husbeszolgáltatás”.70 Néhány hónappal később a beszolgáltatásról általános
ságban, a kötelezettségekkel való elmaradásról, illetve az agitátori munkáról 
adott Kelet-Európából (Csehszlovákiáról, Romániáról és Magyarországról) 
körképet a Magyar Szó.

A szövetkezetesítés

Az államosítási lendület oly mértékű volt a titói Jugoszláviában, hogy 1944 
vége és 1946 között a kisipar, a kiskereskedelem és a mezőgazdaság kivételé
vel felszámolták a magántulajdont. Sőt, miután 1948 áprilisától a kisipar és a 
kiskereskedelem is komoly állami felügyelet alatt működhetett tovább, már 
csak a mezőgazdaság szövetkezetesítése volt megoldandó feladat.71 Mindez azt 
tükrözi, hogy a kollektivizálás 1948-ig úgymond egyáltalán nem volt égetően 
sürgős a jugoszláv vezetőség számára. Kvázi, az ideológiának ellentmondva, 
e téren meghagyták a kapitalista állapotokat, ugyanis míg 1948-ban a mező- 
gazdasági földterületeknek még 98%-a magántulajdonban volt, addig az ipari 
szektorban már 95% felett volt az állami tulajdon.72

A földek közös megművelésének propagálása mindvégig jelen volt a vizsgált 
korszakban, így annak népszerűsítése már 1945-ben elindult. Ennek szelle
mében a Szabad Vajdaságnak már az egyik 1945-ös tavaszi száma a szovjet 
kolhoz előnyeit ecsetelte. A szerző szerint az írás apropójául az szolgált, hogy 
Jugoszláviában is egyre erősödik a szövetkezeti mozgalom. A cikk érintette 
a kolhozok létrehozásának szükségszerűségét, működésüket, illetve a szovjet 
kollektivizálás majd 100%-os sikerét. Szóba hozta azt is, hogy a „kolhozok 
megalakulásának egyetlen ellenségei a zsíros parasztok (kulákok) voltak, akik 
a legkülönbözőbb kriminális eszközökkel igyekeztek a kollektivizációt meg
akadályozni”, továbbá hogy a kolhozokban dolgozók „nemcsak gazdaságilag 
erősödtek meg, hanem kulturálisan is nagy haladást tettek”.73 A kolhozok 
népszerűsítése nem merült ki ennyiben, még az év nyarán a Szabad Vajdaság 
jóformán teljes oldalas írást74 szentelt az 1935-ös sztálini kolhozalkotmánynak, 
vagyis a kolhoz mintaalapszabályának, illetve szintén a nyáron látott napvilá
got egy, a cári Oroszország földművelési-gazdasági gyakorlatát és a kollektív 
gazdaságokban folyó termelést összehasonlító cikk.75 Az első mezőgazdasági

70 „Könnyítések” Magyarországon. Magyar Szó, 1954. március 25. 5.
71 Juhász József: A titói Jugoszlávia első évtizede. In A. Sajti Enikő -  Juhász József -  Molnár Tibor 
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73 A kolhozok helyzete és szerepe Szovjetoroszországban. Szabad Vajdaság, 1945. március 20. 2.
74 A sztálini kolhoz-alkotmány. Szabad Vajdaság, 1945. május 6. 6.
75 A kolhozok a gyakorlatban. Szabad Vajdaság, 1945. augusztus 5. 3.



szövetkezetek is még 1945-ben megjelentek az országban, a Vajdaságban 
1945 októberében Csúrogon jegyezték be hivatalosan76 az első földműves
termelőszövetkezetet. (A község egyike volt annak a háromnak, amelynek 
magyarságát, háborús bűnökre hivatkozva, 1945 elején kollektíve kitelepítésre, 
illetve vagyonelkobzásra ítélték.)

1946. július 18-án fogadták el a szövetkezetekről szóló általános törvényt, 
amely négyféle szövetkezet alapítását tette lehetővé: a beszerző és értékesítő 
szövetkezetekét, a termelő és feldolgozó szövetkezetekét, a hitelszövetkezetekét 
és a termelő parasztszövetkezetekét.77

A mezőgazdasági szövetkezetek megalakítását 1947-ben, az első ötéves 
terv (1947-1951) megindulásához kapcsolódóan kezdték el erőteljesebben 
szorgalmazni, az igazán intenzív kollektivizálási kampány azonban csak 
1949-ben indult meg. A kollektivizálás felpörgetésének hátterében több ok 
is húzódott. Egyrészt a jugoszláv vezetés a szövetkezeti, nagyüzemi kereteket 
eredményesebbnek vélte, mint a magángazdaságok teljesítményét, a mező- 
gazdaság ugyanis a korábban is meglévő korszerűtlenség mellett még mindig 
nyögte a háború okozta károkat is, s csak igen lassan mutatkozott elmozdu
lás.78 Másrészt a Tájékoztató Iroda Jugoszláviát elítélő nyilatkozata után a 
Szovjetunióval és a tömb országaival való elmérgesedett viszonyra az egyik 
első reakció az volt, hogy ideológiailag bizonyítani szerették volna, a szovjet 
úton haladnak továbbra is a mezőgazdaság átalakítását illetően. Továbbá úgy 
gondolták, hogy az egyre ellenségesebbé váló környezetben a mezgazdaság
ban bekövetkező termelésnövekedést a városi lakosság zavartalan ellátásának 
biztosítására, valamint az iparfejlesztéshez szükséges erőforrások bevonására 
fogják majd fordítani.79 Ezen elgondolás egyik elemeként 1949 májusában a 
szövetségi törvényhozás elfogadta a mezőgazdasági szövetkezetekre vonatkozó 
általános törvényt. A kollektivizálás gyorsabbá tételére irányuló döntést vi
szont hosszas hezitálás előzte meg, hiszen a pártvezetők nem tudták pontosan, 
mit is szól majd ahhoz a paraszti réteg. Mindenesetre abban reménykedtek, 
hogy a Tájékoztató Iroda nyomásgyakorlása végett a parasztság felsorakozik

76 1945. október 14. In Vékás János i. m. 72.
77 Melissa K. Bokovoy: Collectivization in Yugoslavia... 323.
78 A háborús károkat jól mutatja, hogy 1938-hoz képest 1945-re a lóállomány 400 OOO-ről 130000- 

re, a szarvasmarhák száma 370800-ról 180000-re csökkent, a 800000-es sertésállomány meg
feleződött, 700000 holdnyi terület pedig gazda nélkül volt, vagyis nem lesz művelés alá vonva. 
Dimitrije Boarov i. m. 176.

79 Melissa K. Bokovoy: Peasants and Communists. Politics and Ideology in the Yugoslav Countryside, 
1941-1953. Pittsburgh, 1998, University of Pittsburgh Press, 102-105. Molnár Tibor i. m. 115., 
Juhász József: A jugoszláv önigazgatási modell. In uő: Két korszak határán. Budapest, 2007, 
L’Harmattan -  ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola, 66-67., Jovica Lukovic i. m. 178-179.



mögöttük, akárcsak azt -  igaz, másik erőkkel szemben -  a háborúban tette. 
Végül az elfogadott jogszabály kétfajta termelőszövetkezet alakítására nyújtott 
lehetőséget. Az általános mezőgazdasági szövetkezeteken belül három típust 
engedtek szervezni, amelyek lazább kereteket kínáltak a belépők számára, 
hiszen a belépők földjüket megtarthatták, sőt, az adott időn túli kilépési jog 
mellett mindössze a közös gazdálkodás volt feltétel. A másik fajta szövetkezet, 
a termelő parasztszövetkezet azonban már megkövetelte a földről, az állatál
lományról és a termelőeszközökről való lemondást, mindezek mellett viszont 
a törvény engedélyezett háztájit (házimajorságot), amelynek nagysága egy 
hektár lehetett. (Utóbbi típusról már ki lehet jelenteni, hogy a szovjet kolhozok 
mintáját követte.) Nem meglepő módon a szövetkezetekbe belépők zöme az 
általános mezőgazdasági szövetkezeteket favorizálta.80

Az 1949-es fordulatot jól jellemzi, hogy csak március 20-a és május 31-e 
között 1949 termelő parasztszövetkezet alakult az országban.81 A növekedés 
dinamikája az előző évekhez képest is jól látható: 1947-ben az országban 779 
termelő parasztszövetkezet volt, amelyekhez 40 590 háztartás és mintegy 
211 ezer hektár föld tartozott, az 1948-as évben az 1318 termelő paraszt
szövetkezethez 60156 háztartás és 323984 hektár tartozott. 1949-re pedig 
már 6625 volt a számuk, amelyekben 340 739 háztartás dolgozott, s 1839 979 
hektárnyi területen folyt a gazdálkodás. A csúcspont 1950-ben volt, akkor 
országos viszonylatban 6968 szövetkezet volt, amelyekhez 418639 család és 
2226166 hektár tartozott.82 1950 körül a szövetkezeti földterület országosan 
a megművelhető földterület ötödét, vajdasági viszonylatban megközelítőleg 
40%-át tette ki.83 A Vajdaságban 1951-ben 730 termelő parasztszövetkezet 
volt, amelyek tagsága 109 500 családra rúgott, ez a háztartások 40%-át tette 
ki, a bevitt földterület pedig 700 ezer hektárra terjedt ki.84

A kollektivizálás és az azt követő évek társadalmi változásait nézve el
mondható, hogy a mezőgazdasági népesség fokozatos csökkenésnek indult. 
Az 1948. évi népszámlálás alkalmával az országban 15 772098 főt számláltak 
össze,85 amelyből az agrárnépesség 10606000 személyt -  azaz 67%-nyit -  tett 
ki.86 1961-re az agrárnépesség országos viszonylatban 9 198 000 főre csökkent,

80 A kollektivizálás hátteréről és magáról a kollektivizálás folyamatáról lásd: Melissa K. Bokovoy: 
Peasants and Communists... 101-102. John B. Allcock i. m. 129-131.

81 Melissa K. Bokovoy: Collectivization in Yugoslavia... 300-303.
82 Molnár Tibor i. m. 113.
83 Melissa K. Bokovoy: Collectivization in Yugoslavia... 302-303.
84 Dimitrije Boarov i. m. 180.
85 Dusán Miljkovic (rukovodilac redakcije): Jugoslavia 1918-1988. Statistickigodisnjak. Beograd, 

1989, Savezni zavod za statistiku, 44.
86 Dusán Miljkovic (Editor-in-Chief): Yugoslavia 1945-1985. Statistical Review. Beograd, 1986, 

Federal Statistical Office, 51. (Table 3-3)



amely a teljes populációnak már csak az 50%-át jelentette;87 az össznépesség 
ekkor 18 549291 fő88 volt. A képet tovább árnyalja, hogy az agrárnépesség 
esésével párhuzamosan az iparosítás nagy tempója miatt 1948 és 1961 között 
jelentősen megnőtt az összlakosságon belül a városi népesség aránya, mégpedig 
21%-ról 28%-ra.89

A korábban boncolgatott viszonyt a Vajdaságban letelepített kolonisták és 
az őslakosok között tovább bonyolította, sőt rontotta, hogy a betelepültek az 
agrárreform egyértelmű haszonélvezőiként nagyfokú lojalitással viszonyultak a 
kormányzati döntésekhez, így a szövetkezetesítés sem váltott ki soraikban túl
zott ellenkezést. Mindehhez persze hozzátartozik az, hogy a mezőgazdaságilag 
passzív vidékről érkező telepesek a szövetkezeti kereteket választva könnyeb
ben tudtak adaptálódni a Vajdaságban talált -  a saját korábbi életmódjuktól, 
munkakultúrájuktól stb. jócskán eltérő -  körülményekhez.90

A Magyar Szó hasábjain kiugróan nagy számban 1949-től jelentek meg 
a kollektivizálással kapcsolatos írások. Ennek előzménye a JKP Központi 
Vezetőségének 1949. január 28-a és 30-a között tartott második plenáris 
ülése volt. Azon ugyanis a pártvezetőség határozatot hozott a falu szocialista 
átalakításának és a mezőgazdaság fejlesztésének kérdésében. A napilap az 
ügy fontosságának megfelelően nyolc pontban, jó másfél oldalon számolt be 
a mezőgazdaságot érintő részletekről.91 A döntés eredménye -  az újonnan 
létrejött mezőgazdasági szövetkezetek -  címoldalra kívánkozott:

„A falvak megmozdulnak... A házakban, a földeken, az utcasarkokon, a népfront
ban, mindenütt sok szó esik a földmegmunkáló szövetkezetekről. [...] Telefonok 
berregnek: »Küldjenek könyveket, cikkeket, írásokat a földmegmunkáló szövetke
zetekről.« [...] Uj világ születik. Csupán január 1-től február 14-ig száznegyvenöt 
földmegmunkáló szövetkezet alakult köztársaságunkban. [...] Mit jelent ez? Azt 
jelenti, hogy dolgozó parasztságunk megértette és követi Pártunk irányvonalát 
[...] Ez az irányítás pedig a bőségbe és a kulturáltabb életbe, a szocializmusba 
vezeti a falut.”92

87 Uo.
88 Dusán Miljkovic: Jugoslavija 1918-1988... 44.
89 Dusán Miljkovic: Yugoslavia 1945-1985... 50-51. (Table 3-3)
90 Jovica Lukovic i. m. 180-181.
91 Jugoszlávia Kommunista Pártja Központi Vezetőségének második plenáris ülése. Magyar Szó, 

1949. február 3. 1-2. Idézet: 1.
92 Falvaink szocialista átalakítása. Dolgozó parasztságunk tömegesen alakít földmegmunkáló 

szövetkezeteket. M agyar Szó, 1949. február 21.1.



A következőkben -  a más tematikáknál már bevált recept szerint -  Vajda
ság hol egyik, hol másik települése kapcsán volt olvasható, hogy új szövetke
zet alakult, vagy bővült a már meglévő. Az 1949. március 19-ei szám egyik 
cikke például a moli (moholi) bővüléséről számolt be, egy másik Ivanovón 
(Sándoregyházán) két termelő parasztszövetkezet alakulását említi meg, egy 
további pedig a moravicai (bácskossuthfalvi) szövetkezet 1947 októberétől 
lezajlott fejlődésével foglalkozott, annak közgyűlését véve apropóul.93 Egy 
tíz nappal későbbi tudósítás országos és szerbiai szinten is beszámolt -  több 
településről is külön szót ejtve -  a mezőgazdasági szövetkezetek számának 
alakulásáról: „A szövetkezeti mozgalom fejlesztésének lendülete főképpen a 
vajdasági parasztokat hatotta át. Tartományunkban a földterület 37 százaléka 
a szocialista szektor tulajdonában van.”94 Az 1949. augusztus 14-ei szám a 
márciusihoz képest már majd a duplájára tette országos szinten a földműves
szövetkezetek számát. Az írás Vajdaság kapcsán a következő részletekkel szol
gált: „Vajdaságban 57 000 kisparaszt, 42 500 középparaszt és mindössze 7000 
gazdagparaszt tagja a termelőszövetkezeteknek.”95 Az október 29-ei szám egyik 
cikke is a földműves-szövetkezetek fellendüléséről írt, s közre adta azt is, hogy 
országos viszonylatban már 5246 termelő parasztszövetkezet van, Szerbiában 
pedig az 1949. január 1-jei állapothoz képest október 10-éig 37 935-ről 120293- 
ra nőtt a szövetkezeti családok száma (országosan 60 156-ról 255 733-ra), a 
birtokukban lévő földterület pedig 206 506 helyett már 711854 hektárt tesz ki 
(az országosan 323 984-ről 1425 733-ra nőtt).96 A jelenség fontossága miatt az 
év utolsó napjai sem maradtak értékelés, illetve azt közzétevő sajtóhír nélkül, 
az év során bekövetkezett változásokról maga a földművelésügyi miniszter 
számolt be a lap hasábjain.97

A beszolgáltatásokhoz hasonlóan az erőszakos szövetkezetesítés és a szö
vetkezetek magángazdák felé irányuló pressziója is gyakorta ellenkezést vál
tott ki az érintettekből. A Magyar Szó egyik 1952. február végi híradásának 
érdekessége az, hogy az ismertetett büntetőper vádlottjai a szövetkezet tagja
iként követték el azt, amivel őket vádolták. A cikk alapján három, a nádalyi 
(nádaljai) Növi zsivot termelő parasztszövetkezetben dolgozó férfi bomlasztói 
tevékenységért állt bíróság elé. A vád szerint 1951 nyarán

93 32 család belépett a moli földműves szövetkezet gazdaságába.; Termelő parasztszövetkezeteinkből.; 
Az üzérnek nincs helye a „Petőfi” termelő szövetkezetben. Magyar Szó, 1949. március 19. 3.

94 Hazánkban 2 514, népköztársaságunkban 1148 termelőszövetkezet. Magyar Szó , 1949. március 
29. 1.

95 4600 termelőszövetkezet van az országban. Magyar Szó, 1949. augusztus 14. 1.
96 A földműves szövetkezetek fellendülése. 5246 termelő parasztszövetkezet van az országban. 

Magyar Szó, 1949. október 29. 1.
97 Az idén naponta átlag 15 termelő parasztszövetkezet alakult. M agyar Szó, 1949. december 31.1.



„elkezdték híresztelni azt az ellenséges propagandát, hogy »nemsokára itt lesznek 
az amerikaiak és azok majd likvidálják a szövetkezetét«. Ez volt a propaganda 
»ideológiai« része, s ezután következett a már kézzel foghatóbb agitáció. [...] az 
elsőrendű vádlott már imigyen fogalmazta meg mondanivalóját a többi szövet
kezeti tagnak: »ha hatvan család kilép a szövetkezetből úgy a bennmaradt többi 
család nem lesz képes megmunkálni a földet s ilymódon a szövetkezet meg fog 
szűnni január elsejével«.”

A lap szerint a férfiak ezt követően a tettek mezejére is léptek, „maguk 
készítették a kilépési kérvényeket, majd kitöltötték és a teljesen kész kérvényt 
már csak aláírásra nyújtották oda a tagoknak”. A szerző szerint a kérvényt 
aláírni nem hajlandókat azzal próbálták meggyőzni, hogy különben nem 
kapják vissza a földjeiket, sőt, magát a munkát is szabotálták. Az ítélet 3 és 
2 éves szigorított börtönbüntetés, teljes vagyonelkobzás és 42 ezer dináros 
kártérítés megfizetése volt.98 A szövetkezet iránt való éber figyelem nem csak 
egyszeri eset volt, időről időre felbukkantak a híradások a „bomlasztókról”, 
azokról, akik „nem tekintették szívügyüknek” a szövetkezeti munkát. Nem 
sokkal a kötelező beszolgáltatás megszüntetése után például egy cikk arról írt, 
hogy Topolyán, Csantavéren és Dusanovón egyes szövetkezeti tagok lopnak, 
mások nem hajlandók dolgozni.

„egy Terék nevezetű illető pedig szintén Dusanovón nem volt hajlandó felvenni 
a szövetkezetbe hozott leltáráért járó és kifizetésre kerülő pénzt. Nyilvánvalóan 
azzal a gondolattal, hogy majd valahogy otthagyja vagy rémhíreivel szétzülleszti 
a szövetkezetét (talán épp ama hazugság terjesztésével, miszerint »amerikai nyo
másra szűnt meg a felvásárlás«) s az ingyenélők és mihasznák világa következik 
most -  s aztán viszi haza a behozott inventárt. [...] Mindebből persze semmi sem 
lett [...] A szövetkezetiek éberebben őrködnek mint bármikor oly sok munkával 
és gonddal megteremtett s egyre inkább egyre inkább virágzó szocialista birtokaik 
és javaik felett.”99

A kollektivizálási hullám az „eredményeket” tekintve 1951-re érte el a 
tetőpontot, így ez évben még nem ritkák az országos vagy kisebb léptékű 
szövetkezeti híradások, beszámolók, 1952-re azonban már többnyire más

98 Elnyerték megérdemelt büntetésüket a nádalyi szövetkezeti bomlasztok. Magyar Szó, 1952. január 
25. 1.

99 Nem ismerünk tréfát, ha mihasznákról és spekulánsokról van szó. A szövetkezetiek éberebben 
őrködnek mint bármikor szocialista birtokaik felett. Magyar Szó, 1952. június 21 .2 .



fajta kérdésekkel foglalkozó cikkek töltik meg a napilapot a mezőgazdasági 
tematikán belül.100

Az egyik ilyen nagy hangsúlyt kapó jelenség az új szövetkezeti számadás 
volt, amelyről már 1951 végén több mint hetven szövetkezet képviselőjének 
jelenlétében megbeszélést tartottak Palicson; az összejövetel összegzése már a 
következő év első lapszámában olvasható volt. A cikk szerint az új számadás 
lényege az, miként azt egy résztvevő megfogalmazta: „Ezentúl nem a mun
kanapok halmozására indítanak rohamot, hanem a főcél az lesz, hogy minél 
kevesebb költséggel minél többet termeljenek.” Lényeges elem továbbá a tagok 
havonta történő pénzbeli javadalmazása is -  korábban az egyes gazdasági 
éveket követő számadás után kapott csak jövedelmet egy-egy tag, persze elő
leget akkor is kérhettek, a ledolgozott normanapok után járó fizetség pedig 
terményben járt. E kapcsán többek között a következők hangzottak el:

„Megjegyezem, odahaza egyesek félremagyarázzák az uj számadást, azt mond
ják, hogy ha nem lesz természetbeni jutalmazás, akkor nem is szövetkezet ez. 
Megmagyaráztam nekik, hogy a szövetkezeti tag ezután is kap búzát, kukoricát, 
cukrot stb. mégpedig annyit, amennyire szüksége van, vagyis amennyit megvásá
rol a szövetkezettől. Mert ezután lesz pénze a szövetkezeti tagnak, hiszen minden 
hónapban kap előleget.”101

Az új gazdasági rendszerre történő átállást propagálva a következő hetekben 
rendszeresen publikáltak az új típusú számadásról.102 Egy január 5-ei cikk 
többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy nem elég a gazdálkodást jól vé

100 A szövetkezetek propagálása természetesen csak az újságban megjelent cikkek arányaiban tük
röződött, s nem hagyott alább egyik napról a másikra. 1952 elejéről így a következők citálhatok. 
Egy új szövetkezeti tag belépésének története Moholon: Alulirott Szűcs János tisztelettel kérem... 
Magyar Szó, 1952. január 3. 2.; Az új belépőkről szóló híradás Verbőcéről: Uj belépők a verbőcei 
„Dózsa György” termelőszövetkezetbe. Magyar Szó, 1952. január 4. 1.; Zentárói a következők 
voltak olvashatók: 310 családdal gyarapodtak a zentai járás szövetkezetei. Magyar Szó, 1952. január 
6. 1.; Bajmokot sem hanyagolták el e téren: Harminc uj tag egy év alatt a bajmoki Testvériség- 
Egységben. Magyar Szó, 1952. január 11.2.; Majd tovább folytatódott a sor: 90 uj szövetkezeti tag 
Kikindán. Magyar Szó, 1952. január 13. 1. (A cikk az új típusú számadás vonzerejének tudta be 
a gyarapodást, s hozzátette még azt is, hogy további 20 magángazda szövetkezetbe való felvételi 
kérvénye vár elbírálásra.); Uj szövetkezeti tagok a becsei járásban. Magyar Szó, 1952. január 27.
1.; Már tíz családdal gyarapodott a becsei „Samu Mihály” nevű uj szövetkezet. M agyar Szó, 1952. 
február 8.1.; Törökkanizsáról is új belépőkről adott hírt a napilap: 33 uj tag a „Blagoje Neskovics” 
és „Iván Lola Ribár” szövetkezetben. Magyar Szó, 1952. február 8. 2.

101 Igazgatók, gazdászok, könyvelők a palicsi megbeszélés résztvevői. Az uj szövetkezeti számadás 
bevezetéséről. Magyar Szó, 1952. január 1. 3.

102 Nyolc topolyai járási szövetkezet bevezeti az uj gazdasági számadást. Magyar Szó, 1952. január 
4. 1.



gezni, a jó eredményekhez szükség van a szövetkezetekben vezetett rendszeres 
számvitelre is, amely mutatja az eredményességet, és lehetőség nyílik arra is, 
hogy időben előre is tekintsen az adott szövetkezet.103 A következő lapszám
ban arról lehetett olvasni, hogy a szövetkezeteknek 1952. február közepéig 
el kell készíteniük a gazdasági terveket, s addig az új gazdasági számadást is 
be kellett vezetni ott, ahol arra adottak voltak a feltételek. Beszámolt az újság 
arról is, hogy egy 8 napos tanfolyam indult a járási szövetkezeti tanácsokat 
igazgató gazdászok és revizorok számára a Vajdasági Szövetkezeti Tanács 
Főbizottságában, illetve a fentebb már említett palicsi megbeszélés előadói 
már megkezdték odahaza a munkát, s hogy ezek mindegyike az új számadás 
bevezetését hivatott segíteni. Továbbá, mivel minden szövetkezetnek be kell 
vezetnie előbb-utóbb az új számadást, egy cikksorozatot indít a Magyar Szó 
azokról a szövetkezetekről, amelyek egyelőre csak egyes elemeit vezetik be an
nak, mert, mint olvasható, „nem nézhetjük tétlenül ezekben a szövetkezetekben 
sem azokat a fogyatékosságokat, melyek az uj gazdasági számadás bevezetésére 
késztettek bennünket”. Tanulságként egyébként a munka fel is sorolta azokat a 
gazdálkodási hiányosságokat, amelyeket mindeddig a szövetkezetek elkövettek. 
A lista szerint a tagok nem éreztek anyagi felelősséget a termelés növelésé
nek terén, jó néhány helyen felelőtlenül bántak a szövetkezeti vagyonnal, s a 
termelőeszközöket sem használták ki maximálisan, mert a korábbi termelés 
során nem éreztek a tagok anyagi érdekeltséget. Az általánosabb bevezetés 
után gyakorlati elemként termelési egységenként a termesztendő termények 
megtervezéséhez is útmutatót adott a cikk.104 A lap másnap egy, az általános 
tennivalókról szóló cikksorozatba kezdett, a kezdő írásban a kiadás és bevétel 
előzetes számadását vette szemügyre,105 a rá következő nap a tervezés került 
górcső alá,106 a cikksorozat záróakkordjaként pedig a termelési tervezésről és 
az állattenyésztő brigád példatervéről lehetett olvasni.107 A hónap közepén 
az új gazdasági számadás feladatait véleménycikk boncolgatta, mely szerint 
az adott szövetkezetnek meg kell találnia a legkifizetődőbb termelési ágat, 
mert így lehetővé válik az igazságosabb jutalmazás és a jövedelem célszerűbb

103 Hozzászólás a gazdasági számadás bevezetéséhez. M agyar Szó, 1952. január 5. 2.
104 Mi a teendő abban a szövetkezetben, ahol nem térnek át teljesen az uj gazdasági számadásra. 

Magyar Szó, 1952. január 6. 2.
105 Jövedelem, normanap-érték, fizetési alap. Mi a teendő abban a szövetkezetben, amely nem vezeti 

be teljesen az uj számadást (2). Magyar Szó, 1952. január 7. 2.
106 Számoljuk ki, hány normanap kell egy hektár kukorica megműveléséhez. Mi a teendő abban a 

szövetkezetben, amely nem vezeti be teljesen az uj számadást (3). M agyar Szó, 1952. január 8. 2.
107 Amit minden szövetkezeti tagnak tudnia kell. Mi a teendő abban a szövetkezetben, amely nem 

vezeti be teljesen az uj számadást (Befejező közlemény). Magyar Szó, 1952. január 10. 2.



elosztása, amely a gyarapodást segíti elő.108 Hamarosan újabb cikksorozatba 
kezdett a napilap, ezúttal egyes szövetkezeteket mutatott aszerint, hogy miként 
állnak az év végi számadással, valamint az új számadás bevezetésével. Ennek 
keretében elsőként három cikk erejéig két óbecsei szövetkezet problémáit 
taglalta,109 majd a baranyai szövetkezetek kerültek terítékre,110 aztán a Topolyai 
járás szövetkezeteivel folytatódott a sor, amelyek közül a „párttitkár véleménye 
szerint 8 -10  szövetkezetben vezetik be az idén a teljes gazdasági számadást”.111 
Ugyanezen járással foglalkozott egy későbbi cikk is, amelynek bevezetője 
alapján „az alább felsorolt fogyatékosságokat és hibákat szövetkezeteink az uj 
gazdasági számadás bevezetésével rohamosan felszámolják”.112 Ezt követően 
három cikk erejéig sorra került Bezdán is,113 aztán Óbecse és Péterréve egy-egy 
szövetkezetét kereste fel az újság egy munkatársa,114 majd egy, a traktorok és a 
szövetkezeti műhelyek normáinak és az új gazdasági számvitelnek a kapcsoló
dási pontjait elemző cikkel115 találkozhatott az olvasó. A szövetkezeti riportok 
természetesen február közepétől sem maradtak abba, azokban viszont már az 
éves közgyűlések kerültek bemutatásra. Az új gazdasági számvitellel foglalkozó 
cikkek fókuszába pedig a későbbiekben az került, hogy mely szövetkezetnek 
miként sikerült megvalósítania az átállást.

Az állami szorítás enyhülése: az általános földműves-szövetkezetek 
megerősödése, a földmaximum és az azt követő intézkedések

Miután a kollektivizálás következményeként a mezőgazdasági termelés vissza
esett, az ország gabonabehozatalra szorult (1954-ben például 92%-kal kellett

108 Megoldás. Magyar Szó, 1952. január 15. 1.
109 Egy rendkívüli közgyűlés rendkívül helytelen határozata Becsén a szövetkezet forgalmának 

átszámításával kapcsolatban. M agyar Szó, 1952. január 17. 3.; Szállás-gazdálkodás, házimajorság 
és egyéb. Szövetkezeti cikksorozat Becséről (2). Magyar Szó, 1952. január 18. 2.; Személyi ügyek 
a szövetkezet előtt. Szövetkezeti cikksorozat Becséről (3). M agyar Szó, 1952. január 19. 2.

110 A nagy házimajorság, a furfangos iparos és a szétosztott jövedelem kérdése a baranyai szövetke
zetekben. Magyar Szó, 1952. január 20. 4.

111 Hol kezd hatni a gazdasági számadás. A topolyai járás szövetkezeteinek gyakorlatából. Magyar 
Szó, 1952. január 25. 3.

112 „Itt a fúró, könyveld el...” Tökéletesebb számvitelre sarkall az uj gazdasági számadás. Magyar 
Szó , 1952. január 29. 2.

113 A leltár, a változatlan fizetési alap s a gyorsan meglelt tajtékpipa. Szövetkezeti cikksorozat 
Bezdánból. Magyar Szó, 1952. február 5.3.; Mi megpróbáljuk. Szövetkezeti cikksorozat Bezdánból. 
M agyar Szó, 1952. február 7. 3.; A kender, a cukorrépa és egy panasz. Szövetkezeti cikksorozat 
Bezdánból (Befejező közlemény). M agyar Szó, 1952. február 8. 3.

114 Normakérdés a szövetkezetben. Egy érdekes összehasonlítás. M agyar Szó, 1952. február 8. 2.
115 Helyes normát. Magyar Szó, 1952. február 10. 1.



növelni az élelmiszerimportot a korábbi évhez képest116), ami a parasztság 
ellenállásával, illetve a párttól való tömeges elfordulásukkal kiegészülve arra 
késztette a pártot, hogy 1951-ben irányváltást kezdjen el az agráriumban. 
Ennek keretében 1952 során a kormányzat abbahagyta a termelő parasztszö
vetkezetek alakításának erőltetését, 1953-ban pedig új jogszabályi kereteket 
alakított ki a mezőgazdasági szövetkezetekre nézve.117 A Szövetségi Végrehajtó 
Tanács által 1953. március 30-án meghozott rendelet értelmében átszervezték 
a termelő parasztszövetkezeteket; a rendelet, mint később az látható, érintette 
a tulajdonviszonyokat is.118 S miután ki is lehetett lépni abból, a tagok töme
gesen hagyták hátra a közös termelés kereteit. A korábbi évek kényszerítő 
intézkedései miatt viszont eltelt némi idő, míg a magángazdák talpra tudtak 
állni. Sőt, az egyik visszaemlékező szerint mindezt az akkortájt fellépő aszály 
is nehezítette:

„Sajnos éppen abban az időben, ’52-ben vagy ’53 nyarán soha nem látott száraz
ság, aszály köszöntött be. Egész nyáron nem esett egy csepp eső se. Tudom, hogy 
volt egy hold földünk, amelyikbe kukoricát ültettünk, és annyi termés volt, hogy 
kimentünk a kukoricát letörni, jó termésnél egy hold földről néha öt-hat szekér
rel se tudtuk hazavinni a csöves kukoricát, most pedig úgy a kocsi alján egy-két 
kosárnyi hitvány kis csövecske volt csak -  csömbőknek mondtuk -, annyi volt az 
egész hold földnyi termés. Úgyhogy a nagy mezőgazdasági fölszabadítás, fölsza
badulás nem sok gazdasági eredményt hozott. Akkor ugye nem nagyon volt még 
állat, mert korábban az állatállomány nagyon megcsappant, nem volt mivel etetni, 
hát elvitték a termést tőlünk.”119

A szövetkezetekből kilépők egy része viszont újabb korlátozással találta 
szemben magát, mivel nem kaphatták vissza az összes bevitt földet. Hiába 
volt ugyanis a birtokolható föld maximuma addig is a szocialista táborban 
lévő országokban lévőhöz képest is igen alacsony, azt egy ugyanazon év május 
22-én meghozott, az össznépi vagyon mezőgazdasági földalapjáról és a föld 
mezőgazdasági szervezeteknek juttatásáról szóló törvénnyel még kevesebb
re, 10 hektárra (nagyjából 17 hold) csökkentették; a családi szövetkezetek 
némileg többre, 15 hektárra -  25,5 hold -  voltak jogosultak. A nem csak

116 Jovica Lukovic i. m. 181.
117 Az 1953-as változásról részletesebben lásd: Lukács B. György: Kollektivizálás a szocialista 

Jugoszláviában (1949-1953). In Horváth Sándor -  Ö. Kovács József (szerk.): Állami erőszak és 
kollektivizálás a kommunista diktatúrában. Budapest, 2015, MTA Bölcsészettudományi Kuta
tóközpont Történettudományi Intézet, 380.

118 1953. március 30. In Vékás János i. m. 286-287.
119 Interjú Matuska Márton újságíróval, íróval... i. m. 128.



földműveléssel foglalkozók kezén 3 hektár (mintegy 5,2 hold) termőföld vagy 
5 hektár (az körülbelül 8,7 holdat tesz ki) erdő maradhatott.120 A jogszabály 
alapján a magángazdák kénytelenek voltak megválni földjük e határ fölé eső 
részétől. A birtokmaximumon felüli földek az állami birtokok, a megmaradt 
szövetkezetek vagy egyéb szervezetek kezébe kerültek, valamint társadalmi 
tulajdonként funkcionáltak tovább.121 A földmaximum felett lévő területek 
elvétele ismételten ellenkezést, elkeseredést váltott ki az érintettekből. A már 
idézett Bálint József sem értette, hogy a meglévő földjét miért nem hagyhatja 
fiaira, miért kell annak egy részéről lemondania az állam javára:

„1953 őszén este hazaérek a határból, ott van a kisbíró, hogy azonnal menjek a 
községházára. [...] Mondom a nevemet, a zombori [férfi -  K. Cs.] mondja, hogy 
van nekem eladó földem. [... ] Én mondom, hogy nekem a feleségemével együtt 22 
hold, és kettő hold a fiamé, de az úr erősíti, hogy 24. Itt megint mondom, hogy a 
kettő holdat 1948-ban, a kataszteri revízió idején az enyémhez írták, de különben 
a telekben is a fiam nevén van. A fiam nem is lakik nálam. [...] Tehát a sok vita 
és igazság után a kettő holdat elengedték. Most ismét az 5 holdat is szeretném 
megmenteni. [...] ...de az úr is harcol, hogy adjam, mert ha nem adom, [...] és 
mégiscsak oda kell adnom, és akkor már azt veszik el vagy vásárolják fel, amelyiket 
akarják. De ha most adom, akkor még választhatok, amelyiket akarom adni. [...] 
Ez a törvény. [...] az ilyen ördögi törvény csak megbolondulhat, mert nem tudja 
már, hogy mit csinál. És akármilyen igazam van, csak elveszik. Mert nem volt nekik 
elég az a sok itt hagyott német föld és az a sok uradalmi föld...”122

A földmaximum kérdése 66 ezer ingatlant érintett, amelyekből 275 ezer 
hektárnyi terület került kisajátításra. S bár mindez újabb érvágást jelentett a 
magántulajdonra nézve, országos viszonylatban az 1960-as évek végén még 
mindig 50% felett volt a magántulajdon aránya az agrárszektorban.

Az új gazdasági rendszerben is erős korlátozásokkal kellett szembesülniük az 
egyéni gazdálkodóknak. Igen nehezen jutottak például kölcsönhöz, ahol a föld 
is szolgálhatott a visszafizetés biztosítékául, viszont könnyen bérbe adhatták 
földjüket a szocialista szektornak. Változás állt be az adózás terén is, a termés 
nagysága helyett ezentúl a föld minősége után vetették ki az adót a magángaz
dákra.123 Mint a Magyar Szó fogalmazott: „A kataszter szerint, vagy ahogyan 
a társadalmi hozzájárulásról szóló törvény emlegeti, a föld területe, minősége

120 Jovica Lukovic i. m. 184.
121 Melissa K. Bokovoy: Collectivization in Yugoslavia... 327. 1953. május 22. In Vékás János i. m.

290.
122 Idősb Bálint József i. m. 123.
123 Jovica Lukovic i. m. 184.



és a termesztendő növény szerint fizetjük az adót a jövőben.” Továbbá a cikk 
szerint az „ilyen kivetési rendszer, a föld után kivetett adó több termelésre 
serkenti majd a gazdálkodót”.124 Még inkább szemlélteti a megváltozott körül
ményeket, hogy az egyénileg gazdálkodók munkaerőt is szerződtethettek, ha 
szükségük volt rá, mindössze a társadalombiztosításukat kellett fedezniük.125 
Az 1950-es években az állami gazdaságok száma nőtt is némileg.126

Földműves interjúalanyaim közül az 1953-as rendelkezések után többen is a 
földmaximummal rendelkeztek, az egyik, 1947 óta földműveléssel foglalkozó 
szerémségi visszaemlékező is: „Hát háború után, mostan. Partizánországba, 
Tito országjába. Nem vót... ez vót a maxim, tizenhét hold. Többet nem le
hetett venni, se árendáni, bérbe venni...”127 A kollektív keretek között zajló 
gazdálkodás véget értének, majd az utána következő időszaknak a megítélése 
több interjúalanyom számára egybeesik a jugoszláv gazdasági fellendülés 
kialakulásával, illetve tartóssá válásával. A parasztcsaládból származó M. M. 
így foglalta össze ezeket az időket:

„...akkó fölbomlottak [a szövetkezetek -  K. Cs.], és mindenki kiment vissza, 
és akkó meg vót engedve a maxi, úgy mondták, tizenhét hold föld lehetett neki 
privátilag. Mindent csinálhatott, vehetett gépet, szánthatott, vethetett szabadon, 
semmilyen beszolgáltatás, vagy ilyen tevékenység, azt csinált minden terményével, 
amit akart. Akkó alakultak ilyen fölvásárló központok, amik így fölvásárolták úgy 
a búzát, kukoricát, disznót, marhát, jószágot, mindent. És akkó ez nagyon jó lett 
a végin, mert abbúl alakult ki a nagyon jólét...”128

Az újabb átszervezéssel a termeléssel és a tulajdonlással kapcsolatos ide
ológia középpontjába az állami tulajdon helyett a társadalmi tulajdonra, a 
termelésre nézve pedig a termelők önigazgatására vonatkozó elképzelés került. 
Az önigazgatás gondolatának kidolgozása amúgy szinte rögtön a szovjetekkel 
történő összezördüléskor elkezdődött, hiszen a szovjet útról való letéréskor a 
jugoszláv ideológusok (leginkább Edvard Kardelj, Milovan Dilas és Boris Kidric) 
legégetőbb feladata a szovjet és a jugoszláv szocializmus közötti különbségek 
megtalálása, majd azok kidomborítása volt. Az elképzelés értelmében a szov
jet államban végzetes centralizáció zajlott le, azaz olyan bürokratikus-etatista 
struktúrákat épített ki, amelyek révén nem is szocialista, hanem tulajdonképpen

124 Az adóról az uj gazdasági rendszerben. Kilátások a piaci versengéssel kapcsolatban. A kataszter 
és nem a jövedelem szerint vetik ki majd az adót a termelőnek. Magyar Szó, 1952. június 20. 3.

125 Jovica Lukovic i. m. 184.
126 John B. Allcock i. m. 132.
127 Interjú Sz. I. földművessel. Készítette Kovács Csaba 2013-ban Maradékon. 2.
128 Interjú M. M. földművessel... 27.



államkapitalista rendszert hozott létre. így a jugoszláv rezsim a szocializmus 
terén a Sztálin előtti időkhöz szándékozott visszanyúlni, az olyan önkormányzati 
tradíciókhoz, amikor még nem hatotta át az egész eszmét a szovjet rendszer sa
játos szemlélete. Mindezekhez pedig még az is hozzátehető, hogy a szocializmus 
jugoszláv (újra)értelmezése, valamint a közigazgatási és gazdasági decentrali
zációra való törekvés a felelősséget is megosztotta.129 Ennélfogva az önigazgatás 
modelljének legkorábbi szakasza, tulajdonképpen annak kiépítése 1949-ben 
kezdődött, s egészen 1953-ig tartott, majd a későbbiekben a kezdeti téziseket 
újabbakkal egészítették ki. A gazdasági rendszerre értelmezve mindez úgy nézett 
ki, hogy 1949 decemberében kísérleti jelleggel 215 vállalatnál munkástanácsokot 
hoztak létre, majd miután jól működőnek ítélték azokat, 1950 során még több 
alakult.130 A munkástanácsok megalkotásának hátterében az állt, hogy az új 
koncepció szerint nem kellett többé közvetítő (az általában maga az állam) 
a termelő és a termelés közé, hogy ellenőrizze a termelési folyamatot, hanem 
közvetlenül a munkás felelős -  mivel maga is tulajdonos -  a gyárért/üzemért, 
a vagyonért és a termelésért.131 Tito a közvélemény elé először az 1950. június 
26-ai parlamenti beszédében tárta az új elképzelést, ezután pedig folytatták az 
átalakításokat. Annak jegyében a szövetségi ágazati minisztériumokat kiiktatták, 
az egyes köztársaságokhoz kerültek azok jogai, decentralizálták a gazdasági ter
vezést, továbbá az árak és a jövedelmek feletti erős kontrollt is megszüntették. 
Mindezek mellett pedig megtették az első lépéseket a kommunális rendszer 
kiépítésének terén, amely a községi önkormányzatok létrehozásának kezdetét 
jelentette. A lerakott új alapok „szentesítése” az 1952. november 2-7. között 
zajlott VI. pártkongresszuson történt meg, majd mindezt 1953. január 13-án az 
alkotmányban is rögzítették.132 Az új tulajdonlási forma, sőt maga az önigazgatás 
elve egészében elméleti síkon egyfajta jugoszláv modellnek tekinthető, ugyanis 
a pártvezetés -  szakítva a szovjet típusú szocializmussal -  sajátos útra terelte az 
állam tulajdonláshoz való viszonyát. A kívülálló számára azonban ez gyakorla
tilag „mindössze” a tulajdonviszonyokra vonatkozó értelmezési vita volt, hiszen 
míg korábban a nép, vagyis a társadalom, most a munkás volt a tulajdonos.133

A sajtó az 1952-1953-as változásoknak igen nagy teret szentelt. Az egyik fő 
üzenete ezeknek az írásoknak az, hogy a változásokkal nem hagyják magukra 
a szövetkezeteket, vagyis a kedvezményekkel nem a magángazdálkodókat tá
mogatják kifejezetten, hanem a körülmények javításával a termelékenységet 
igyekeznek emelni.

129 Juhász József i. m. 67-69.
130 Uo. 70.
131 Jovica Lukovic i. m. 182.
132 Juhász József i. m. 70-71.
133 Jovica Lukovic i. m. 182-183.



„...csak arról volt szó, hogy kormányunk szabadabb kezet adott a termelőknek, 
hogy több kedvvel műveljék földjüket, hogy ilymódon növeljék a termelékeny
séget. De az a jelszó, hogy nem a szövetkezeteké, de a magántermelőké ezután a 
jövő -  néhol mégis csak befészkelt magát és -  halljad világ! -  egyes szövetkezetiek 
olyasmin kezdték törni komolyabb munkára érdemes fejüket, hogy ők bizony 
elhagyják a szövetkezetét, mert ezután jobb lesz a magántermelőnek.”134

A szövetkezetek átalakításáról szóló rendelet után még erőteljesebben fo
galmazott azt illetően az újság, hogy „nem jön vissza a régi világ”.

„Újból béresek leszünk? Ez a kérdés vetődik fel nem egy termelő szövetkezet sze
gényparaszt és volt földnélküli tagja előtt. A válasz rövid és világos: Nem! Soha! 
[... ] Kardely elvtárs leszögezte: a szocialista állam nem engedheti meg, hogy a falusi 
szegénység újból béres legyen a zsirosparaszt birtokán. [...] Mezőgazdaságunk 
[...] Soha sem támaszkodik majd a falusi nagygazdára, hanem a mezőgazdaság 
szocialista szektorára, az állami birtokra és a termelő szövetkezetre.”135

A termelő parasztszövetkezetek átszervezéséről kiadott rendelet rögtön a 
megjelenése napján, három oldalon keresztül citálva (annak mind a 7 része és 
55 szakasza) olvasható volt a Magyar Szóban.136 A rendelet közlése azonban 
csak a kezdete volt annak a hosszú hetekre-hónapokra elhúzódó periódusnak, 
amikor az átszervezéssel kapcsolatos megannyi felmerülő kérdést taglalta a 
napilap. Ennek jegyében két nap múlva arról lehetett olvasni, hogy Kishe
gyesen és Csantavéren milyen kérdések merültek fel, milyen viták zajlottak a 
szövetkezetek átszervezését illetően.137 A következő napi lapszám már jóval 
magasabb szintű fórumról, a Kommunisták Szövetségének tartományi veze
tőségi üléséről adott hírt, ahol szintúgy a szövetkezeti átszervezés volt a téma. 
Annak összegzésében iránymutatás is elhangzott, amely szerint:

„...a kommunistáknak a falvakban fokozottabban kell kifejteniök tevékenységüket 
a rendelettel kapcsolatos vitában. [...] Hozzá kellene látni most már -  miután 
a rendeletet ismerik a földművesek -  az átszervezésre kerülő, illetve újonnan 
alapitandó szövetkezetek jövőbeni alapelveinek megvitatásához. Megbeszélése
ket kellene folytatni ezenkivül a szabad szerződések megkötéséről a tagok és az 
uj szövetkezet között. [...] ...egyesek a rendeletet mint a szövetkezeti mozgalom

134 Minden út... Magyar Szó, 1952. január 3. 1.
135 Újból béresek leszünk? Magyar Szó, 1953. április 8. 1.
136 Rendelet a termelő parasztszövetkezetek vagyoni viszonyairól és átszervezéséről. Magyar Szó,

1952. március 30. 1-3.
137 Megjelent a szövetkezeti rendelet... Vélemények és vita az átszervezésről. M agyar Szó, 1953. 

április 1. 5.



felszámolását magyarázzák, holott itt nem utolsósorban a szabadabb szövetkezésről 
van szó, ami tulajdonképpen a szövetkezeti mozgalom megszilárditását jelenti.”138

Az április eleji napoktól kezdve egymást követően jelentek meg a szövetkezeti 
átszervezésről szóló cikkek. Üléseztek, állást foglaltak, magyarázták a rendelet 
értelmét, lehetőségeit, jelentőségét a különböző szövetségek.139 A döntést ma
gyarázó írások mellett nem sokáig kellett várni a véleménycikkekre sem. 1953. 
április 5-én címoldalon lehetett arról olvasni, miért is volt szükség minderre: 
„arról van szó, hogy az eddigi adminisztrativ-bürokratikus utón létrejött és 
fenntartott termelő szövetkezetek helyébe a szabad szövetkezés alapján adassék 
meg a lehetőség parasztjainknak, hogy mindenekelőtt gazdasági érdekeiknek 
megfelelően szervezzék újjá az eddigi szövetkezeteket”. Továbbá, mit is jelent, s 
mit nem a szövetkezeti átszervezés, vagyis „nem a szövetkezetek felszámolásá
ról van szó, hanem mindenekelőtt az uj szövetkezeti formák létrehozásáról”.140 
Megszólaltak az ügy kapcsán az állam prominens képviselői is. Edvard Kardelj 
Kragujevacon, a Crvena Zastava munkásai előtt tartott beszédet, amelyben, 
miután a „kragujeváci munkások leírhatatlan lelkesedéssel köszöntötték”, 
néhány időszerű kérdésről ejtett szót. A mezőgazdaságra a gazdasági rendszer 
elemei közé illesztve beszélt. A hangsúlyt, mint az már mástól is elhangzott, 
Kardelj két fő csomópontra helyezte. Egyrészt, hogy „mezőgazdaságunkat is 
meg kellett szabadítani a bürokratizmus és az adminisztratív irányítás marad
ványaitól”, másrészt, hogy e „rendelet meghozatalának tehát nem az a célja, 
hogy feloszlassák a termelő szövetkezeteket, sem pedig az, hogy eltávolodjanak 
a mezőgazdaság szocialista átalakításának vonalától”.141 Megszólalt az ügyben 
Petar Stambolic is, aki Szerbia Dolgozó Népe Szocialista Szövetségének IV. 
kongresszusán -  Kardeljével tökéletesen megegyező álláspontra helyezkedve -

138 Átszervezés és nem felszámolás. Az uj alapelvekről és szabad szerződésekről kellene most már 
vitázni. A kommunisták tartományi vezetőségének ülése a szövetkezetek átszervezéséről. Magyar 
Szó, 1953. április 2. 1.

139 Épitőszándéku véleményharc az átszervezésről: ez a legfontosabb. Milos Minics elvtárs a szövet
kezetekről. Szemelvények a Kommunisták Szövetsége tartományi vezetőségének szerdai üléséről. 
M agyar Szó, 1953. április 3. 1.; Aktivizálni a kommunistákat a szövetezés konkrét kérdéseinek 
megvitatásában. Uo. 3.; A bank, a határidő, az alapszabály, a csatlakozás és a többi. Hogyan 
szervezzük át a szövetkezeteket. Cikksorozat a Tartományi Szövetkezeti Szövetség értekezletéről. 
M agyar Szó, 1953. április 4 .1 .; Hogyan szervezzük át a szövetkezeteket. Magyar Szó, 1953. ápri
lis 4. 1.; Átszervezés, de hogyan? A szövetkezeti rendelet vitájához. A Tartományi Szövetkezeti 
Szövetség értekezletéről. M agyar Szó, 1953. április 6. 1.; A Tartományi Szövetkezeti Szövetség 
értekezletéről. Uo. 3.

140 Újjászervezés. Magyar Szó, 1953. április 5. 1.
141 Kardely elvtárs a mezőgazdaságról. Szociális juttatások -  Az árak problémája -  Az akkumulációs 

százalékok -  A mezőgazdaság fejlesztése -  Külpolitikai kérdések. Edvard Kardely kragujeváci 
beszéde. Magyar Szó, 1953. április 8. 1-3., 5., idézet: 1., 3.



beszélt a mezőgazdaság helyzetéről.142 Mosa Pijade ugyancsak felszólalt a kong
resszuson, beszédében kitért a szövetkezeti kérdésre is, aminek során kiemelte, 
hogy a földnélkülieknek és a kevés földdel rendelkező szövetkezeti tagoknak 
nincs félnivalójuk.143 Sóti Pál pedig azt hangsúlyozta, hogy bár a föld a falusi 
gazdagoknál van („Vajdaságban a falusi tehetős parasztok valamivel kevesebb 
mint 10 százaléka a művelhető földterület több mint egyharmadát birtokolja”), 
de ők azt nem tudják megművelni, a föld megmunkálásához szükséges eszközök 
azonban a szegényebb rétegeknél megtalálhatók, így őket kell támogatni.144 
Hallatták a hangjukat a lap révén az egyes szövetkezetek is az átszervezést és 
az azt követő vagyoni helyzetüket illetően. Óbecséről két szövetkezet megbe
széléséről tudósított az újság -  a vitákon szóba került a földmaximum kérdése 
is.145 Zomborban a Testvériség-Egység szövetkezet kérte, hogy emeljék az át
szervezés után a szövetkezeti földek nagyságát.146 Két nappal később a Magyar 
Szó Csantavérről, a Haladás termelő parasztszövetkezet üléséről jelentkezett 
be, ahol az átszervezés kapcsán a földbérlet után a szövetkezet által fizetett 
gabonamennyiség nagyságáról, az egykor föld nélkül belépők háztáji földjének 
(házimajorság) nagyságáról, a szövetkezetbe való belépés elvéről, illetve a tagok 
társadalom- és betegbiztosításáról vitáztak az összegyűltek. Mindezek mellett 
pedig támogatták a politikai szereplők és a Magyar Szó által is lépten-nyomon 
hangoztatott szövetkezetiföldalap-növelést.

„...üdvözölték Kardely elvtárs kragujeváci beszédét, valamint Szerbia Dolgozó 
Népe Szocialista Szövetsége kongresszusának határozatait, amely szintén a szö
vetkezeti földalap növelése mellett foglalt állást. És ezért egyeznek sziwel-lélekkel 
azoknak a földnélkülieknek és kisparasztoknak kérelmével, akik Vajdaságszerte a 
maximum csökkentését kérik a Szövetkezeti Végrehajtó Tanácstól.”147

142 Szerbia Dolgozó Népe Szocialista Szövetségének működéséről és feladatairól. Petar Sztambolics 
elnöki beszámolója. Tudósitás Szerbia Dolgozó Népe Szocialista Szövetségének IV. kongresszu
sáról. Magyar Szó, 1953. április 10. 1-3., 8.

143 Mindent megteszünk, hogy a szegényparasztoknak biztositsuk azt a jövőt, amelyet elvárnak a 
szocialista államtól. Mosa Pijade elvtárs kongresszusi felszólalása. Befejezte munkáját Szerbia 
Dolgozó Népe Szocialista Szövetségének IV. kongresszusa. Magyar Szó, 1953. április 10. 1., 3.

144 Korán kezdett örvendezni a reakció. Sóti Pál kongresszusi felszólalása. M agyar Szó , 1953. április
11.3.

145 Földet kérnek a földnélküli és kevésföldü szövetkezetiek. Nem akarunk ismét béresek lenni -  
üdvözlik Kardely elvtárs beszédét a becseiek. M agyar Szó , 1953. április 10. 1.

146 Földet kérnek a Testvériség tagjai is. Vita az átszervezésről Zomborban. Magyar Szó, 1953. április 
12. 5.

147 Az átszervezés utján. Milyen lesz a csantavéri „Haladás” -  450 kg búza egy hold bérleten -  A 
földnélküliek égető kérdése -  Május l.én megkezdik a szerződések aláírását -  A belépő tag nem 
köteles behozni felszerelését -  ebből lesz a szabályzat. M agyar Szó, 1953. április 14. 4.



Újra terítékre került a napilapban a csantavéri Haladás átszervezéssel 
kapcsolatos megbeszélése,148 s Adán149 sem tétlenkedtek a szövetkezeti tagok. 
Megszakítva a felsorolást elmondható, hogy csak a földmaximumról szóló 
rendelet életbe lépéséig, vagyis jó egy hónapon belül a Magyar Szó nagyjából 
két tucat -  szövetkezeti -  helyszínről jelentkezett be, ahol szintúgy a szövet
kezeti átszervezési tárgyalásokról villantott fel közelképet.

A földmaximum nagyságát taglaló, arra javaslatot tevő munkákat is szép 
számban adta közre a lap. Az elsőt ezek sorában, amelyik konkrét javaslatot 
tartalmazott, április 11-érői találtam, a szerint a Nagybecskereken összegyűlt, 
kis és közepes nagyságú birtokkal bíró gazdák és szövetkezeti tagok 17 hol
dat javasoltak birtokolható maximumként.150 A következő napon a napilap 
az óbecsei Tisza szövetkezet kultúrotthonában összegyűltek kéréséről adott 
hírt, amely alapján az összegyűltek 15-17 hold maximumot javasoltak.151 
A földmaximum nagyságáról szóló törvény 1953. május 22-ei meghozataláig152 
még többször is felbukkantak javaslatok, vélemények a magyar nyelvű sajtó- 
orgánumban a témában (azok „természetesen” Kardelj, Sóti stb. kongresszusi 
beszédét állították példának, s általában 15 holdnyira tették a magángazdák 
kezén hagyható föld nagyságát), a kevi-tornyosi153 szövetkezeti megbeszélésen 
például 15 holdnyiról volt szó, a bezdáni Kossuth Lajos termelőszövetkezet154 
tagjai szintúgy ezt a földnagyságot javasolták.

Az újság persze a szövetkezeti átszervezés közepette sem hanyagolta el, sőt 
talán még komolyabban vette a szövetkezeteken belüli visszásságokról, illetve 
az azok felszámolásáról való rendszeres híradást. Az egyik ilyen cikk többek 
között arról tudósította olvasóit, hogy „Rákics René volt főkönyvelő különböző 
könyvelési manipulációkkal hosszú időn át fosztogatta a szövetkezetei és mint 
nem ellenőrzött személy 1 540 000 dinárral károsította meg a szövetkezetét”.155

148 Az átszervezés utján. Hol van már a feketepiac? -  Számolni kell az uj gazdasági helyzettel -  Ne 
tartson öt könyvelőt a szövetkezet a természetbeni osztozkodás miatt -  Mind hevesebb vita 
-  Milyen lesz az uj „Haladás” szövetkezet Csantavéren -  Elkészült az uj alapszabálytervezet -  
Tizenhármán már érdeklődtek. M agyar Szó, 1953. április 16. 4.

149 Egy elnök, egy raktárnok és egy könyvelő. Szemelvények egy uj szövetkezet készülő alapszabá
lyából. Magyar Szó, 1953. április 17. 3.

150 A zrenyanini szegényparasztok levele. Kérjük: 17 holdra korlátozzák a maximumot. Magyar Szó,
1953. április 11.3.

151 Legyen kisebb a maximum. Tudósitás a »Tisza« egyik tanyacsoportjából. M agyar Szó, 1953. 
április 12. 5.

152 A Magyar Szó másnap 3 oldalas tudósításban számolt be a jogszabályról és annak vonzatairól: 
Elfogadták az uj maximumról szóló törvényt. M agyar Szó, 1953. május 23. 1-3.

153 Nekünk jobb életet csak a szövetkezet biztosíthat. A kevi-tornyosi földnélküliek, kisparasztok 
15 holdra javasolják a maximumot. Magyar Szó, 1953. április 14. 4.

154 Minden tagra 10 hold föld jusson. A bezdáni Kossuth Lajos földkérelme. Uo. 7.
155 Még mindig háttérbe szorul a mezőgazdaság a szuboticai földműves szövetkezetben. Biróság 

előtt a főkönyvelő. M agyar Szó, 1953. március 7. 2.



Az ily jellegű hírekben az átszervezésről folytatott megbeszélések, viták köze
pette felbukkanó „szövetkezeti bomlasztok” -  igen változatos és ékesszólóan 
előadott -  ügyei voltak leginkább hangsúlyosak. Sóti Pál már említett kong
resszusi beszédét citálva a Magyar Szó jó néhány településről szemezgetve adott 
közzé egy, az átszervezést „kihasználni igyekvőket” bemutató válogatást.156 
A Kúlai járásból, Lipáról tudósító írás is közzétett egy történetet a szövetkezet 
megszűnése mellett voksolók egy csoportjáról.

„A szövetkezeti ellenségek eddig leginkább rossz munkájukkal igyekeztek hát
ráltatni a szövetkezetek fejlődését. A szövetkezetek szétrombolását akarták. Arra 
számitottak, hogy széthúzzák a szövetkezeti vagyont. A szövetkezetek átszervezé
séről szóló rendelet megjelenése óta egyesek nyiltan is ezt vallják. Lipáron Petar 
Gyomba szétkürtölte, hogy feloszlanak a termelő szövetkezetek, nem lesz többé 
kollektiv gazdálkodás. A szövetkezeti tagok egy része napokig nem dolgozott, a 
kocsmában dorbézoltak és csak a rendelet megjelenésekor látták, hogy tulajdon
képpen nem a szövetkeztek feloszlásáról van szó”.157

Egy másik írás kifejezetten külső, magyarországi behatással vádolt néhány 
volt módosabb gazdát, akik örömmel fogadták a szövetkezetekből való kilépés 
lehetőségét, illetve az átszervezések bejelentését.

„»A Kossuth-rádió azt mondotta, hogy Tito marsai Angliában eladta Jugoszláviát. 
Ha visszajön szétzavarja a szövetkezeteket, a Kommunista Szövetséget pedig fel
oszlatja. Vége lesz a tagosításnak.« Ilyen hírekkel siettek egymáshoz.”158

Jó egy héttel később újabb, ezúttal Csantavéren tevékenykedő „bomlasz- 
tóknak” szentelt majd féloldalas, az első oldalon olvasható írást a Magyar Szó. 
A cikk szerint két tag rávette a szövetkezet egyik hivatalnokát, hogy hamisítson 
egy jegyzőkönyvet, „amelybe beleiktatták az általuk összeállított felszámolá
si bizottság névsorát.” Mindemellett pedig még „szították a hangulatot” is. 
A két férfit letartóztatták, de büntetésükről nem esett szó.159 A következő nap

156 Kecskés István undorodik... Erélyesebb fellépést a szövetkezeti ellenséggel szemben. Magyar 
Szó, 1953. április 12. 5.

157 Petár Gyomba szétkürtölte... A kulai járás szövetkezeteinek fejlődéséről. M agyar Szó, 1953. 
április 14. 7.

158 Amig megszületett Kevi-Tornyoson a szövetkezeti földalap létesitésének és növelésének gon
dolata. Tájékoztatóirodás jelszavakkal ágált a szövetkezet ellen néhány ellenséges beállitásu volt 
nagygazda. Magyar Szó, 1953. április 16. 4.

159 Jegyzőkönyvet hamisitott két szövetkezeti bomlasztó Csantavéren. A tagok a törvény védelméhez 
folyamodtak. M agyar Szó, 1953. április 24. 1.



törvénytelen felszámolási eljárás miatt sújtott le a hatóság;160 egy pár nappal 
később közölt írásból kiderült, hogy az öt vádlott közül (akik a szövetkezet idő 
előtti feloszlatása kapcsán nem ellenkeztek, sőt, bevitt lovaikat, szerszámaikat 
is hazavitték, s a közös munkában sem igen vettek részt) kettőt egyévi, másik 
kettőt tíz hónapos, egyet pedig tizenöt havi fogházbüntetésre ítéltek.161 Április 
28-án újabb „szövetkezeti bomlasztok” ügyét tárta az olvasók elé a napilap.162 
Másnap pedig a szövetkezeti átszervezés kapcsán arról olvashatott a napilapot 
forgató, hogy

„Vékony Ferencék poharazgatás közben valamennyien lakmározásnak képzelték 
a szombatesti értekezletet, ahol majd feltrancsirozzák a szövetkezetét, hogy meg
tölthessék éhes, reakciós, zsírosparaszti bendőjüket”.

Majd a rá következő nap a közgyűlésen a lapban megjelentek szerint nem 
az aktuális kérdésekről, hanem kizárólag a kilépésről akartak beszélni, sőt 
még az ajtót is bereteszelték, s kiabálva követelőztek. De visszaadva a szót az 
újságnak, a leírtak szerint az is kiderült, hogy „egynéhány olyan tagot sikerült 
felhangolni, mint Németcsali Ferencet, akinek ugyan kevés vagyona van a szö
vetkezetben, és dolgozni sem szeretett, de lármázni és követelőzni azt igen”.163 
A témáról szóló írások megsokasodását jelzi, hogy másnap a szövetkezetek át
szervezése kapcsán arról értekezett egy cikk, hogy a sztanisicsi Edvard Kardely 
szövetkezet felszámolási bizottságának tagjai 160 ezer dinárért akarták elkó
tyavetyélni egymás között a milliós gépállományt.164 A földmaximum megálla
pításáig, 1953 májusa során még hat ízben165 vette elő a napilap a szövetkezeti 
bomlasztok témáját, utána viszont jóformán eltűntek az év hátralévő részében

160 Az átszervezésről szóló törvényes rendelkezés megszegéséért... A népbiróság előtt felel visz- 
szaélésért a sztepanovicsevói szövetkezet „felszámolási bizottsága”. Higgadtsággal sok izgalmat 
takaríthattak volna meg a tagok és a termelés sem szenvedett volna. Magyar Szó, 1953. április 
25. 3.

161 Megszegték a szövetkezeti rendeletet. Szövetkezeti bomlasztok felett Ítélkezett a noviszádi járási 
népbiróság. Magyar Szó, 1953. április 29. 2.

162 A testvériség és a szocializmus ellen bomlasztottak. Lázitanak a szövetkezeti bomlasztok Pacséron. 
Ki az a Csányi Lajos meg a többiek. Magyar Szó, 1953. április 28. 8.

163 Mire fenték a fogukat Vékony Ferencék. A topolyai „Előre” közgyűlésének margójára. Magyar 
Szó, 1953. április 29. 3.

164 Olcsón akartak traktorhoz jutni a szövetkezeti bomlasztok. 160 000 dinárra becsültek fel milliós 
értékű gépeket. Magyar Szó, 1953. április 30. 3.

165 Mikor szövetkezet a szövetkezet? Kommentár a madárfogók esetéhez. Magyar Szó, 1953. május 
1. 3.; Bújik az ürge... (Bezdáni riport). Magyar Szó, 1953. május 6. 3.; Miért ágál Sándor Vince. 
Nem lehet félrevezetni a kevi-tornyosi földműveseket. M agyar Szó, 1953. május 8. 3.; A szövet
kezeti vagyonból akartak harácsolni. Súlyos pénzbüntetések birtokháborításért. Uo.; Pórul járt 
szövetkezeti rendbontók. M agyar Szó, 1953. május 12. 3.; Eke a szárkupban. Uo.



az ilyen jellegű írások. A szövetkezetből való kilépést támogatók ellenében 
megfogalmazott cikkek sajátos ismertetőjegye volt, hogy a szerzők ismét olyan 
kifejezésekhez nyúltak nagy számban, amelyek az erőszakos kollektivizálás alatt 
honosodtak meg, úgymint módos gazda, gazdagparaszt, zsírosparaszt vagy 
kulák, kuláknak minősített. De egyre erősebb kifejezésekkel éltek a szerzők 
magára a szövetkezet elleni agitálásra vonatkozóan is, hiszen akadt munka, 
amelyben a tevékenység megnevezéseként már a lázítás kifejezés bukkant fel.

A Magyar Szó érintette -  a kérdés lapban történő megjelenése viszonylag 
korainak mondható -  az új gazdasági rendszer egyik központi elemét, az 
önigazgatást is, amelyben elvileg a munkástanácsok és az üzemi igazgatóbi
zottságok voltak egy adott termelőegység vezető/irányító szervei. Egy 1952. 
január 5-ei írás szerint az új rendszer bevezetése előtt „nyilvánvalóan lényeges 
kérdésként áll előttünk, hogy a munkástanácsok képesekké és alkalmasakká 
váljanak feladataik megvalósítására. Elsősorban, hogy irányítani, vezetni 
tudják az üzemet. És tovább, -  mert az új rendszerben ez nem elegendő! -  
hogy ismerjék az üzem gazdasági-pénzügyi történéseit is”. Majd a feladatok 
ismertetése után nem maradhatott el az olvasóknak szánt propaganda sem, 
amely az egész dolgozó nép közös döntését hangsúlyozta:

„Ebben az általános népi vitában is ismét megnyilvánul szocialista demokráciánk: 
a legszélesebb dolgozótömeg dönt a nemzeti jövedelem kérdésében, határoz a 
munkatöbblet kulcsának meghatározásában és szétosztásában. Ez pedig a leg
nagyobb eredmény, melyet a nemzetközi munkásmozgalom történelme során 
feljegyezhetett.”166

Az önigazgatás bevezetése nem ment végbe zökkenőmentesen, hiszen még 
több mint egy évvel később is arról írt a Magyar Szó egyik szerzője:

„Egynéhány mezőgazdasági birtokon még nincsen rendezve a munkásönigazgatás 
kérdése. Ezt a kérdést most, a munkástanácsok megválasztása előtt tisztázni 
kellene és [...] ezeken a birtokokon, akárcsak a többin, meg kellene választani a 
munkásönigazgatás szerveit.”

A cikk folytatása alapján ezeken a birtokokon ugyanis, amelyek különleges 
áruk termelésével foglalkoznak -  ezért gyakran nem is jövedelmezők - , van 
igazgatótanács, de az csak tanácsadó testület. A szerző szerint a Gazdasági 
Tanács változtatni akar ezen, így a jövőben az igazgatótanács munkástagjait 
a munkások választanák, de ez nem elég, mert a különleges árukat termelő

166 Uj vita. Magyar Szó, 1952. január 5. 1.



birtokokon dolgozó munkások sem maradhatnak ki a teljes körű munkás
önigazgatásból.167

És ami utána történt...

Az 1953. évi törvény életbe lépése után a termelő parasztszövetkezeteket fo
kozatosan átszervezték általános mezőgazdasági szövetkezetekké (1955-től az 
agrárium szocialista szektorán belül ezek alapítása, támogatása élvezte a legfőbb 
prioritást168), amelyek tevékenységi köre messze túllépett a földművelésen. Azok 
ugyanis a termény betakarítása, az állattenyésztés, a gyümölcstermesztés mel
lett foglalkoztak felvásárlással, raktározással, szállítással is stb. A szövetkezeti 
tevékenységek skálája olyannyira széles volt, hogy csak Szerbián belül több mint 
30-félére volt lehetőség szerződni.169 A termelő parasztszövetkezetek jelentősé
gének csökkenése és az általános mezőgazdasági szövetkezetek gyors térnyerése 
a számuk változása alapján is megfigyelhető. Hiszen míg 1952-ben még 4225 
termelő parasztszövetkezet mellett 6973 általános mezőgazdasági szövetkezet 
volt az országban, addig 1953-ban az előbbiek száma 1165-re zuhant. S bár az 
általános mezőgazdasági szövetkezetek száma is 1953-ra 6538-ra esett vissza, 
vagyis némileg csökkent, a földmaximumból adódó többletföldek átvételével a 
tulajdonukban lévő föld nagysága egyik évről a másikra több mint a kétszeresére 
nőtt.170 1956-ra a termelő parasztszövetkezetek száma országosan már csak 578 
volt, a Vajdaságban egykor lévő 730-ról pedig 350-re zsugorodott, amelyekhez 
akkor már csak 30 ezer család és mintegy 180 ezer hektár föld tartozott.171

Az 1950-es évek második felében két újabb olyan törvény látott még napvilá
got, amely az egyénileg gazdálkodók földhasználati jogát csorbította. Az 1957. 
február 25-én kihirdetett, a megműveletlen területek műveléséről rendelkező 
törvény meghatározott egy, a helyi követelményekre épülő földmegművelési 
minimumot, amelynek megszegése esetén a törvény ellen vétő földjét há
romévnyi időszakra szövetkezeti művelés alá vonták. Az 1959. október 19-én 
életbe lépett rendelkezés, a törvény az agrárföld hasznosításáról pedig az ere
detileg mezőgazdasági célokra hasznosított földek művelés alól való, például 
lakhatásra történő kivonását nehezítette meg. Mindemellett a gazdának nem 
volt kizárólagos döntési joga abban sem, hogy mit vetett/ültetett egy adott 
gazdasági évben a földjén.

167 4000 munkás kirekesztve az igazgatásból. Igazgatási kérdések némely állami birtokon. Magyar 
Szó, 1953. április 6. 3.

168 John B. Allcock i. m. 132.
169 Uo. 185.
170 Molnár Tibor i. m. 122.
171 Dimitrije Boarov i. m. 180-181.



Hiába enyhült jelentősen az agráriumban a kormányzati kontroll 1953 után, 
az egyéni gazdálkodók elé nemegyszer a megmaradt szabályozások is jókora 
akadályokat gördítettek, akárcsak az interjú felvételekor is földművelésből élő 
B. G. elé, aki az egzisztencia fenntartása, esetleg növelése végett a mezőgaz
daságot kontrolláló állami fékek szabta falakba ütközött:

„És akkó vettem bérbe fődet, hogy ha mán akkó van traktorom, ugye mentem én 
sokat másnak is csinálni, sokat kerestem. [...] úgyhogy néhun huszonegy holdat, 
tizennyolc holdat, tizenkilenc holdat naponta elmentem így másnak. [... ] Na, akkó 
én vettem, bérbe vettem fődet. De mikó beadtak... úgyhogy fizettem, 50 ezer dinár 
büntetést fizettem azért, mert a megengedettnél több födünk van.”172

Az 1952-1953-as fordulatnak köszönhetően az évtized végére a megművelt 
terület jelentősen csökkent a szocialista szektoron belül, 2,3 millió hektárról 
nagyjából 1 millióra. Jelentősen esett ugyanakkor a szövetkezetek száma is, 
26 130-ról 5121-re, az általuk megművelt föld átlagos nagysága viszont 9-ről 
202 hektárra emelkedett. Az 1950-es évek közepétől szorgalmazott koncepció, 
a kooperáció, vagyis a társastermelés, amikor is az egyéni gazdálkodók nem 
léptek be a szövetkezetbe, de azzal együtt termeltek, 1960-ban érte el a leg
nagyobb volumenét, 1,3 millió főt.173 A torontálvásárhelyi L. Gy. elmondása 
alapján:

„.. .öten, hatan, tízen be köllött hogy társuljanak, az a szövetkezeten belül mönt, de 
ők nem tartoztak a szövetkezetbe. Külön mönt, de szövetkezeti törvények szerint.”174

A kooperációnak, főként a magántulajdonban lévő földek állami szektor 
számára történő bérbeadásának köszönhetően az 1960-as években már a 
mezőgazdasági termények többségét a szocialista szektor állította e lő 175 
Az agrárpolitikai irányváltás eredményeként búzából 1959-re, kukoricából 
1958-ra sikerült meghaladni az 1939-es szintet.176 Az agráriumbeli változások 
összesített eredményének köszönhetően 1955-1960 között a mezőgazdasági 
szektor jelentős növekedésnek indult, a lendület egészen az 1980-as évekig 
tartott. Mint az a fentebb leírtakból is kiviláglik, az egyéni termelők számára 
is kibontakozhatott egyfajta lehetőség a gyarapodásra. S bár produktivitá
suk elmaradt a szocialista szektorhoz viszonyítva, egyes területeken (ilyen

172 Interjú B. G. földművessel. Készítette Kovács Csaba 2014-ben Maradékon. 28.
173 John B. Allcock i. m. 132-133.
174 Interjú L. Gy. földművessel. Készítette Kovács Csaba 2014-ben Torontálvásárhelyen. 28.
175 Juhász József i. m. 72.
176 Dimitrije Boarov i. m. 187.



volt: az állattenyésztés, a tej- és tojástermelés, a baromfitenyésztés, illetve a 
gyümölcs- és zöldségtermelés) relatíve nagyobb részesedést értek el, mint a 
szövetkezetek.177

A szövetkezetből való kilépés könnyebbé válása, az egyéni, önálló gazdál
kodás akadály nélkül való űzése folytán sokak régi vágya vált valóra, így a 
pacséri Márkus Lajosé is:

„A szövetkezetek felbomlása után önállóan gazdálkodtam. Lovat is vettem, és 
amíg erővel bírtam, nem hagytam magam. Talán az alatt a másfél-két évtized alatt 
voltam a legkevésbé más keze-lába. Napszámosból paraszt lettem.”178

177 Uo. 133.
178 Márkus Lajos i. m. 146.



Molnár Tibor
A ZENTAI JÁRÁS POLITIKAI, GAZDASÁGI 

ÉS TÁRSADALMI VISZONYAI 1948-1950 KÖ ZÖ TT 
A JÁRÁSI PÁRTBIZOTTSÁG ÉVES JELENTÉSEI ALAPJÁN

A titói, szocialista Jugoszlávia történetének fontos mozzanata volt, amikor a 
szövetségi képviselőház 1947. április 28-án megszavazta az első -  az 1947-1951 
közötti időszakra vonatkozó -  ötéves tervet. A centralizált tervgazdálkodás 
középpontjában az újjáépítés befejezése, a villamosítás és a nehézipar fejlesztése 
állt: az 1939. évihez viszonyítva a gyáripari termelést ötszörösre, a mezőgaz
daságit pedig másfélszeresre kívánták növelni.1

A másik fontos esemény a Jugoszláv Kommunista Párt (a továbbiakban: 
JKP) 1948. július 21-28-a között megtartott V. kongresszusa volt, amelyen 
deklarálták, hogy a jugoszláv népi demokrácia rendszere a proletárdiktatúra 
funkcióit tölti be.2

A Zentai járás Vajdaság/Bácska északkeleti részén terült el 721,77 km2-t 
ölelve fel, ami 125 442 katasztrális hold földet jelentett. A lakosság lélekszáma 
68 541 főt tett ki: 56 304-en magyarnak, 11 231-en szerbnek, 1006 fő pedig 
más nemzetiségűnek (horvát, szlovén, orosz, ruszin, román, zsidó, cigány) 
vallotta magát az 1948-ban megtartott népszámláláson.

A jugoszláv párthierarchiában a járási pártbizottságok irányították egy-egy 
járásban az élet valamennyi területét: hatáskörükbe tartozott a politika mellett 
a gazdaság, az oktatás, valamint a művelődés is. A járási pártbizottságok évente 
jelentést készítettek, amelyben beszámoltak a kitűzött feladatok tejesítéséről, 
valamint a felmerülő nehézségekről.

Az alábbiakban a járási pártbizottság álláspontját tükröző jelentéseket 
ismertetjük.

1 Bővebben lásd: Molnár Tibor: A titói Jugoszlávia első 10 éve a Tisza mentén. 10. In A. Sajti Eni
kő -  Juhász József -  Molnár Tibor: A titói rendszer megszilárdulása a Tisza mentén (1945-1955). 
Zenta-Szeged, Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltára -  Vajdasági Magyar Műve
lődési Intézet -  Zentai Történelmi Levéltár, 2013. (A továbbiakban: A. Sajti -  Juhász -  Molnár.)

2 Uo. 9.



Az 1948-as jelentés3

1948 az ötéves terv második éve volt. A jelentés szerint ebben az évben kü
lönösen a JKP V. kongresszusán meghozott határozatok végrehajtása élvezett 
előnyt, aminek keretében sor került a Tájékoztató Irodával (Kominform) 
kapcsolatos események magyarázására,4 de hangsúlyt fektettek a Népfront 
tisztújítására, a közellátás és a gabonafelvásárlás megszervezésére, a kisebb 
gazdasági vállalatok és kiskereskedelmi üzletek államosítására, a népkölcsön 
jegyzésére, valamint a termelőszövetkezetek újjászervezésére és négy új szö
vetkezeti otthon építésére, ill. egynek az átalakítására.

A jelentés szerint a járás politikai élete élénken zajlott, különösen a Népfront 
szerveinek megválasztásakor, 1948 januárjában-februárjában volt pezsgő. Az 
agitáció hatására -  az agitátorok létszáma 1407 fő volt -  a Népfrontba hétezer új 
tag jelentkezett: ennek következtében a tagság létszáma a járás területén elérte 
a 27865 főt, közülük 4215-en az ifjúsági szervezet tagjai voltak. A Népfront 
tagságának 99,03%-a vett részt a választásokon. A magas szavazási részvételre 
annak ellenére sor került, hogy olyan rémhír kapott szárnyra, miszerint egy 
esetleges politikai fordulat/rendszerváltozás esetén a népfrontosokat „fel
akasztják”.

Jugoszláviában 1948-ban, a fellépő gazdasági nehézségek hatására, kényte
lenek voltak áttérni a lakosság államilag szervezett/szavatolt ellátására, vagyis 
a jegyrendszerre. A jegyrendszer bevezetése -  különösen az elején -  nehézsé
gekbe ütközött, de hamarosan működni kezdett: a járás lakosságának 16%-a 
volt jogosult szavatolt élelmiszerrel, 15%-a pedig ipari termékkel való ellátásra. 
Ezzel a rendszer különösen a 3-4 holdas kisgazdákat érintette hátrányosan, 
akik -  noha az 1947-es gazdasági évben gyenge termés volt -  nem kerültek a 
kedvezményezettek jegyzékére.

A maximalizált árakra vonatkozó rendeletet a parasztság különböző rétegei 
különbözőképpen fogadták, általában a tehetősebbek voltak vele elégedettek.

1948. március 15-e és november 10-e között a járás területén működő szövet
kezet 40 millió dinár értékben vásárolt fel mezőgazdasági terményeket. A fel
vásárlás arányai: 18,81%-ban kötelező felvásárlás szabott árakon, 40,87%-ban 
szabad felvásárlás szabott árakon, 40,32%-ban pedig szabad felvásárlás szabad 
árakon. Időarányosan tekintve a felvásárlás zöme, 32%-a az aratást követően

3 Történelmi Levéltár, Zenta. F. 134 Jugoszláv Kommunista Szövetség Járási Pártbizottsága, Zenta.
43. d.

4 Bővebben lásd: A. Sajti -  Juhász -  Molnár. 106-112.



-  1948. július 1-je és szeptember 1-je között -  történt. Az 1947-es termésű 
kukorica felvásárlása 103%-ban, a szárazbabé pedig 147%-ban valósult meg.

Az ipari termékek beszerzése céljából a járás területén kibocsátott jegyek 
értéke meghaladta a 85 millió dinárt. Ebből a szövetkezeten keresztül értéke
sített termékek értéke meghaladta a 68,5 millió dinárt: 52,42%-a textilipari 
termék, 12,35%-a lábbeli, 10,53%-a pedig fémipari termék volt.

1948 áprilisában a járásban lezajlott néhány vállalat államosítása, aminek so
rán állami kézbe került 5 téglagyár, 2 nyomda, 2 malom, 3 mozi és 2 nagyobb 
raktárépület. Ezt követően végezték el 120 kiskereskedelmi üzlet felszámolását, 
amelyek -  a rezsim szerint -  a spekuláció melegágyát képezték. Ennek követ
keztében fennakadás jelentkezett a lakosság ellátásában, mert az állami és szö
vetkezeti szektor nem volt teljes mértékben felkészülve a feladatok átvállalására.

A kisemmizett kereskedők és iparosok egy része nyíltan a rendszer ellen
ségévé vált.

Egyes termékek fokozott felvásárlását a lakosságon időnként eluralkodó há
borús pszichózis is fokozta, amely az elterjedt rémhírek hatására alakult ki. 
Magyarkanizsán azt beszélték, hogy az amerikaiak és az angolok -  feltehetően 
Trieszt miatt -  bombázni fogják Jugoszláviát, aminek következtében az ecet
készletek 2-3 nap alatt elfogytak. Adorjánon és Keviben az terjedt el, hogy a 
szövetkezetben összegyűjtik a gyermekeket, és a Szovjetunióba szállítják őket. 
A járási pártszervezet a helyi megbízottjain keresztül igyekezett a felröppenő 
rémhíreket cáfolni, a pártbizottság értékelése szerint a belső ellenség nem 
tudott jelentősebben hatni a népre.

A belső ellenség elleni küzdelem eredményként tüntették fel a Magyar Ke
resztes Légió felszámolását 1948 áprilisában Adán, amit „illegális klerofasiszta 
szervezetnek” minősítettek. A jelentés szerint a kis létszámú szervezetet egy 
katonaszökevény irányította, tagságát 4-5 fiatal -  közülük egy ifjúkommunis
ta -  és néhány idősebb személy alkotta. Nem véletlen, hogy ilyen szervezet 
alakult Adán -  állapítja meg a jelentés - ,  mert a település a megszállás idején 
a Nyilaskeresztes Párt egyik központja volt a környéken. A gyors leleplezés 
miatt a szervezet nem tudott jelentősebb tevékenységet kifejteni -  állapítják 
meg - ,  de ez mindenképpen figyelmeztetés az elvtársaknak, hogy éberek le
gyenek. A „nyilasok” maradványait a helyi pártszervezetnek erélyesen meg kell 
semmisítenie -  mutatnak rá - ,  mert ezek azok az erők, amelyek a vallás és a 
hit örve alatt félrevezethetik a naiv fiatalságot. A szervezet mögött a „reakciós 
klérust” vélték felfedezni. A helyi pártszervezet propagandája következtében a 
nép is elítélte a szervezet tevékenységét -  állapítja meg a jelentés. Hogy ez nem



volt teljesen igaz, azt a pártbizottság a saját jelentésében cáfolja meg néhány 
sorral alább azzal, hogy az 1948-ban megtartott május 1-jei ünnepség lebonyo
lításáról szólva megjegyzi, hogy az -  Ada és Mohol kivételével -  sikeres volt.

A Tájékoztató Iroda határozatának közzététele országszerte megdöbbentette a 
lakosságot. A járás területén működő valamennyi pártszervezet egyöntetűen 
felsorakozott a JKP Központi Bizottsága által képviselt álláspont mögé, és el
utasította a Kominform irányából érkező vádakat. Ingadozás csupán néhány 
párttag esetében volt tapasztalható: Adán két tagot sikerült meggyőzni, de 
F. Mendelt itt kizárták a pártból, ahogy Horgoson D. Milánt, illetve Zentán 
D. Stojankát. A három kizárt kommunistáról megjegyzik, hogy velük -  külön
böző okokból (kommunistához nem illő viselkedés, sovinizmus, veszekedés) 
-  már a Tájékoztató Iroda határozatát megelőzően is gondok voltak.

A jelentés szerint a Tájékoztató Iroda vádjaival kapcsolatosan a lakosság 
álláspontja eltérő. A jól szervezett nagygyűléseken, amilyent Magyarkanizsán 
is tartottak, a résztvevők elítélték a határozatot, és támogatták Jugoszlávia és 
a JKP politikáját.

A lakosság körében, különösen a kettősbirtokosok révén, olyan hírek ter
jedtek, hogy Magyarországon mozgósítják a hadsereget, amelybe a Horthy- 
féle honvédségben szolgálatot teljesítő tiszteket is behívták. Azt is beszélték, 
hogy Magyarország -  ismét -  meg akarja szállni ezt a területet. A rémhírek 
hatására a magyar nemzetiségű lakosság egy része elbizonytalanodott, és 
politikailag visszahúzódott. A magyar nemzetiségű parasztság egy része csak 
azért támogatja a JKP álláspontját, mert abban reménykedik, hogy a Szov
jetunióval bekövetkezett szakítás következtében abbamarad a mezőgazdaság 
kollektivizálása. A tehetős szerb parasztság retteg a Szovjetuniótól, és ezért 
támogat bennünket -  állapítják meg.

A szerb reakciósok soviniszta jelszavakat terjesztenek, amelyek szerint Jugo
szlávia és a Szovjetunió összeütközését kihasználva Magyarország ismét meg
szállja vidékünket -  ezzel megpróbálják a szerbeket a magyarok ellen hangolni.

A pártbizottság tagjai a népfrontos nagygyűléseken magyarázták a JKP KB 
álláspontját a Tájékoztató Iroda határozatával kapcsolatosan. Erélyesen elítélték 
azt, és rámutattak a szerb és a magyar sovinizmus megjelenésére. A szónokok 
kiemelték, hogy a nemzetiségi kérdést, valamint a nemzetek közötti ellentéteket 
marxista alapokon kell rendezni.

A népkölcsön jegyzését különösen Magyarkanizsán és Oromon próbálták 
bojkottálni a módosabb parasztok azzal, hogy háztartásonként csupán 400- 
500 dinárt jegyeztek. A kölcsönjegyzés népszerűségének csökkentése érde



kében olyan híreket is terjesztettek, hogy Sreten Zujovic, a JKP KB Politikai 
Bizottságának tagja jelentős pénzösszeggel emigrált, és most az államnak ezért 
van szüksége kölcsönre. Összességben a járásban több mint 5,5 millió dinár 
népkölcsönt jegyeztek.

A gabonafelvásárlásra az aratást követően került sor, aminek során a tervet 
118%-ban teljesítették.

Az év során 5424 sertést sikerült felvásárolni a járás területén a tehetősebb 
parasztoktól, amivel teljesült a kitűzött cél. A felvásárlást jól megszervezték, 
amit látván a kulákok gyorsan beletörődtek sorsukba -  állapítja meg a jelentés. 
Ellenállásra -  amikor a milíciának is be kellett avatkoznia -  csak két esetben 
került sor.

A szövetkezeti otthonok építését 1948 januárjában kezdték meg: erre a célra 
külön igazgatóságot hoztak létre, megalakultak a munkabrigádok, és előkészí
tették az építőanyagot. Márciusban született meg a döntés, hogy Martonoson, 
Keviben, Adán és Moholon új szövetkezeti otthon épül, Magyarkanizsán pedig 
egy már meglévő épületet alakítanak át erre a célra. A jelentés szerint a tehe
tősebb parasztok a szövetkezeti otthonok építését megpróbálták szabotálni 
különböző álhírek terjesztésével. Ezek közül a legelterjedtebb az volt, hogy az 
épületek majd börtönként szolgálnak. Az építkezéseken a Népfront-, valamint 
a szakszervezeti tagok, illetve az ifjúság 8650 önkéntes munkanapot valósított 
meg. Az önkéntes munka és az adományok értéke 2,4 millió dinárt tett ki.

A termelőszövetkezetek újjászervezése 1948 szeptemberében és októberé
ben került terítékre, habár a gyakorlatban kevés érdemleges történt. Zentán, 
Adán és Magyarkanizsán szemináriumot tartottak a szervezésben részt vevő 
párttagok számára, akik a megszerzett információkat -  az újjászervezés fon
tosságát -  később a parasztoknak magyarázták el. Egy-egy ilyen gyűlésen, 
amelyet az agitátorok tartottak, 10-30 személy vett részt. Az év végén a járás 
lakosságának 50%-a -  40 ezer ember -  tartozott a szövetkezeti rendszerhez, 
többségük fogyasztóként.

A szövetkezetek munkájában, noha különösen a vezetőségből igyekeztek 
az alkalmatlan személyeket eltávolítani, számos visszaélés volt tapasztalható. 
A jelentés szerint Moholon a szövetkezet elnöke, egyébként párttag, fosztogatta 
a szövetkezeti vagyont. Adán egy tehetős paraszt befurakodott a jószágfelvásárló 
bizottságba azzal a céllal, hogy kijárja, hogy többet fizessenek az állatokért, a 
pénzen pedig osztoztak az eladóval. Több szövetkezeti vezetőnek felrótták, 
hogy -  noha valamennyien párttagok voltak -  nem mutattak kellő aktivitást.



A pártbizottság a megoldást az ideológiai-politikai képzésben látta, de sürgette 
a kulturális-oktatási felzárkóztatás beindítását is, amire mindaddig még nem 
került sor.

A járási pártbizottság ügyködött azon is, hogy a párttagok/agitátorok tisztában 
legyenek az aktuális külpolitikai helyzettel, ismerjék a párt- és az államvezetés 
álláspontját. Erre annál inkább szükség volt, mivel feladataik közé tartozott, 
hogy a rendszer számára megfelelő módon közvetítsenek információkat a 
lakosság felé. Különösen az imperialisták hidegháborús terveit kellett osto
rozni, szembeállítani vele a béketábor politikáját, és elítélni a háborús uszítást, 
megmagyarázni az Egyesült Nemzetek Szervezetének jelentőségét, helyesen 
értelmezni a jugoszláv és a szovjet politikusok beszédeit. A lakosság különböző 
rétegei ezeket az információkat nem fogadták egységesen, a többség azonban 
a béke mellett foglalt állást -  állapítja meg a jelentés.

A rezsim mindent elkövetett annak érdekében, hogy csökkentse a vallás hatását 
és az egyházak befolyását a néptömegekre.5 Ennek szellemében a pártbizottság 
a járás területén szolgálatot teljesítő egyházi személyek/papok tevékenységét is 
nyomon követte: a Zentai járásban 1948 során tizennégy katolikus, valamint 
öt pravoszláv/ortodox pap teljesített szolgálatot.

A pravoszláv papokkal kapcsolatosan megállapították, hogy azok politikailag 
passzívak, egyesek közülük -  a magyarkanizsai, valamint az adai pópa -  arról 
beszéltek, hogy kilépnek a papi szolgálatból. A szerb ajkú lakosság soraiból 
nagyon kevesen látogatták a templomokat, azok még egyházi ünnepekkor is 
nagyrészt üresen kongtak -  áll a jelentésben.

A katolikus papok valamivel aktívabbak voltak, a jelentés szerint különösen 
az adai és a kispiaci plébános jeleskedett a „pártellenes” tevékenységben. Az 
adai papot egyenesen a párt „ellenségének” minősítették, és felrótták neki, 
hogy a temetőcsőszt -  aki szerepet vállalt a Népfrontban -  ki akarta lakoltatni 
a temetőben lévő szolgálati lakásból.

A magyarkanizsai papról azt az információt terjesztették, hogy erkölcstelen, 
az egyház törvényeit is megszegve bűnös viszonyt tartott fenn egy zentai férje
zett nővel. Őt később áthelyezték, de nyilvánosságra került ügye a kanizsaiak 
körében jelentősen rombolta a katolikus egyház tekintélyét.

A JKP számára pozitív esetként kiemelték a martonosi papot, aki aktívan 
működött a Népfrontban, és azt hangoztatta, hogy hamarosan elhagyja a papi 
szolgálatot.

5 Bővebben lásd: A. Sajti -  Juhász -  Molnár. 98-105.



A vallásosság ellen nem voltak immunisak a párttagok sem -  állapítja meg a 
jelentés. Különösen az 1948 tavaszán végzett tömegesítés alkalmával kerültek 
be olyan új, fiatal tagok, akik a pártbizottság szerint ideológiailag nem voltak 
teljesen „elkötelezettek”. Megemlítik, hogy egyesek, még az idősebb párttagok 
közül is -  hagyománytiszteletből vagy a rokonság/szülők nyomására - ,  részt 
vettek egyházi szertartásokon, különösen a templomi esküvőkön: a moholi 
helyi pártszervezet titkára a násznagy szerepét vállalta egy esketésen.

A pártbizottság jelentése kitért a járási pártszervezet állapotára is.
A járás területén 1947-ben 49, míg 1948 végén 58 pártalapszervezet műkö
dött. Négy községben -  Moholon, Adán, Magyarkanizsán és Horgoson -  helyi 
pártbizottság működött, amelyek vezetősége a politikai titkárból, a szervező- 
titkárból, valamint a szakszervezeti, az ifjúsági, a nőbizottsági és az agitprop 
megbízottból álltak. A jelentés szerint 1948-ban legjobban a horgosi, leggyen
gébben pedig a magyarkanizsai helyi komitét működött. A helyi bizottságoknak 
a jelentés felrója, hogy általában csak a járási pártbizottság döntéseit tárgyalták 
meg, a helyi gondokkal keveset foglalkoztak, azokat igyekeztek eltussolni. 
Emiatt a járási bizottság gyakran csak kerülő úton, más szervektől értesült a 
terepen felmerülő problémákról. Ezt úgy igyekeztek orvosolni, hogy a járási 
bizottság egy-egy tagját bízták meg a helyi bizottságok patronálásával, aki 
rendszeresen részt vett üléseiken.

A tagosítást sikeresnek minősítették, hiszen a párttagok száma az 1947-es 
366 főről 1948 végére 824-re nőtt. A párttagok között a férfiak voltak többség
ben: 1947-ben a járásban 81, míg 1948-ban már 138 női tagja volt a Pártnak.

A Zentai járás párttagságának szociális összetétele:

Foglalkozás 1947 1948

Munkás 154 370
Paraszt 153 381
Értelmiségi 59 73

Összesen 366 824

A párttagok számarányos növekedése a parasztság soraiból volt a legna
gyobb, míg az értelmiség soraiból, noha abszolút értékben növekedett, lénye
gesen kisebb volt.



A Zentai járás párttagságának nemzetiségi összetétele:

Nemzetiség 1947 1948

Szerb 205 397
Horvát 4 12
Montenegrói 15 26
Albán 1 -

Román - 2
Magyar 156 392
Orosz 1 1
Zsidó 2 2
Egyéb 1 1

Összesen 366 824

Életkor alapján a Zentai járás kommunistái/párttagjai fiatalnak számítottak, 
hiszen 513-an 30 évesnél fiatalabbak voltak.

1948 végén 205 tagjelöltet tartottak nyilván. Közülük 113-an munkás, 67 
paraszt származásúak voltak, 13-an pedig az értelmiség soraiból kerültek ki. 
A tagjelöltek közül 136-an magyar, 64-en pedig szerb nemzetiségűek voltak.

1948 során a járás területén 35 tagot zártak ki a Pártból. A kizárások okai 
különbözőek voltak: nem vettek részt a pártgyűléseken (13 fő), felelőtlenül 
végezték munkájukat (8 fő), nem fizették a tagdíjat (1 fő), helyeselték a Tájékoz
tató Iroda határozatát (2 fő), rémhírkeltés (1 fő), iszákosság (4 fő), sikkasztás 
(1 fő), templomba járás (1 fő), a gabonafelvásárlás során tanúsított magatartás 
(3 fő), szökés (3 fő). A kizártak között 10-en szerbek, 22-en magyarok voltak, 
de kizártak 3 montenegrói nemzetiségű tagot is. A kizártak között 7 nő volt, 
17 munkás, 12 paraszt és 6 értelmiségi.

A járás területén tíz helyi Népfront-bizottság működött összesen 273 bizottsági 
taggal, akik közül 124-en párttagok, 8-an pedig tagjelöltek voltak. Ilyen módon 
szoros, élő kapcsolat valósult meg a JKP és a Népfront között. A jelentés szerint 
a Népfront-bizottságokban a nők alulreprezentáltak voltak, hiszen mindössze 
24-en vettek részt a helyi bizottságok munkájában. A nők számára létrehozott 
politikai szervezet, az Nők Antifasiszta Frontja tíz helyi bizottságának ösz- 
szesen 98 tagja volt, közülük 45-en párttagok, 9-en pedig tagjelöltek voltak.



A Népi Ifjúság tíz helyi bizottságának 59 tagja volt, közülük 51-en párttagok,
8 -an pedig tagjelöltek voltak.

A járás területén a pártalapszervezetekben 53 párttitkár működött. Szociális 
összetétel szerint 23-an a munkásságból, 19-en a parasztság -  közülük 14-en 
a szegényparasztság -  soraiból, 11 -en pedig az értelmiségiek közül kerültek ki. 
27 szerb, 25 magyar, egy titkár pedig montenegrói nemzetiségű volt. Zömük 
1944-ben vagy később lett párttag.

A jelentés kitér a párttagság műveltségére/iskolázottságára is. Ebből kitűnt, 
hogy 9 párttag soha nem járt iskolába -  közülük ketten voltak analfabéták, 650- 
en pedig általános iskolai végzettséggel rendelkeztek, ami abban az időben négy 
osztály elvégzését jelentette. A középiskola négy alsó osztályát 130-an, a felső 
négyet pedig 23-an fejezték be, érettségije 3 tagnak volt. A párttagok közül csak 
hárman jártak egyetemre, és csupán egy személy szerzett egyetemi oklevelet.

A párttagsági díjat havonta kellett fizetni, a 1948-as év folyamán a pártta
gok 8 6 %-a tett rendszeresen eleget kötelezettségének: a tagdíjakból 526 ezer 
dinár folyt be.

A lakosság tájékoztatásában fontos szerepe volt a sajtónak. A magyar nyelvű 
napilapok közül az Újvidéken megjelenő Magyar Szó, az egyedüli magyar 
nyelvű újság vitte a prímet: az év folyamán több mint 702 ezer példány fogyott 
belőle. A magyar nyelven megjelenő hetilapok közül a 7 Nap, valamint a Dol
gozó Nő című lapból egyaránt 36-36 ezer fogyott. A szerb nyelvű lapok közül 
a belgrádi Politika vezetett, amelyből 95 ezer, a szintén Belgrádban megjelenő 
Borba c. napilapból pedig 90 ezer példány fogyott.

1948-ban alakult meg az Oktatási-Művelődési Egyesületek Járási Szövetsége 
azzal a feladattal, hogy összefogja és szervezze a járás területén gomba módra 
szaporodó egyesületek munkáját. A jelentés megállapítja, hogy az egyesületek 
ellenőrzése a JKP részéről nem teljes, mert a vezetőségekben kevés kommunista 
kapott helyet. 1948 során 211 színházi előadást mutattak be, amelyeket 46 ezer 
néző látott. A járás területén öt mozi üzemelt, amelyek az év során összesen 
1239 előadást mutattak be -  ezeket 32 ezer néző látta.

Hangsúlyt fektettek az írástudatlanság felszámolására is: 1948 során 268 anal
fabétát tanítottak meg írni, a nyilvántartás szerint még 235 személynek kellett 
elsajátítania az írás-olvasás művészetét. Az általános iskolákban összesen 110 
tagozaton -  95-ön magyarul, 15-ön pedig szerbül -  folyt az elemi oktatás. Az 
iskolákban összesen 86  tanító oktatott, közülük 14-en szerbek, 72-en pedig 
magyarok voltak. A tanítói karból mindössze 4-en voltak párttagok. A járásban



magyar tannyelven működött a polgári iskola 8 tagozata is, összesen 262 diák
kal. A gimnáziumi oktatást hét helységben szervezték meg, szerb nyelven 326, 
magyarul pedig 1116 diák tanult. A jelentés szerint a tanárok zömének -  külö
nösen az idősebbek -  ideológiai-politikai felkészültsége nem felelt meg az elvárt 
követelményeknek: többen politikailag passzívak voltak, kivártak, de egyesek 
nyíltan ellenségesek voltak a hatalommal szemben -  állapítja meg a jelentés.

A járás területén a néphatalom szerveit a zentai székhelyű járási népbizottság 
mellett a tíz helyi népbizottság alkotta. A járási néphatalmi szervekben a JKP 
jól képviseltette magát: a Zentai Járási Népbizottság képviselő-testületének 85 
tagja közül 51, a járási végrehajtó bizottság 13 tagjából pedig 11 volt párttag. 
A jelentés a járási népbizottság 1948-as munkáját tervszerűnek és jól szerve
zettnek ítélte. A jó pártképviselet a helyi népbizottságokra is jellemző volt: a 
272 tagból 138-an voltak párttagok. Ennek ellenére a felmutatott munkájuk
kal a járási pártbizottságban nem voltak teljes mértékben elégedettek. Amit 
különösen felróttak nekik, hogy kevés nagygyűlést tartottak, amin közvetlen 
kapcsolatot létesíthettek volna a polgárokkal/választókkal.

A jelentés kitért a belügyi szervek munkájára is. Kiemelik, hogy az energikus 
lépéseknek köszönhetően visszaszorult a bűnözés, ami különösen a gazdasági 
jellegű bűncselekményekre -  feketekereskedelem, spekuláció -  vonatkozott. 
A járási pártbizottság szerint a siker elsősorban az ellátási rendszer következe
tes működtetésének, valamint a kiskereskedelmi magánüzletek felszámolásá
nak tulajdonítható, mert ezek a „spekuláció gócpontját” képezték. Csökkent az 
egyéb bűncselekmények száma is, amit részben a munkanélküliség felszámo
lásának, valamint az életkörülmények javulásának tulajdonítottak. Jelentősebb 
gazdasági szabotázscselekmény nem történt, ilyen büntetőügyekben a zentai 
Járásbíróság 8 személy ellen folytatott eljárást, akiket el is ítéltek. Kivételt 
képezett a horgosi állami birtokon elpusztult 18 tehén esete, amelyet végül 
nem szabotázsnak, csupán gondatlanságnak minősítettek. Az állami vagyon 
terhére a járásban 1948 során 33 bűncselekményt követtek el.

A járás területén két köztársasági jelentőségű vállalat -  a magyarkanizsai 
Potisje cserépgyár, ill. a zentai gép- és traktorállomás - ,  valamint két tarto
mányi jelentőségű vállalat -  az adai Potisje gépgyár és a horgosi paprikaüzem 
-  működött. Munkája során valamennyi cég kisebb-nagyobb nehézségekkel 
küzdött. A járás területén működő téglagyárak 89,5%-ban, a cserépgyártásban 
viszont 121%-ban teljesítették a tervet. Ennek oka, hogy a helyi érdekeltségű 
téglagyárak dolgozói az aratás és a kukoricatörés idején ezeket az időszerű



mezőgazdasági munkálatokat végezték. A bőripar 62%-ban, míg a fafeldolgo
zó ipar -  nyersanyag hiányában -  csupán 25%-ban teljesítette az éves tervet.

A Zentai járásban a fő gazdasági tevékenységet a mezőgazdaság jelentette, 
amelynek fejlesztését az ötéves terv is előirányozta. A járás területén mind
össze négy termelőszövetkezet működött, egy-egy Adán, Moholon, Horgoson 
és Keviben -  amelyekhez 144 háztartás és 2247 kát. hold termőföld tartozott. 
Tagságuk főleg földnélküli mezőgazdasági munkásokból, valamint az agrár
reform során földhöz jutottakból tevődött össze. A termelő parasztszövetke
zetek vezetőségével és tagságával gyenge politikai munka folyt -  állapítja meg 
a jelentés. Ennek kapcsán pártgyűlést is tartottak, amelyen döntés született 
arról, hogy a párttagoknak többet kell foglalkozniuk azokkal a parasztokkal, 
akik fontolgatják a szövetkezetbe való belépést.

A horgosi állami birtokok pártalapszervezete mindent elkövetett annak 
érdekében, hogy alkalmazzák azokat az agrotechnikai eljárásokat, amelyek a 
növénytermesztés fejlődését és a terméshozamok növekedését serkentik. Saj
nos, pont ezen a birtokon fordultak elő súlyos mulasztások, illetve az állami 
tulajdon felelőtlen kezelése, aminek a párttagok is részesei voltak. A jelentés 
megjegyezte, hogy a pártalapszervezet keveset foglalkozott a szövetkezeti tagok 
ellátásával, de kellő politikai munkát sem folytatott velük.

Az állami kereskedelmi szektor kibővítéseként járási felvásárlási vállalat ala
kult. A kereskedők képzésére -  akik majd a helyi felvásárlási vállalatokban 
fognak működni -  tanfolyamot szerveztek. Az állami szektor Sre-Mag nevű 
kereskedelmi lánca 27 elárusítóhelyet nyitott meg. A kezdeti szervezetlenség 
miatt az év folyamán nem tudták felvásárolni és biztosítani a munkásság szá
mára a kellő hús- és zsírmennyiséget. Amikor ezért a járási felvásárlási vállalat 
vezetőjét -  aki nem tudott úrrá lenni a nehézségeken -  felelősségre vonták, 
ő egyszerűen megszökött. (!) Különösen a tanyavilágban volt szervezetlen a 
felvásárlás. A tej felvásárlását szinte sehol sem szervezték meg: Keviben na
ponta mindössze 8 liter (!) tejet vettek át. Az év végére az ellátási kapacitásokat 
jelentősen növelték, de szükség volt még néhány vaskereskedés létrehozására, 
hogy a lakosság ezekből a termékekből se szenvedjen hiányt.

A Járási Szakszervezeti Tanács szorgalmazta a helyi szakszervezeti tanácsok 
megalakulását és megszilárdítását. Ennek érdekében tanfolyamot szerveztek 
a szakszervezeti vezetők számára, amelyen a járás területéről 30 személy vett 
részt. A pártbizottság szerint a tanfolyamra kiválogatott személyek összetétele 
nem volt a legkedvezőbb. A helyi szakszervezeti tanácsok azonban nem kaptak



kellő támogatást a helyi pártbizottságoktól, ezért a terv megvalósításában, a 
munkafegyelem fokozásában, a munka minőségének javításában és az állami 
vagyon őrzésében sem sikerült megvalósítani a kitűzött célokat. Magyarka- 
nizsán és Adán ugyan főállású szakszervezeti vezetőket alkalmaztak, de a 
helyzeten ez sem javított sokat. A vállalatokban sokkal nagyobb hangsúlyt kell 
fektetni az ideológiai-politikai felvilágosításra -  állapítják meg.

A járás területén lévő köztársasági és tartományi jelentőségű vállalatoknak 
összesen 890 dolgozója volt. Közülük 1948 során 123-an érdemelték ki az 
Élmunkás jelvényt, de közülük csupán hét volt párttag, négy tagjelölt, három 
pedig ifjúkommunista. Megállapították, hogy az élmunkások ideológiai-poli
tikai képzésével a jövőben többet kell foglalkozni, mert ők a kitűzött termelési 
tervek megvalósításáért folyó szocialista munkaverseny potenciális végrehajtói, 
akikről munkatársaik példát vehetnek.

A Népfront munkájáról szólva a jelentés megállapítja, hogy a tömegszervezet 
az előző időszakhoz viszonyítva 1948 során sokkal szervezettebben műkö
dött, aminek következtében jobb eredményeket produkált. A Népfront Járási 
Bizottsága mellett alakultak helyi bizottságok is. A Népfront fő feladata az 
volt, hogy a néptömegeket -  szellemi és fizikai értelemben is -  aktivizálja a 
szocializmus építésében. A Népfront helyi szervezeteinek gyűlésein a járási 
Népfront-bizottság tagjai gyakran részt vettek, és a kezdeményezések leg
gyakrabban tőlük származtak. Erre azért volt szükség, mert a helyi tagság 
meglehetősen visszafogottan viselkedett.

Az 1948-as terv alapján önkéntes munkával 12,5 millió dinár értékű munkát 
kellett megvalósítani, de októberrel bezárólag ennek csupán 54%-a valósult 
meg. Ennek kapcsán a jelentés megállapítja, hogy a tervek nem reális alapokon, 
a tömegek véleményének figyelembevételével készültek. A Népfront tagsága 
a szövetkezeti otthonok építésén, a téglagyári termékek vasútállomásra való 
szállításán, a települések rendezésén és fásításon/erdősítésen dolgozott. De részt 
vettek a szövetségi jellegű munkaakciókon is: egy 100 fős brigád a Belgrád-Zág- 
ráb autópálya, egy 30 fős pedig a Bosut-Bijeljina vasútvonal építésén dolgozott.

A Nők Antifasiszta Frontjának munkája összhangban volt a Népfront tevékeny
ségével. A jelentés kiemeli, hogy a nők ideológiai-politikai továbbképzése sze
rény volt, ezért az ellenséges propaganda, különösen a vallási jellegű, köreikben 
tudott legjelentősebb eredményeket elérni. 1948 során 70 nő lépett be a Jugoszláv 
Kommunista Pártba, 41 pedig jelölti státust kapott. A nők aktivitása mérsékelt 
volt: az analfabéta-tanfolyamokon 76 nő vett részt, a kórusokban 80, az amatőr 
színjátszó egyesületekben 72, a folklóregyesületekben 46 nő szorgoskodott.



A sportélet szervezése az ifjúsági szervezet hatáskörébe tartozott. Ezen a 
téren jelentős előrelépésnek számított, hogy 1948-ban megalakult a járási 
labdarúgó-szövetség, amelyhez hét sportegyesület tartozott. Magyarkanizsán 
tornászegylet, Martonoson pedig céllövőszakosztály alakult. A Népi Technika 
szakosztályai is megalakultak járásszerte, de munkájuk nem volt látványos. Ez 
alól kivételnek számított Ada, ahol a 100 tagú szervezet sikeres gépjárművezetői 
tanfolyamot szervezett. A jelentésben leszögezték, hogy a Pártnak a jövőben 
nagyobb gondot kell fordítania ezekre a szakosztályokra.

A katonai előképzésbe 1948 során 1700 fiatalt sikerült bekapcsolni. Ez a 
munka is az ifjúsági szervezet aktivitásán múlott: Martonoson és Oromhegye
sen -  ahol komolyan vették a feladatot -  sikeres volt a képzés. Ezzel szemben 
Keviben nem volt eredmény, mert helytelen volt a vezetőség ifjúsághoz való 
hozzáállása, és nem tudták őket kellőképpen motiválni. A Harcosszövetségnek 
nyolc helyi szervezete alakult meg 950 taggal, ezzel a járás területén élő har
cosok 55%-át ölelték fel. Aktivitását a Népfronttal karöltve valósította meg, a 
JKP járási és helyi bizottságaival nem alakítottak ki számottevőbb kapcsolatot. 
A szövetség támogatta a fiatalok katonai előképzését, és részt is vett benne. 
A jelentés megállapítja, hogy ez a szervezet népszerű a lakosság körében, tag
jai nagy tekintélyt élveznek, ezért szükséges a szervezetük megerősítése és a 
politikai életbe való bekapcsolása.

A rokkantak szervezete is a Népfront keretében tevékenykedett. Megkezdő
dött a rokkantak bekapcsolása a gazdasági életbe, hiszen 1948 során különböző 
vállalatokban 127-en kaptak munkát.

Az 1949-es jelentés6

1949-nek, a jugoszláv ötéves terv harmadik évének legfontosabb feladata a 
nehézipar és a bányászat fejlesztése, a villamosítás, valamint a mezőgazdaság 
szocialista átalakítása volt.

1949 első hónapjaiban a járásban -  Magyarkanizsán, Oromhegyesen és 
Völgyparton -  a meglévő négy mellé három új termelőszövetkezet alakult. Ez 
elsősorban annak volt köszönhető, hogy a párttagság intenzív munkát folytatott 
azért, hogy a parasztságban tudatosítsa a mezőgazdaság kollektivizálásának 
fontosságát. Ezt annál inkább komoly eredményként könyvelték el, mert az 
ellenséges propaganda -  különösen a magyarok között -  azt terjesztette el, 
hogy azoknak a parasztoknak, akik belépnek a szövetkezetbe, „nem lesz mit 
enniük”, valamint hogy majd „egy kondérra” jár mindenki. A rendszer el

6 Történelmi Levéltár, Zenta. F. 134 Jugoszláv Kommunista Szövetség Járási Pártbizottsága, Zenta.
43. d.



lenségei igyekeztek éket verni a szövetkezeti tagság, valamint a még be nem 
lépett parasztság közé.

Birtokviszonyok a Zentai járás területén 1945 és 1949 között (kát. hold):

1945 1946 1947 1948 1949
Állami szektor 290 2583 9575 2447 11 648
Szövetkezeti
tulajdon - - 1201 2247 15 026
Magánszektor 91 926 89 633 84 362 85 676 66 264

A termelőszövetkezetek megalakítása 1949 tavaszán -  a JKP KB plénumát
követően -  felgyorsult, 1949. június 1-jéig újabb 11 alakult, év végéig pedig 
még egy. 1949 végén a járás területén 19 termelőszövetkezet létezett. Birto
kukban 15 026 kát. hold termőföld volt, ami a járásban található termőföld 
15,1%-át képezte.

A szövetkezetek fejlődése 1949 során:

Szövetkezetek Háztartások Földterület Háztartások
száma száma a szövet (kát. hold) átlagosan szövet

kezetekben kezetenként

1949.
január 1-jén 4 242 2238 60
június 1-jén 18 981 11 964 54
december 1-jén 19 1272 15 026 67

A jelentés rámutat, hogy az eredmények mellett hibák is történtek. A me
zőgazdaság szocialista átalakításának lényege a szövetség megteremtése a 
munkásság és a parasztság között, valamint a termelési eredmények javítása. 
Ezt azonban a párttagok közül sokan úgy értelmezték, hogy a parasztokat 
mindenáron bekényszerítsék a termelőszövetkezetekbe. A szövetkezetek tö
megesítésével egy időben folyt a terményfelvásárlás, valamint az adókivetés 
meghatározása. Ezek során a JKP irányvonalához képest baloldali elhajlások 
jelentkeztek, mert ezeket a rendeleteket arra használták fel, hogy a tehetősebb 
parasztokat -  erejükön felük megterhelve -  a szövetkezetekbe kényszerítsék. 
Erről tudott a járási pártbizottság is, de nem tett semmit ellene. Oromon, 
Oromhegyesen és Keviben sor került a parasztok kínzására is. Másrészről a 
szövetkezetekbe bekerültek kulákok és ellenséges elemek is, akik ezt követően a 
szövetkezeten belül fejtették ki káros tevékenységüket: nem dolgoztak, és nem



tartották be a szövetkezeti szabályzatot, nem szolgáltatták be teljes egészében 
a leltárba vett vagyonukat.

A hibák felismerése és korrigálása javította a parasztok hangulatát, valamint 
az általános politikai hangulatot is. Küzdelem folyt a szövetkezetekbe befura
kodott kulákok és ellenséges elemek ellen. Ennek során Moholon, Keviben, 
Magyarkanizsán és Horgoson is több személyt kizártak a szövetkezetekből, 
egyesek ellen pedig feljelentést is tettek. Leleplezték a kevi Bratstvo Termelő 
Parasztszövetkezet elnökét, Sz. Jánost, azzal a váddal, hogy Kominform- 
pártiként tevékenykedett, ráadásul felelőtlenül irányította a szövetkezetei.

A szövetkezeti tagság szociális összetétele (gazdaság/háztartás):

-  földnélküliek 214,
-  kisparasztság 538,
-  módosabb parasztság 115,
-  gazdag parasztság 261,
-  iparosok 16,
-  egyéb 92.

A termelőszövetkezeti tagok közül 1949-ben 310-en voltak párttagok vagy 
tagjelöltek. Három kivételével valamennyi termelőszövetkezet elnöke párttag 
volt, és egy kivételével -  amelyet Kispiacon frissen alakítottak -  valamennyiben 
létezett pártalapszervezet.

A JKP előtt a járásban még jelentős feladatok és nagy lehetőségek álltak, 
hiszen a földnélküliek, a kisparasztság mindössze 5,1%-a volt tagja valamelyik 
termelőszövetkezetnek, míg a módosabb parasztságnak 7,5%-a.

A termelőszövetkezetekbe betagosodott gazdaságok aránya településenként: 
Horgos 8 ,8%, Martonos 4,6%, Magyarkanizsa 2,7%, Oromhegyes 8 ,6 %, Orom 
2,8%, Tornyos 15,2%, Mohol 11,2 %, Ada 4,7%, Völgypart 10,5%, valamint 
Kispiac 6,7%.

A második félévben, különösen abban az időben, amikor a Szovjetunióból 
és a szomszédos országokból a legnagyobb nyomás nehezedett Jugoszláviára, 
jelentősen csökkent a szövetkezetbe lépési hajlam -  az emberek kivártak. Fel
röppent a jelszó, mely szerint „ne lépjetek be a szövetkezetbe, mert jönnek az 
oroszok, és Sztálin nem ismeri el Tito szövetkezeteit”. A háborús pszichózis 
csak akkor csökkent, amikor Jugoszláviát beválasztották az ENSZ Biztonsági 
Tanácsába. A továbbiakban sokan várták a termelőszövetkezetek éves köz
gyűlését, mert ott kiderül, hogy azok milyen eredménnyel zárják a gazdasági 
évet -  vonták le a következtetést.



A jelentés a járás 1949-es politikai életét élénknek minősítette, amelynek 
koordinálói a JKP szervei voltak. Ennek keretében a legnagyobb hangsúlyt a 
Tájékoztató Irodával kapcsolatos fejlemények magyarázására fordították, noha 
mindössze 5-6 olyan párttag volt, aki kiállt az ellenséges hangvételű határozat 
mellett. A pártszervezetek és a Népfront-szervezetek gyűlésein is igyekeztek 
megmagyarázni a JKP és az SZK(b)P közötti összetűzés lényegét. Ennek ke
retében kitértek a magyarországi kommunisták hazánk elleni fellépésére is, 
hiszen a Zentai járás határos volt Magyarországgal, és kézzelfogható volt az 
ellenséges tevékenység. Ennek során összehasonlították a Jugoszláviában és a 
Magyarországon uralkodó állapotokat. Elítélték, hogy a szocialista országok 
felmondták a gazdasági kapcsolatokra vonatkozó szerződéseket, valamint 
hogy Magyarország a háborús jóvátétel fizetését is leállította -  mindez jelentős 
károkat okozott a jugoszláv gazdaságnak, ami nehéz helyzetet teremtett az 
országban. A pártgyűléseken rámutattak a Rajk-per koncepciós mivoltára is. 
Járásszerte 320 konferenciát tartottak, amelyeken több mint 14 ezren vettek 
részt, de tartottak még 20 előadást is 1700 résztvevővel. A jelentés szerint a 
konferenciákon felszólaló polgárok egyöntetűen elítélték a Tájékoztató Iroda 
és a szocialista tábor országainak Jugoszlávia-ellenes fellépését, és hazugságnak 
minősítették azt. Előkerültek azok a történetek, amelyek 1944 őszén játszódtak 
le, és a Vörös Hadsereg tagjainak vidékünkön a polgári lakosság ellen elkövetett 
bűncselekményeiről -  lopás, rablás, nemi erőszak -  szóltak. Erre alapozták 
attól való félelmüket, hogy a szovjetek megint megjelennek Jugoszláviában.

A jelentés külön kitért a járás magyar nemzetiségű lakosságának meg
nyilvánulásaira a Tájékoztató Irodával és a Szovjetunióval történt összetűzés 
kapcsán. Ezek szerint a magyarok egyöntetűen elítélik Magyarország és a 
magyar kommunista vezetők hazánkkal szembeni viszonyát, belügyeibe való 
beavatkozását. Kiemelik, hogy az a vezetőség tulajdonképpen nem is magyar, 
hanem zsidó (!) -  a jelentés szerint ez a minősítés még a magyar burzsoázia 
által a megszállás alatt keltett antiszemitizmusból fakad - , amely alárendeli 
Magyarország érdekeit a szovjeteknek. Habár a revizionizmus jelen van -  
állapítják meg - ,  egy esetleges magyar bevonulást a többség nem nézne jó 
szemmel, mert velük együtt jönnének a szovjetek is. Horgoson, Martonoson 
és Magyarkanizsán voltak olyan magyar értelmiségiek és tehetősebb parasztok, 
akik a Magyar Rádió propagandájának hatására várták a magyar csapatok be
vonulását. Adán történt, hogy egy idősebb magyar nemzetiségű nő, hallván a 
katonai előkészítős fiatalok magyar énekét, azt hitte, hogy a magyar csapatok 
masíroznak, és azt mondta: „Isten hozta őket!” -  áll a jelentésben.

1948 nyarán Martonoson és Magyarkanizsán lebukott egy jól szervezett 
csempészbanda, amelyet H. Péter irányított, és főként fiatalokat vont be.



A magyar szolgálatok az innen a háború végén elmenekült magyarokat 
próbálták felhasználni arra, hogy csoportokat hozzanak létre az országban a 
„Tito-féle klikk” elleni harcra, de őket és segítőiket -  akik közismert feketézők 
és spekulánsok Martonoson -  sikeresen leleplezték a magyar tömegek előtt 
-  állapítja meg a jelentés.

A magyar csapatok újbóli bevonulását a magyar értelmiségiek is kívánják, 
akik között jelen van a revizionizmus eszméje. Ők a megszállás idején fontos 
szerepet vállaltak a politikai, gazdasági és művelődési életben, most azonban 
közömbösen viselkednek. Ennek ellenére nagy a tekintélyük a magyarság köré
ben: a falvakban különösen a papokat/plébánosokat és a tanítókat, a városban 
pedig a tanárokat és az ügyvédeket tisztelik. Nem ritka az sem, hogy egyesek 
nyíltan ellenségesek: a termények kötelező beszolgáltatása idején több tanító 
is ez ellen agitált -  áll a jelentésben.

A szerb tömegek sokkal inkább támogatják a JKP azon harcát, hogy meg
őrizze az ország önállóságát a Szovjetunióval szemben. A szerbség nagyobb 
érdeklődéssel követi a politikai történéseket, többet beszélnek róla, és a 
Tájékoztató Irodával szembeni kiállásuk határozottabb. A szerbek jobban 
ragaszkodnak az új államalakulathoz, és jobban védelmezik azt a -  főleg 
szóbeli -  támadásokkal szemben: a legeltökéltebbek ebben az I. világháborút 
követően érkezett telepesek.

A szerbek között is van elégedetlenség, különösen az olyan intézkedésekkel 
szemben, mint a kötelező beszolgáltatás. Velebit faluban a legkevesebben sza
vaztak az ellenzékre, a 362 választóból mindössze 38-an, de a kötelezettségek 
teljesítésénél mindig itt a legnagyobb az ellenállás. Az a rémhír, miszerint a 
magyar csapatok esetleg megint bevonulnak, a szerbségnél nem váltott ki 
soviniszta megnyilvánulásokat -  habár egyes szerb reakciósok igyekeztek ezt 
elérni. A szerbek azt beszélték, hogy „az oroszok hergelik a magyarokat, mert 
azok különben nem mernének megtámadni bennünket”. A magyar és a szerb 
reakciósok is azt terjesztették, hogy Jugoszlávia csak amerikai segítséggel tud 
fennmaradni, és a beérkező segélyeket úgy értékelték, hogy az ország átáll az 
imperialisták oldalára -  állapítja meg a jelentés.

A gazdag parasztok, különösen a második félévben, becsmérlően nyilatkoz
tak a néphatalomról, és nem reagáltak a felhívásokra sem. Ennek az volt az oka, 
hogy már elkönyvelték a rezsimváltást -  Horgoson és Kispiacon már a pontos 
dátumot is tudni vélték. Azt beszélték, hogy a szövetkezeteket feloszlatják, és 
visszaadják az elkobzott földeket, mert „még az oroszok is jobbak, mint ti”.

Mások viszont Amerikát éltették. A szovjet és a jugoszláv kommunista 
párt összetűzésében a szocializmus gyengülését vélték felfedezni, és a korábbi 
rendszer restaurációját várták.



Ellenséges propaganda folyt egyes alacsonyabb rangú pártvezetők ellen 
azzal, hogy azt terjesztették róluk, hogy Magyarországra szöktek. Az egyik 
magyar nemzetiségű pártfunkcionárius letartóztatását követően elterjedt az 
a hír, hogy sor kerül a többi magyar párttagra is. Ennek következtében 1949 
őszén több magyar nemzetiségű kommunista visszavonult, és nem vett részt 
a politikai munkában.

Azzal, hogy Kardelj megtartotta beszédét az ENSZ-ben, illetve hogy Ju
goszláviát beválasztották a Biztonsági Tanácsba, a háborús pszichózis sokat 
vesztett erejéből.

1949 őszén kezdődött meg a népbizottsági választásokkal kapcsolatos agi
táció, amelynek során szép eredmény született: a választók 98,7%-a megjelent 
az urnák előtt, csupán 543 jogosult személy nem szavazott. A jelentés megál
lapítja, hogy Martonoson az egyik párttagot az agitátorok délután 3-kor „alig 
tudták elvonszolni” a szavazóhelyre. A rezsim ellenségei sem tartózkodtak a 
szavazástól: Adán már a reggeli órákban kivonultak, és „látványosan” a Nép
frontra adták le voksukat -  ezek közül a szavazatok közül a számlálás során 
többet érvényteleníteni kellett. Egyesek -  mint Adán M. Milorad, a szocialis
ták volt helyi elnöke -  mégis tartózkodtak a szavazástól. Ő kijelentette, hogy 
„van még ideje szavazni”. Kispiacon N. Béla -  aki rendszeresen hallgatta a 
budapesti rádiót -  kijelentette, hogy „ez a választás csupán komédia, amire a 
külföld miatt van szükség”.

Az 1947-es választásokon a járásban a Népfront a szavazatok 69,3%-át, az 
ellenzék pedig a 30,7%-át kapta meg. 1949-ben a Népfront 82,5%-kal diadal
maskodott.

Az 1949-es népbizottsági választások százalékos eredményei a Zentai járás 
egyes településein:

Település Népfront (%) Ellenzék (%)

Horgos 90,8 9,2
Martonos 95,0 5,0
Magyarkanizsa 81,8 18,2
Ada 78,5 21,5
Mohol 79,6 20,4
Tornyos/Kevi 88,0 12,0
Völgypart 60,9 29,1
Oromhegyes 69,8 30,2
Kispiac 92,1 7,9
Orom 79,4 20,6



Az ellenzék a járásban szám szerint 5747 szavazatot kapott. A jelentés meg
állapítja, hogy nem kell arra gondolni, hogy az ellenzékre szavazók valameny- 
nyien ellenségek, csak a kellő ideológiai-politikai felvilágosítás hiányában az 
ellenséges propaganda hatása alá kerültek. Az 1947-es eredményekhez képest 
azért növekedett jelentősen a Népfront előnye, mert „a szocializmus fejlődése 
kézzelfoghatóvá vált”. Az eredményekből látszik, hol folyt jó munka -  állapítja 
meg a jelentés.

Következtetésként le lehetett vonni -  állapítja meg a jelentésben a járási párt- 
bizottság - , hogy az ellenzékre szavazók egy része valódi ellenség, akik a régi 
Jugoszláviában vagy a megszállás alatt politikailag aktívak voltak: a magyarok 
közül a revizionisták, a szerbek közül a monarchisták, a kulákok és a hatalomtól 
megfosztott burzsoázia, a szegényebb rétegek elégedetlen elemei (munkake
rülők, juhászok, cigányok, szektatagok Horgosról és Adáról, idősebbek, nők).

Meglepő volt az oromhegyesi eset -  ahol egyébként juhászok és napszá
mosok élnek, akik az agrárreform során földhöz jutottak - ,  ahol az egyik 
szavazóhelyen az ellenzék 53,8%-ot kapott. A juhászok azzal magyarázkodtak, 
hogy „elvették tőlük a juhokat”, amivel a kötelező jószágfelvásárlásra utaltak. 
A juhászok abból élnek, hogy a piacon árusítják a tejtermékeket. F. Györgyné 
rábeszélt egy kislányt, hogy tépkedje le a népfrontos plakátokat. A településen 
a nacionalizmus/sovinizmus is jelen volt -  állapítják meg - , amelyet különösen 
a néhány itt élő szerb telepes gerjeszt. P. Milán, a népbizottság tagja felpofo
zott egy nőt csak azért, mert magyar volt -  őt azonnal kizárták a bizottságból. 
Hozzá kell tenni -  áll a jelentésben - , hogy Oromhegyesen a megszálló magyar 
hatóságok a helyiek teljes támogatását élvezték. Úgy tűnik, hogy a helyi párt- 
alapszervezet és a Népfront helyi bizottsága ódzkodott konferenciát tartani: a 
választások előtt csupán egyetlenegyet szerveztek, amin 100 polgár vett részt.

A választási kampányban 2142 agitátor vett részt, akik közül 784-en voltak 
párttagok vagy tagjelöltek, valamint 1358-an Népfront-tagok. Járásszerte 366 
konferenciát tartottak, amelyeken 36 ezer polgár vett részt. A településeken 
nagygyűléseket is tartottak, amelyeken összesen 15 ezer ember vett részt. 
Ezek alapján elmondható -  állapítja meg a jelentés - ,  hogy a járás területén 
agitációval a választók 65%-át vonták be.

A pártszervezetek munkája -  noha egész évben folyt -  nem mondható 
tervszerűnek, sokkal inkább a kampányszerűség és az időszakosság jellemez
te. Különböző témákban -  különösen a kormány gazdasági intézkedéseinek 
magyarázására -  3800 összejövetelt tartottak, amelyeken 300 ezren (!) vettek 
részt. Ez egyrészt azt jelzi, hogy nagy volt az érdeklődés, másrészt viszont 
azt, hogy a tömegesség ellenére ezek a rendezvények nem érték el kellően a 
kitűzött célt -  állapítja meg a jelentés.



A belső ellenség 1949 során is minden lehetőséget kihasznált, hogy elége
detlenséget szítson a néphatalom szerveivel szemben. Ezzel különösen ott ért 
el sikereket, ahol a tömegekkel folytatott politikai munka gyengébben valósult 
meg. Különösen a kötelező beszolgáltatás idején tudtak hatni a kulákokra, 
aminek sikeréhez hozzájárul a határról „áthallatszó” szovjet fegyvercsörtetés. 
Legerősebb ellenállás a gabonabeszolgáltatásnál Völgyparton, Tornyoson, 
Oromon és Oromhegyesen, valamint a hozzájuk tartozó tanyavilágban alakult 
ki. Völgyparton 58 vagon búzát kellett behajtani, ebből 28-at a 65 kulákház- 
tartástól. Tornyoson 63 vagon búzaadósságot kellett behajtani, ebből 42-t 114 
kulákháztartástól. Ezzel szemben Horgoson és Martonoson szinte gond nélkül 
teljesült a beszolgáltatási terv 95%-a.

Azt is el kell mondani -  állapítja meg a jelentés - ,  hogy a bizottságok sab
lonosán dolgoztak, és gyakran tévesen tervezték meg a hozamokat. Adán az 
aratás során végig esett az eső, ami negatívan hatott a hozamra. Oromon a 
háztartásokat nagyobb területről származó gabona beszolgáltatásával terhel
ték meg, mint amekkorán valójában búzát termeltek. Erre azért kerülhetett 
sor, mert az ősszel -  a vetés idején -  összeállított nyilvántartás hibás volt: a 
nyilvántartás szerint 2780, valójában csak 2326 kát. hold volt bevetve búzával.

Az állami szektor szántóföldjeinek gazdaságosabb művelése és használása 
céljából az állam cserét eszközölt az állami birtokok és a magántermelők között: 
a parasztoknak az állami birtok parcellái közé beékelődött földjeit kisajátítot
ták, helyette máshol kaptak hasonló értékű földet. A csere útján nekik juttatott 
földet a parasztok közül többen nem fogadták el és nem művelték/vetették be, 
pedig azzal is meg voltak terhelve.

A terményrejtegetők és spekulánsok elleni erélyesebb fellépés ahhoz vezetett, 
hogy a járásbíróság 110 kulákot börtönbüntetésre és teljes vagyonelkobzásra 
ítélt. A földnélküliek és kisparasztok támogatták ezeket az intézkedéseket, 
mondván, hogy „eleget voltunk a béreseik”, és hogy ezeket a lépéseket „előbb 
kellett volna” megtenni. Mások -  főleg tehetősebb gazdák -  sajnálták őket, és 
azt mondták, hogy „most rajtuk volt a sor, holnap lehet, hogy rajtunk”. Többen 
jelentkeztek a termelőszövetkezetekbe, és csodálkoztak, hogy nem akarják őket 
fölvenni. Ezek az intézkedések megszilárdították a hatalom tekintélyét a nép 
szemében, és a kételkedőket az oldalunkra állították -  állapítja meg a jelentés.

Moholon durva hibákat követett el a helyi pártszervezet, mert kínozták a 
parasztokat, „söpörték” a padlásokat. Ez a településen elmérgesítette a viszo
nyokat. A történtekért M. Slavoljubot megrovásban részesítették, és eltávo
lították a faluval foglalkozó bizottságból. A másik felelős, a helyi pártvezető, 
E István büntetéséről -  akit belgrádi továbbképzésre irányítottak -  nem volt 
információja a járási pártbizottságnak.



A kötelezettségek alól főleg a tehetősebb parasztok igyekeztek kivonni magu
kat. A szegényebb parasztok szerint a kivetések igazságosan vannak megállapít
va. A kulákok szerint az állam jobban járna, ha nem lenne kötelező beszolgálta
tás. A legnagyobb ellenállás a hízók kötelező felvásárlásánál volt tapasztalható: 
a tervben 8611 darabot szabtak meg, de az csak 70%-ban valósult meg.

A belső ellenséggel szembeni harcból a belügyi szervek és a szervezetében 
megerősödött Állambiztonsági Igazgatóság (UDB) is kivette részét. A belügyi 
szervek hiányossága, hogy még nincs kellő számú jól képzett, tapasztalt, párthű 
káderük -  állapítja meg a jelentés.

A bíróságokl949 során 580 büntetőügyben folytattak eljárást. Ebből 36 
esetben a szocialista államvagyon, 10 esetben a szövetkezeti vagyon kárára 
elkövetett bűncselekmény ügyében. 166 esetben gazdasági szabotázs miatt, 83 
esetben spekuláció, 48 esetben pedig hivatalban elkövetett mulasztás miatt folyt 
büntetőeljárás. 1949 során 24 párttag vagy tagjelölt ellen folyt bírósági eljárás 
bűncselekmény miatt. Ez a tény arra utal -  mutat rá a jelentés - ,  hogy fokozni 
kell a párttagok ideológiai-politikai képzését, hiszen a kommunistáknak jó 
példát kell mutatniuk a társadalom többi tagjának.

A járásban 1949 során 10 550 ember volt munkaviszonyban: közülük kétezren 
az ipari vállalatokban, a többiek a mezőgazdasági birtokokon dolgoztak, vagy 
hivatalnokként keresték kenyerüket.

A fontosabb üzemek közé tartozott a tartományi jelentőségűvé nyilvánított 
adai Potisje öntöde és gépgyár, amely 350 dolgozót foglalkoztatott. A vállalat 
1946-ban alakult, és 1949-re Vajdaság egyik legjelentősebb fémipari cégévé 
nőtte ki magát. Dolgozói aktívak voltak a munka racionalizációjában, valamint 
az újítások terén is: 103-ukat nyilvánították élmunkássá. Az üzem pártalapszer- 
vezete -  amelyhez 13 tag, valamint 6 tagjelölt tartozott -  főleg termelési kér
désekkel foglalkozott. Szocialista munkaverseny is folyt a vállalatban, aminek 
hiányosságaként azonban felrótták, hogy nem a dolgozók, hanem a vezetőség 
kezdeményezte. A munkafegyelem nem volt a legmagasabb szinten, aminek 
következtében több ezer (!) munkaóra veszett el igazolatlan kimaradások miatt. 
Ezt annak tulajdonították, hogy sok munkás először dolgozik iparvállalatban.

A szintén Potisje nevű, köztársasági jelentőségű magyarkanizsai tégla- és 
cserépgyár szezonban 400 munkást foglalkoztatott, azon kívül pedig 140-et. Az 
üzem Szerbia egyik legjobban teljesítő cégeként működött: 1946-ban 9 millió,
1949-ben pedig már 14 millió darab cserepet állított elő. 1949-ben 177 dol
gozót -  150 férfit és 27 nőt -  nyilvánítottak élmunkássá. Az üzem pártalap- 
szervezetét 14 párttag, valamint 3 tagjelölt alkotta -  politikai tevékenységük 
a munkások körében szinte észrevétlen maradt. Ezt azzal magyarázták, hogy



a munkások -  mivel jól megfizetik őket -  érdekeltek a termelésben, és nincs 
szükségük külön ösztönzésre.

A Horgoson működő, tartományi jelentőségű paprikafeldolgozó üzem 
szezonban 400 dolgozót alkalmazott. A pártalapszervezet 9 tagból és 3 tag
jelöltből állt. Az év során azon ügyködtek, hogy megakadályozzák az őrölt 
paprikának az üzemből a feketepiacra kerülését. Szükséges volt, hogy az üzem 
nyersanyagellátása céljából a környéken biztosítsák a megfelelő földterületeket, 
ahol fűszerpaprikát termesztenének.

Adán üzemelt a tartományi jelentőségű Dinamó kendergyár, amelyben 
200-an dolgoztak. 1949-ben az éves munkatervet 113%-ban teljesítették. Az 
üzem pártalapszervezetét 5 párttag és 3 tagjelölt alkotta, akik gyenge politikai 
tevékenységet folytattak.

Nyolc egyéb, járási és helyi jelentőségű ipari üzemben további 21 0 -en dol
goztak.

A járás területén üzemelő hét téglagyárban és két építési vállalatban 250 
alkalmazottat foglalkoztattak. Az éves tervet 1949-ben mindössze 56,9%-ban 
valósították meg. Ennek objektív okai a kedvezőtlen időjárási körülmények és 
az üzemanyaghiány, szubjektív okai pedig az elégtelen mennyiségű munkaerő, 
illetve a dolgozók gyenge munkafegyelme. A javulásra volt lehetőség, amit az 
is igazolt, hogy az egyik adai téglagyárat a Szerbiai Szakszervezeti Szövetség 
elismerésben részesítette.

A horgosi Micsurin mezőgazdasági birtok -  amelyen 419-en dolgoztak -  
tartományi jelentőségű birtokként működött. A dolgozók közül 22-en voltak 
párttagok, valamint 28-an tagjelöltek. A birtokon belüli politikai tevékenység 
javult az 1948-as évihez viszonyítva. Ennek következtében a dolgozók eltökél
tek lettek abban, hogy nem lehet visszatérni a „régire”, mondván, hogy „akár 
még 10 évig is kukoricát esznek, de nem parancsolhatnak nekik sem külföldiek, 
sem imperialisták, sem oroszok”.

A dolgozók ellátása javult, különösen az év második felében. A munkások 
azt beszélték, „ha lenne elég tűzifa, nem hiányozna a munkásnak semmije sem”. 
A jelentés megállapítja, hogy az életszínvonal emelkedése stabilizálja a vállala
tok munkáját, és a hatalom szempontjából kedvező politikai helyzetet teremt. 
Az életszínvonalhoz kötődően a jelentés kiemelte, hogy a dolgozók 1949-ben 
átlagosan 10,5 méter szövethez, két pár harisnyához és másfél pár cipőhöz jut
hattak. A munkások szavatolt élelmiszer-ellátása -  a zsírt kivéve -  szinte teljes 
mértékben megvalósult, a szappanból a szavatolt mennyiség 80%-át biztosítot
ták. Ipari termékekhez -  a petróleumot kivéve -  a lakosság szinte egész évben 
hozzá tudott jutni. Az életszínvonal növekedésének ellenére néhány esetben 
előfordult, hogy a dolgozók -  az áruhiányra hivatkozva -  beszüntették a munkát.



A járás területén 1949-ben hat pravoszláv pap működött. Valamennyien a lel- 
készi egyesület tagjai voltak, és tevékenységükről, a népre gyakorolt hatásukról 
szinte nem is lehet beszélni. A templomok üresek voltak. A martonosi pópa 
nyíltan felszólalt a Tájékoztató Iroda ellen -  áll a jelentésben.

A katolikus papokkal, akik 15-en voltak a járásban, teljesen más a helyzet. 
Valamennyien magyar nemzetiségűek, és -  a jelentés szerint -  „gyűlölik” a 
szabadkai püspököt, mert ő horvát. Csak a kalocsai érseket ismerik el feljebb
valójuknak. Egyes fiatalabb papok -  a magyarkanizsai és az adai -  érdeklődnek 
a politika iránt, a többiek pedig úgy tesznek, mintha közömbösek lennének.

Szobonya Márton kevi plébános nyíltan a termelőszövetkezetek ellen beszélt, 
mondván, „a szövetkezetek semmit sem adnak, akkor mi értelme beiratkozni”. 
Gere Vince adai plébános is ellenségesen lépett fel: május 1-jén akkor haran
goztatok leghangosabban, amikor az ünnepi nagygyűlést tartották.

Az év során beidézték mindkét felekezet papjait, és előadást tartottak nekik 
a Népfront fejlődéséről. Elég sokan eljöttek, habár mindannyian nem jelentek 
meg: a jelenlévők elítélték a Tájékoztató Iroda Jugoszlávia ellen indított kam
pányát. Amikor az értelmiségiek számára tartottak konferenciát, az adorjáni 
plébános levélben kért elnézést, hogy nem tud jelen lenni, és megírta, hogy 
mindenben támogatja a konferencia határozatait, mert „a nép Tito marsall 
vezette igazságos harca győzedelmeskedni fog”. Ő és a magyarkanizsai kato
likus, valamint a pravoszláv papok is részt vettek a választások előtt folytatott 
agitációban. Az év folyamán a papságból kilépett Lantos Károly martonosi 
plébános, akinek döntését a többség nem ítélte el.

A járás területén működő papság élénk figyelemmel kísérte a Budapesten 
folyó Mindszenty-pert. Úgy néz ki, hogy hozzá jobban kötődnek, mint Alojzije 
Stepinac érsekhez -  állapítja meg a jelentés. Azt mondták, hogy a bíboros nem 
bűnös, és az ítélettel nem tudják véglegesen lerombolni a katolikus egyház 
tekintélyét.

Habár a papok már nem tevékenykedhetnek az iskolákban, azért megtalálják 
a módját, hogy az iskoláskorú gyerekekkel találkozzanak. Ezt úgy teszik, hogy 
üzennek a szülőkkel, hogy a gyerekek jöjjenek a parókiára, vagy megvárják 
őket az iskola előtt. Előfordult, hogy focizni mentek a fiatalokkal, majd a 
meccset követően misére invitálták őket. Ebből is kitűnik, hogy a katolikus 
egyház nagy hatással van a magyar fiatalokra -  állapítja meg a jelentés. A JKP 
nem tudott kellő segítséget nyújtani az ifjúsági szervezetnek abban, hogy az 
teljesen kivonja a fiatalokat az egyház befolyása alól.

A magyar lakosság tömegesen jár templomba, különösen a nők és a kulákok 
jeleskednek ebben. A vallásosság azonban, ha kis mértékben is, de csökkent.



Adán történt, hogy egy éjjel ledöntötték egy szent köztéri szobrát. Az a dön
tés született, hogy a szobrot a templom udvarában állítsák fel újra, amibe Gere 
plébános nem akart beletörődni. Ezért sokan elítélték, mondván, „mindegy a 
kőnek, hogy hol áll”. Ma már nem gond vasárnap sem munkaakciót szervezni 
-  szögezi le a jelentés.

A vallásosság még jelen van a párttagok között is. Egyes horgosi párttagok, 
hogy ne tudódjon ki cselekedetük, Szabadkára jártak misére és áldozni. Egye
sek templomban is megesküdtek, ezért két tagot kizártak a Pártból -  közölte 
a jelentés.

A Jugoszláv Kommunista Pártnak 1949 végén a járásban 835 tagját és 329 
tagjelöltjét tartották nyilván. A tagság szociális összetétele a következő volt: 
munkás 279 fő, szegényparaszt 123 fő, módosabb paraszt 25 fő, termelőszö
vetkezeti tag 167 fő, alkalmazott 44 fő, egyéb foglalkozású 97 fő. A párttagok 
közül 415-en magyar nemzetiségűek, 320-an pedig délszlávok voltak. A Zentai 
járás területén a párttagok között 140 nő volt.

Az év során 206 új tagot vettek fel, akik között 102 munkás, 36 szegénypa
raszt, 40 termelőszövetkezeti tag, valamint 28 egyéb foglalkozású volt. A felvet
tek közül 44-en voltak nők. Az új tagok közül 118-an magyar nemzetiségűek, 
88 -an pedig délszlávok voltak.

A tagság dokumentációjának átvizsgálása során kiderült, hogy 504-en ren
delkeznek tagsági könyvvel, 103 tag iratai rendezetlenek, 128 tagra vonatkozó
an pedig semmilyen dokumentációval nem rendelkeztek. Ez azt jelentette, hogy 
egyesek az előírt eljárás mellőzésével, múltjuk megtárgyalása nélkül kerültek 
a Pártba. Rámutattak, hogy emiatt kerülhettek be a pártba ellenséges elemek, 
erkölcstelen, részeges alakok. Ezzel magyarázható az is, hogy 1949 során a 
bíróságok 24 párttagot ítéltek el köztörvényes bűncselekmények, főleg lopás 
miatt. A tömegesítésre törekedni kell -  szögezi le a jelentés - , de a jelölési és 
tagfelvételi eljárást szigorúan be kell tartani.

1949-ben a Pártból a Zentai járás területén 118 tagot zártak ki, közülük 
4 főt kominformos tevékenység miatt. A jelentés szerint az egyik kizárt sze
mély -  Sz. János, aki egy személyben a kevi Bratstvo Termelőszövetkezet és a 
pártalapszervezet elnöke is volt -  agitált a helyi pártszervezet és a néphatalom 
ellen. Egy másik kizárt, K. Béla a magyarkanizsai pártszervezet titkáraként 
nem teljesítette a felsőbb pártszervek direktíváit -  kizárását követően pedig 
nyíltan szembefordult a Párttal. A kominformos megnyilvánulok nem újabb 
keletűek, már a határozat közzététele óta rejtőzködtek, de most véglegesen 
leleplezték őket -  áll a jelentésben.



Az év során, leggyakrabban a járási pártbizottság kezdeményezésére, 29 
nyílt pártgyűlést tartottak, amelyeken 4000 fő vett rész. A nyílt pártgyűléseken 
-  amelyeken a legfontosabb téma az aktuális gazdasági-politikai helyzet meg
tárgyalása volt -  104 felszólaló fejtette ki véleményét, közöttük pártonkívüliek 
is. A legsikeresebb nyílt pártgyűléseket a termelőszövetkezetekben tartották, 
ahol a szövetkezeti tagság kifejezett érdeklődést mutatott.

A párttagok zöme a néphatalommal karöltve részt vett a kitűzött gazdasági 
célok -  beszolgáltatás, adó megfizettetése, vetés, aratás -  megvalósításában. 
Egyesek azonban a feladatok megvalósítása során -  különösen Völgyparton és 
Oromhegyesen -  opportunista magatartást tanúsítottak. Ezért a kötelező be
szolgáltatás idején 8 párttagot kizártak, 14-et pedig megrovásban részesítettek.

1949 novemberében-decemberében tisztújítást tartottak a helyi pártbizott
ságokban: a hat helyi pártbizottságba összesen 92 tag (59 magyar és 33 szerb, 
illetve 32 munkás, 46 paraszt és 3 értelmiségi) került be.

A megszervezett tanfolyamokon a szövetkezeti rendszer működtetésére, 
fejlesztésére helyezték a hangsúlyt. Ezeken 175-en vettek részt, zömében 
párttagok vagy tagjelöltek, akik a már meglévő szövetkezetekben felső vagy 
középvezetői pozíciót töltöttek be.

Az év során az agitációs-propaganda tevékenység a JKP KB 1949 januárjában 
megtartott II. plénumán elfogadott határozatokon alapult. Az ideológiai-nevelő 
képzés különböző formákban valósult meg: esti tanfolyam, kéthetes tanfolyam, 
szeminárium, pártelőadás, pártiskola, szövegmagyarázat.

Az esti tanfolyamok témái között szerepelt a népfelszabadító háború törté
nete, a szocialista Jugoszlávia közgazdasága, illetve a marxizmus-leninizmus 
alapjai. Ennek a képzésnek a hiányossága volt, hogy a tanfolyam látogatói nem 
használták a kellőképpen a szakirodalmat, illetve hogy a tanfolyam-látogatás 
gyakran foghíjas volt.

1949 során kilenc kéthetes tanfolyamot tartottak összesen 201 személy
nek: négy tanfolyam magyar nyelvű volt, amelyen 95-en vettek részt. Ez a 
forma jónak bizonyult. Az év folyamán 25 szemináriumot tartottak összesen 
732 résztvevővel: ezeken a pártvezetők -  Tito, Kardelj, Kidric -  beszédeit 
értelmezték, szó volt az V. kongresszus határozatairól, valamint aktuális gaz
dasági-politikai kérdésekről. A megtartott 55 pártelőadáson összesen 1888 
párttag és tagjelölt vett részt. Az előadásokon szó volt a Tájékoztató Iroda 
és a JKP közötti összetűzésről, az aktuális gazdasági-politikai kérdésekről, a 
JKP falupolitikájáról.

Az oktatási-művelődési tevékenység a Művelődési Egyesületek Járási Szö
vetségén keresztül valósult meg. A járásban nyilvántartott 141 analfabéta kö



zül 75-en végezték el a tanfolyamot, és tanultak meg írni-olvasni. A járásban 
működő könyvtárak több mint 11 ezer kötettel rendelkeztek. A könyvtárak 
szolgáltatását 14 ezer polgár vette igénybe, 27 268 könyvet kölcsönöztek ki. 
Megtartottak 20 író-olvasó találkozót, valamint 15 könyvkiállítást, amelyet 
18 ezer érdeklődő látogatott meg. Legjobban a magyarkanizsai könyvtár dol
gozott, az adai pedig még nem kezdte meg a munkáját. A járás területén hat 
munkásegyetem működött, amelyek összesen 106 előadást szerveztek -  az 
érdeklődők száma meghaladta a kilencezret. A különböző amatőr egyesületek 
az év során több mint 200 előadást tartottak, amelyeket 45 ezer néző látott. Az 
előadások színvonala -  különösen Magyarkanizsán -  gyakran alacsony volt. 
A járás területén 5 mozi vetített filmeket: az 1153 előadást 210 ezer néző látta.

A jelentés megállapítja, hogy a művelődési élet nem volt folyamatos, de 
legnagyobb hiányosságnak azt minősíti, hogy az egyes településeken nem a 
helyi pártbizottság a művelődés fő szorgalmazója, és hogy a párttagok nem 
kellően aktívak a művelődési egyesületek vezetőségében -  ennek következté
ben gyakran a burzsoá elemek ragadják magukhoz az egyesületek irányítását.

A napilapok/újságok közül a belgrádi Borba havi 32 ezer, az újvidéki Ma
gyar Szó 45 ezer, a belgrádi Politika pedig 18 ezer példányban fogyott. A járás 
területén három településen -  Magyarkanizsán, Adán és Horgoson -  üzemelt 
hangosbemondó. Habár külön programjuk nem volt, mégis hasznosnak bizo
nyultak, mert segítették az agitációs-propaganda munkát, valamint a lakosság 
tájékoztatását. Működésük különösen a magyarság irányában volt fontos, mert 
ezzel lehetett némileg ellensúlyozni a budapesti rádió hatását. A budapesti 
rádió hallgatásának nagy hagyománya volt a magyarság körében, aminek 
több oka van. Egyik az, hogy a magyarok közül sokan nem, vagy gyengén 
beszélnek szerbül, és csak ezt a műsort értették. Másrészt ez a tevékenység 
a két világháború közötti időszakban a nemzeti ellenállás jelképévé vált a 
nagyszerb elnyomással szemben. Fontos, hogy az újvidéki rádió megkezdte a 
magyar nyelvű adás sugározását, amit a magyar lakosság nagy része is örömmel 
fogadott -  állapítja meg a jelentés.

A néphatalom szervei, a népbizottságok 1949 során -  a JKP V. kongresszusán 
elfogadott elvek alapján -  megújultak, munkájuk kiteljesedett. Ennek egyik 
látványos mutatója volt, hogy a járási, valamint a helyi népbizottságok kere
tében megalakultak az egyes bizottságok/ügyosztályok. Az év során a helyi 
népbizottságoknak 120 rendes ülést kellett volna megtartaniuk, ehhez képest 
csupán 49 rendes és 19 rendkívüli ülést tartottak. Adán, Horgoson és Keviben 
rendszeresen ülésezett a népbizottság, míg Moholon, Völgyparton és Oromon 
teljesen rendszertelenül. A helyi népbizottságok végrehajtó bizottságai az év



során csupán 49 ülést tartottak. Választói nagygyűlésből a tervezett 60 helyett 
csak 25-öt tartottak meg.

A népbizottság vezetői, tagjai közül többen alkalmatlanok voltak a betöltött 
tisztségekre. A kispiaci népbizottság volt elnökét -  D. Lajost -  nemi erőszakért 
ítélték el, az oromi népbizottság volt elnöke -  M. József -  az állami vagyont 
fosztogatta, az oromhegyesi végrehajtó bizottság volt tagja -  T. József -  iszákos 
volt, a völgyparti népbizottság volt tagját -  M. Lajost -  pedig azért ítélték el, 
mert hanyagul végezte a rábízott feladatokat a gabonabeszolgáltatás során. 
Voltak olyan népbizottsági tagok is, akik nem akartak eleget tenni a beszol
gáltatáskor rájuk kirótt kötelezettségnek.

A járási panaszbizottsághoz az év során 249 beadvány érkezett, ebből 143 a 
helyi népbizottságok munkájára vonatkozott. A panaszok fele indokolt is volt: 
a moholi parasztok azért emeltek panaszt, mert a népbizottság tagjai éjszaka 
járták a tanyákat a beszolgáltatás ügyében.

Az 1949-ben megtartott tisztújítás során a tíz népbizottsági testületbe ösz- 
szesen 417 küldöttet választottak meg: 205 párttagot és 212 Népfront-tagot. 
92 tag a munkásság, 295 a parasztság, 8 pedig az értelmiség soraiból került 
ki, míg 17-nek egyéb foglalkozása volt.

A tél folyamán a mélyszántást a szövetkezeti földek 45%-án, míg a magán- 
szektorban a 30%-án sikerült elvégezni. A tavaszi vetést a tervek szerint 
végezték el. Az aratást követően az ugarolást a szövetkezetek földjeinek 70%- 
án, valamint a magánbirtokok 55%-án végezték el. Az őszi vetés alkalmával 
már a pártszervezetek is tevékenyen kivették részüket a munkából: ennek 
köszönhetően a terv a magánszektorban 96%-ban, a szövetkezetiben pedig 
100%-ban megvalósult.

Nemcsak a termelőszövetkezetek száma növekedett, hanem azok gazdasá
gilag is valósan megerősödtek az év során.

A termelőszövetkezetek jószágállománya 1949-ben (darab):

1949 elején 1949 végén

Ló
Szarvasmarha
Juh
Sertés

39
77
99

318

729
934

1435
1207



A termelőszövetkezetek felszerelése/eszközei 1949-ben (darab):

1949 elején 1949 végén

Eke 62
2

36
6
3

58

484
11

221
22
27

391

Traktor
Vetőgép
Aratógép
Kévekötő gép 
Fogatos kocsi

A jószágállomány és a felszerelés/eszközök mennyisége több forrás révén 
növekedett: az új szövetkezeti tagok által behozott, az elítélt kulákoktól elkob
zott és a szövetkezeteknek juttatott, illetve vásárolt állomány/felszerelés révén.

A járás területén működő termelőszövetkezeteknek is teljesíteniük kellett 
kötelezettségeiket az állam irányába. Egy kát. holdról átlagosan a következő 
mennyiségeket adták át: búzából 433,3 kg, árpából 145 kg, zabból 41 kg.

A termelőszövetkezetek telephelyein megépítettek kilenc szarvasmarha
istállót, tíz sertésólat, valamint öt juhakolt és két górét. A termelőszövetkezetek 
mellett a járásban működött még négy szövetkezeti gazdaság is, amelyekben 
a munkálatok elvégzésére napszámosokat alkalmaztak.

Megépült két szövetkezeti téglagyár, valamint egy szövetkezeti malom is. 
A négy épülőfélben lévő szövetkezeti otthon befejezés előtt állt.

A járás területén hat járási fontosságú iparvállalat, valamint 12 helyi jelen
tőségű iparműhely működött, amelyek közül hét a termelőszövetkezetekhez 
tartozott. A felsoroltak mellett működött még hét helyi, illetve járási fontosságú 
téglagyár is, amelyek a termelési tervet éves szinten 56,9%-ban teljesítették.

Az elemi iskolákban a járás területén 111 tagozat működött, amelyekben össze
sen 5244 diák tanult és 79 tanító oktatott (16 szerb tagozat 592 diákkal és 12 
tanítóval, valamint 95 magyar tagozat 4652 diákkal és 37 tanítóval). A polgári 
iskolának 12 tagozata működött magyar nyelven 301 diákkal. A járás területén 
hét gimnázium működött összesen 58 tagozattal.

A járás egészségügyi intézményeiben az év során 44 102 pácienst láttak el. 
Állami igazgatás alá került öt gyógyszertár, ezzel a járás területén működő 
népgyógyszertárak száma hatra emelkedett.

1949-ben újjászervezték a Népfront helyi szervezeteit, és az év végén már 
85 népfrontos szervezet létezett. A legjobban a Népfront magyarkanizsai IV. 
alapszervezete működött, amely a kitüntetésnek számító vándorzászlót is



elnyerte. De a járásban leggyengébben dolgozó népfrontos szervezet, a XVI. 
számú is magyarkanizsai volt! A Népfrontnak a járásban 25 269 tagja volt, 
közülük 244-en 1949-ben léptek be a szervezetbe.

Az 1950-es jelentés7

Az 1950-es év is komoly feladatokat támasztott Jugoszlávia népei, valamint 
a JKP tagsága elé. A járási pártbizottság 1950-re vonatkozó jelentése a leg
nagyobb eredményként könyvelte el, hogy az országnak -  minden külföldről 
érkező nyomás ellenére -  sikerült megőriznie függetlenségét és területi épségét, 
illetve hogy -  a gazdasági nehézségek ellenére -  sikerült teljesíteni az ötéves 
terv 4. évére előirányozott célokat.

Fontos eseménynek számítottak a különböző hatalmi szinteken megtartott 
-  járási, tartományi és szövetségi -  választások, amelyek során a választók 
98%-a járult az urnákhoz. A járásban a Népfront listája valamennyi választáson 
fölényes győzelmet aratott (71-83%). Ennek ellenére a járási pártbizottság nem 
volt elégedett az eredményekkel, a „gyenge” teljesítményt a párttagok nem 
kellő politikai aktivitásában, illetve abban látta, hogy a néptömegek körében 
a JKP nem folytat kellő politikai felvilágosítást. Példaként Martonost hozták 
fel, ahol a márciusi szövetségi képviselőházi szavazáson 22,5% adta le a voksát 
az ellenzéket szimbolizáló „fekete urnába”. Ezt követően intenzív politikai 
munkát folytattak, amelynek meg is lett az eredménye, mert a novemberi já 
rási/tartományi választásokon az „ellenzéki” urnába a szavazatoknak csupán 
3%-a került egy olyan településen, ahol magyarok élnek, és „ahol a megszállás 
idején mindenki a fasiszta párt tagja volt” -  állapítja meg a jelentés.

A járásban a választások eredményére hatással volt a magyarok magatartása, 
akik a lakosság többségét képezték. A magyarok kisebb arányban szavaztak a 
Népfront listájára, mint a szerbek -  náluk ez az arány meghaladta a 90%-ot. 
A kormány gazdasági intézkedései egyformán érintették az egész lakosságot, 
de a szerbeknél kifejezettebb a patriotizmus érzése, jobban saját országuknak 
érzik a szocialista Jugoszláviát -  áll a jelentésben. A magyarság egy része -  
noha zömük a Népfrontra szavazott -  még mindig a múltban él, politikailag 
éretlen, és az ellenséges elemek befolyása alá került. A Népfrontnak a járásban 
20 324 magyar nemzetiségű tagja volt: ők azok, akik tisztában vannak azzal, 
hogy a szocialista Jugoszlávia a hazájuk -  állapítja meg a jelentés. A magyarok 
különösen a tanyavilágban szavaztak a Népfront ellen, mert ott még mindig 
nagyon gyenge a szocialista erők politikai felvilágosító munkája. Az itt élő

7 Történelmi Levéltár, Zenta. F. 134 Jugoszláv Kommunista Szövetség Járási Pártbizottsága, Zenta.
43. d.



magyarokkal főleg a művelődési egyesületek foglalkoznak, de azok is csak 
korlátozottan. A Népfrontnak nincs külön a magyarokra vonatkozó programja. 
Közülük sokan hallgatják a budapesti rádió adásait, és annak hatása alá ke
rülnek -  jegyzi meg a jelentés. De az is érezhető -  fejtegetik tovább - , hogy a 
többség szkeptikus a magyar rádióadások Jugoszláviát elítélő propagandájával 
kapcsolatosan, és hazugságnak minősíti azt.

Az ellenséges propaganda -  amely különösen a szövetségi választásokat 
megelőzően erősödött fel -  különböző formákban nyilvánult meg. Számos 
ellenséges jelszó röppent fel: „Éljen a király!” „Magyarország királyság lesz!” 
„A nőknek nem lesz szavazati joguk!” „A parasztok menekülni fognak Ju
goszláviából a beszolgáltatás miatt!” Azt beszélték, hogy egyes településeken 
egyeztetések folynak a hatalom és az ellenzék között a választásokon való rész
vételről, de kritizálták a lakosság ellátására hozott intézkedéseket és a kormány 
gazdasági intézkedéseit is. A koreai háború kirobbanását (1950. június 25.) 
követően az ellenséges elemek arról kezdtek el beszélni, hogy eljött az ideje, 
hogy „leszámoljanak a kommunistákkal”. A koreai háború ugyan foglalkoztatta 
az embereket, de távolsága miatt nem váltott ki háborús pszichózist -  állapítja 
meg a jelentés.

Mindezeknek az ellenséges megnyilvánulásoknak azonban csekély hatásuk 
volt a néptömegekre és ezzel együtt a választási eredményekre: politikai isme
retterjesztéssel és az aktuális helyzet magmagyarázásával sikerült felülírni az 
ellenséges jelszavak hatását -  állapítja meg a jelentés.

Az 1950 márciusában megtartott szövetségi választások kampányának során 
1000 felkészített agitátor járta a terepet. 138 konferenciát tartottak, amelyeken 
összesen 21 ezer szavazó vett részt. Az őszi választások előtt nagyobb volt a 
kampány: 239 előadást tartottak 18 ezer embernek, 284 konferenciát 16 ezer 
résztvevőnek, valamint 234 csoportos foglalkozást a tanyavilágban olyan vá
lasztóknak, akik nem járnak a konferenciákra -  ezzel a módszerrel négyezer 
embert tudtak megszólítani.

Az év során a pártszervezetek küzdöttek a kitűzött gazdasági célok eléréséért, 
amelyek közül a legfontosabb a kötelező felvásárlás megvalósítása, a terme
lőszövetkezetek megszilárdítása és fejlesztése, a nagyobb hozamok elérése, a 
vállalatok termelésének növelése és a munkaerő mozgósítása volt.

A járás gabonatermése 2172 vagont tett ki. A magángazdaságok 613 va
gon gabonát -  búzát és rozst -  szolgáltattak be, ami a járási felvásárlási terv 
85%-át képezte, és 232 vagonnal volt kevesebb az 1949-ben átvettnél. Ez azt 
jelentette, hogy kát. holdanként 338 kg gabonát tudtak felvásárolni. A terv 
azért nem teljesült, mert a hozamok a vártnál alacsonyabbak voltak: a kát.



holdanként tervezett 1015 kg helyett csupán 751 kg termést takarítottak be. 
Az 5774 gazdaság 82%-a, vagyis 4719 gazdaság teljes mértékben eleget tett 
beszolgáltatási kötelezettségének. A beszolgáltatással kapcsolatosan különösen 
Adán, Moholon és Martonoson folyt jó agitációs-propaganda munka, míg 
Magyarkanizsán és Völgyparton gyenge volt ez az aktivitás.

1950-ben a magángazdaságok 14 223, a termelőszövetkezetek pedig 3830 kát. 
holdon termeltek kukoricát. Ebben az évben vásárolták fel az 1949-es termés 
egy részét, valamint az 1950-es kukoricatermést: a magángazdaságoktól 600, 
a termelőszövetkezetektől pedig 106 vagonnal -  ezzel a terv 82%-ban teljesült. 
Az eredmény elfogadható volt, mert 1950-ben a szárazság a tervezetthez képest 
jelentősen csökkentette a hozamokat.

A pártszerveknek a beszolgáltatás/felvásárlás terén kifejtett munkájáról 
megállapították, hogy egyesekre, amelyeket fontosabbnak tartottak -  gabona, 
kukorica, sertés - ,  nagyobb hangsúlyt fektettek. A felvásárlás során kifejtett 
tevékenység nem volt folyamatos, hanem időszakos és kampányszerű. A je 
lentősebb beszolgáltatások idején a járási pártbizottság is kivette részét az 
agitációs munkából.

1950-ben a járás területén újabb három termelőszövetkezet alakult: az évvégén 
a termelőszövetekhez 1879 háztartás, valamint 15114 kát. hold mezőgazdasági 
földterület tartozott.

Az év folyamán megvalósított beruházások értéke 21 millió dinárt tett ki. 
Gyarapodott a termelőszövetkezetek jószágállománya is, de még elmaradt a 
várttól.

A 100 kát. holdra átlagosan eső jószágok száma 1950-ben a termelőszövet
kezeteknél, illetve a magángazdaságoknál:

A jelentés megállapítja, hogy egyes termelőszövetkezetekben -  az adai Dózsa 
György Tsz-ben, a horgosi József Attila Tsz-ben -  nem fordítanak kellő gondot 
a jószágtartásra, aminek következtében pusztultak el állatok, és nem valósult 
meg a tervezett szaporulat sem.

Termelőszövetkezetek Magángazdaságok

Ló
Szarvasmarha
Juh
Sertés

5.6
6.6 

17,5 
14,7

10.7 
11,9 
22,4
35.8



A járási pártbizottság részt vett a termelőszövetkezetek megszilárdításában, 
aminek keretében a tagság számára közgyűléseket tartottak. Ezeken aktuális 
kérdésekről tájékoztatták őket, segítettek a könyvelés rendbetételében, tan
folyamot tartottak a raktárosok számára. Tapasztalható volt szembenállás 
a szövetkezeti tagok és a magánbirtokosok között, akik nem voltak tagjai a 
termelőszövetkezeteknek.

A járás területén 12 helyi jelentőségű birtok működött, amelyek 5964 kát. 
holdon -  a megművelhető földterületek 4,7%-án -  gazdálkodtak: ebből az 
oromi birtok 1000 kát. holddal rendelkezett. A négy tartományi jelentőségű 
állami birtok a járás mezőgazdasági területének 7,4%-át, 9324 kát. holdat 
foglalt magában.

1950-ben a járás területén a szocialista szektor -  szövetkezetek, állami bir
tokok -  35 479 kát. holdon, a megművelhető földterületek 28,2%-án gazdálko
dott. A magánszektor 89 624 kát. holdon, vagyis a megművelhető földterület 
71,8%-án gazdálkodott. Ennek alapján egyértelmű, hogy a magánszektor 
dominált, és a terményfeleslegek előállításának fő letéteményese volt.

A beszolgáltatott gabona aránya szektoronként 1949-1950-ben (%):

Állami birtok Termelőszövetkezet Magánszektor

1949 0,7 12,0 87,3
1950 6,7 21,3 72,0

A beszolgáltatott kukorica aránya szektoronként 1949-1950-ben (%): 

Állami birtok Termelőszövetkezet Magánszektor

1949 0,1 9,4 90,5
1950 5,5 10,1 76,4

1950 őszén a magánszektorban az őszi vetéstervet 80%-ban teljesítették, a 
gabonát 19 495 kát. holdon vetették el. A legtöbb bevetetlen föld Magyarkani- 
zsán maradt, aminek okát abban látták, hogy a vetés kapcsán a Népfront helyi 
szervezete itt fejtett ki legkisebb aktivitást. Észlelhető volt a vetőmaghiány is.

A járás területén 1914 kát. holdnyi területen termesztettek szőlőt, amiből 
1780 kát. hold termett. A nyilvántartásba vett gyümölcsfák száma 274 ezer 
volt, amiből 141 ezer termett.



A járás területén 1950-ben 16 helyi jellegű ipari vállalat, 5 kézművesműhely, 
valamint 10 feldolgozó szövetkezet működött. Működésük nem volt hatékony, 
hiszen a tervezett évi 88 millió dináros nyereség mindössze 58%-át tudták 
megtermelni: 52 millió dinárt.

A vállalatok -  a feldolgozó szövetkezetek nélkül -  500 dolgozót foglalkoz
tattak, akik között nagyon kevés volt a kommunista: mindössze 22 párttag és 
7 tagjelölt. Ennek következtében a politikai aktivitás is gyenge volt, mert a 
kevés párttag nem tudott kellő mértékben agitálni a jobb termelési eredmé
nyek elérése céljából.

A járás területén öt jelentősebb ipari vállalat, valamint négy nagy államai 
birtok üzemelt -  mindegyikben működött pártalapszervezet. Valamennyi cég 
megvalósította a termelési tervet, kivéve a horgosi paprikafeldolgozó üzemet, 
amely a gyenge paprikatermés miatt maradt el a tervtől. A legjobb termelési 
eredményt az adai Potisje szerszámgépgyár, valamint a szintén adai Dinamó 
kendergyár valósította meg.

A mezőgazdasági birtokok közül a legjobb szervezettséget és termelékeny
séget a horgosi Micsurin, valamint a völgyparti Július 7-e mutatta fel.

A 20 nagyobb cég igazgatóbizottságaiba és munkástanácsaiba 514 dolgozó 
került be, közülük 120 volt párttag. Előfordult, hogy egyes igazgatók korlá
tozni próbálták a munkástanácsok tevékenységét, de a pártalapszervezetek 
viszonyulása sem volt minden esetben pozitív a munkás-önigazgatás szerveivel 
szemben.

A tanügyben jelentős változásokra került sor, mert az elemi iskoláztatásban 
bevezették a nyolcosztályos rendszert. A járás területén nyolc (hét magyar, 
egy szerb) nyolcosztályos elemi iskolát hoztak létre, amelyekben 49 alsó és 32 
felső tagozat működött: ez az oktatási típus összesen 2897 gyermeket ölelt fel. 
Működött még két algimnázium nyolc szerb tannyelvű tagozattal, valamint öt 
inasiskola tizenhárom tagozattal. A járásban összesen 138 oktató tanította a 
diákokat. Az óvodák közül hetet 1950-ben hoztak létre, így ezeknek a száma 
tizenhétre nőtt. Az óvodák az 5-7  éves gyermekek 47%-át ölelték fel, míg a 
3 -5  éves gyermekek számára nem volt hely.

1950-ben már csupán 43 analfabétát tartottak számon.
A munkásegyetemek az év során 414 előadást szerveztek, amelyeken ösz- 

szesen 22 ezer polgár vett részt. Az előadásokat tanítók, tanárok, különböző 
szakemberek tartották.

A művelődési egyesületekben különösen a színjátszó csoportok voltak ak
tívak: 189 előadást mutattak be -  főleg a nagyobb településeken - ,  amelyeket 
57 ezer néző látott.



A JKP KB 1950 januárjában a járási pártbizottságok elé újabb célokat tűzött ki, 
amelyek közül a legfontosabb a pártalapszervezetek megerősítése és tömege
sítése volt. Ennek szellemében 190 új tagot vettek fel, aminek eredményeként 
1950 végére a Zentai járásban 868  párttag és 271 tagjelölt lett. A járás területén 
összesen 65 pártalapszervezet működött.

A párttagok nemzetiségi összetétele 1949-1950-ben (fő):

1949 1950 Növekedés(%)

Szerb 320 418 30,6
Magyar 415 450 8,4
Összesen 735 868 18,0

A járásban 5417 munkást, alkalmazottat és hivatalnokot tartottak nyilván, 
közülük 348-an voltak párttagok, 151-en pedig tagjelöltek. A 13 ezer nyilván
tartott parasztgazdaságból 165 párttag és 33 tagjelölt került ki. A járásban 171 
női párttag és 67 tagjelölt volt.

Az ifjúsági szervezetbe betagosodott fiatalok száma meghaladta a 3700 főt.

Az 1951-es jelentés8

Az 1951 -es pártbizottsági jelentés kiemeli, hogy Jugoszlávia a JKP és a jugoszláv 
kormány sikeres vezetésével megőrizte függetlenségét, a Szovjetunió és csatló
sainak ellenséges akciói és nyomása ellenére is. Ma már a széles néptömegek 
számára is világos -  szögezi le a jelentés - ,  hogy az ország kül- és belpolitikája 
helyes. Ennek következtében a tömegek küzdelme a békéért, a függetlenségért 
és a szocializmus építéséért erősebb, mint eddig bármikor.

A Zentai járás -  Horgos, Martonos és Magyarkanizsa környékén -  hatá
ros volt Magyarországgal, és 1951 során ez a határszakasz sem volt mentes 
incidensektől. A jelentés megemlíti T. István esetét, aki, miután egy magyar 
határőr felszólította, hogy a határsávban lekaszált széna felét hagyja ott, ezt 
felelte: „A tiétek a drót másik oldalán van!” Az országhatár őrzéséből a helyi 
polgári lakosság is kivette a részét.

A Szerb Népköztársaság képviselőházi választásait 1951 márciusában tar
tották meg, amelyen megmutatkozott a nép egysége: a 48 ezer leadott szava
zatból 42 ezret (83%) a Népfront listája kapott. Egyes településeken -  Zentán, 
Horgoson, Martonoson és Kispiacon -  ez az arány elérte a 96%-ot! A hatezer

8 Történelmi Levéltár, Zenta. F. 134 Jugoszláv Kommunista Szövetség Járási Pártbizottsága, Zenta.
43. d.



„elveszett” szavazat sem azt jelentette, hogy a rendszernek ennyi ellensége van, 
hanem azt, hogy kevés volt a rájuk fordított ideológiai-propaganda tevékeny
ség -  állapítja meg a jelentés.

A JKP kevésbé tudott hatni a parasztságra, mint a munkásokra. Ismételten 
megállapítják, hogy a politikai felvilágosító munka kampányszerű volt -  ez 
különösen a falvakban és a tanyavilágban volt tetten érhető. Cáfolni kellett a 
rémhíreket és találgatásokat, ami sok energiát elvont. A parasztság körében 
felmerültek olyan híresztelések, melyek szerint „drágán meg kell fizetnünk az 
amerikaiaktól kapott babért és teherautókért”.

Fontos lépés volt, amikor megszüntették a kötelező beszolgáltatást, mert ezzel 
a parasztság nagy részét sikerült megnyerni. Egyesek azonban ezt a lépést úgy 
értelmezték, hogy ez Amerika nyomásának tulajdonítható. A parasztság jelen
tős része szembeszáll a Tájékoztató Irodával, és hajlandó védelmezni az ország 
függetlenségét. A magyar parasztság általában nem szimpatizál az oroszokkal, 
a szerbek között vannak, akik a Nyugatot kedvelik -  állapítja meg a jelentés.

Politikailag bizonytalankodók az idősebbek és a gazdagabbak között van
nak, közöttük revizionisták is akadnak, akik a régire -  a királyságra vagy a 
Horthy-rendszerre -  való visszatérésről álmodnak. Példa erre V. Szilveszter 
oromi gazda esete, aki arról beszélt, hogy ennek a területnek a hovatartozá
sáról népszavazást kellene tartani. Sokan hallgatják a budapesti rádiót, ami 
hatással van a nézeteikre.

Egyesek arról beszéltek, hogy az általunk épített szocializmus a nyugati 
demokrácia felé fog elmozdulni, mások pedig arról, hogy a szovjet mintát 
fogjuk átvenni. Cs. Mátyás és társai arról beszéltek, hogy Titót leváltják, a 
szövetkezeteket pedig feloszlatják -  közli a jelentés.

A fiatal parasztok kiveszik részüket az ország építéséből. Ezt igazolja, hogy a 
Doboj-Banja Luka vasútvonal építésén a brigádtagok zöme közülük került ki.

A magyar és a szerb párttagok között is volt bizalmatlanság, amire a párt- 
bizottságok nem reagáltak időben. így történhetett meg, hogy egyes telepesek 
Zentán arról beszéltek, hogy nekik innen el kell költözniük, mert visszajönnek 
a magyarok -  ezt a revizionizmus kirívó példájának minősítették. Tornyoson 
a pártbizottság tagja nem tudta megmagyarázni a tsz-tagoknak, hogy miben 
áll az amerikai segély lényege.

A JKP politikájának csekély hatása volt az iparosokra -  állapítja meg a jelen
tés. Az iparosok szövetkezetei nem kellő konkurenciái a magániparosoknak, 
akik ennek következtében jól keresnek. Sőt, a hibás adópolitika is segíti őket! 
Az ipartestületekben nem folytatnak politikai munkát, azok csupán szakmai 
testületekként működnek.



Az értelmiség egy része -  tanítók, tanárok -  pozitívan viszonyul a szocializ
mushoz, és hazafiasságról tett tanúbizonyságot. Elmondható -  állapítja meg a 
jelentés - ,  hogy a magyar értelmiség fiatalabb tagjai is elkötelezettek Jugoszlá
viával szemben. Példaként említik D. Ferenc esetét, aki az adai értelmiségiek 
gyűlésén kijelentette: „A magyarok csak az új Jugoszláviában szabadok, és 
tudnak hatni arra, hogy Magyarország is megszabaduljon az orosz csizmától.”

Az értelmiségnek ez a része aktív, de csupán a saját tevékenységi körében, 
mert a Pártnak nincs kellő kapacitása arra, hogy megfelelően bekapcsolják 
őket a művelődési egyesületek munkájába, valamint a társadalmi életbe. Eb
ben kereshető annak az oka is -  állapítja meg a jelentés - , hogy a művelődési 
egyesületek kevésbé aktívak politikai téren. Ennek ellenére a zentai, a magyar
kanizsai és a horgosi művelődési egyesület az év során kiváló eredményeket 
produkált. Ezek ellentéte a martonosi és a moholi művelődési egyesület, 
amelyek munkájában a kispolgári és klerikális hatások jelentek meg.

A szerb művelődési egyesületek zöme apolitikusan működött, egyesekben 
-  mint Magyarkanizsán -  a sovinizmus is felbukkant, hiszen azt beszélték, 
hogy „a magyarok mindent megkapnak, ők pedig semmit”.

A reakciós beállítottságú szerb és magyar értelmiség -  akik közé az ügyvé
dek, a papok, egyes tanárok és a szabad foglalkozásúak tartoznak -  passzívan 
szemléli külpolitikánkat, különösen az ország védelmével kapcsolatosan, 
őket a Nyugat vonzza -  állapítja meg a jelentés. Az ilyen magyar nemzetisé
gű elemek a katolikus klérusra támaszkodnak. Kihasználva tekintélyüket az 
egyszerű nép körében, agitálnak a JKP, a néphatalom és a szocializmus ellen. 
Leghangosabbak azok, akik az előző rendszerekben -  a királyság idején vagy a 
magszállás alatt -  vezető pozíciót töltöttek be. A reakciós szerbek a királyság, 
a magyarok a Horthy-rendszer visszaállítását kívánják.

Adataink szerint -  írja a jelentés -  Magyarországon 1600 olyan személy 
tartózkodik, aki erről a vidékről menekült el a háború végén. Ezek közül az 
emigránsok közül a magyar hatóságok többeket bekapcsoltak a Jugoszlávia 
ellen folytatott propaganda- vagy kémtevékenységbe. A magyarok között azt 
a hírt terjesztik, hogy visszajönnek a magyarok és velük együtt az oroszok is, 
akik majd „leszámolnak” a szerbekkel.

A szerb ellenséges értelmiség a népi milícia és az UDB megszüntetéséről 
beszél, valamint arról, hogy a községek élére a régi jegyzőket állítják vissza. 
Ezek az elemek az USA-ból érkezett segélyről azt állítják, hogy ezzel Jugo
szlávia a nyugati hatalmakhoz kötődik. Stepinac érsek szabadon bocsátását 
is amerikai nyomással magyarázzák.

Elmondható, hogy az ellenséges elemek nem szervezettek, és nincsenek kü
lönösebb kapcsolataik -  általában magukban, alkalomszerűen tevékenykednek.



Nincs különösebb tömegbázisuk sem, csak a társadalom egyes rétegei között 
tudnak szerény eredményeket elérni. Ezt általában falun tudják megtenni, 
ahol a kulákság között találnak szövetségeseket.

Nem is tudnak lényeges eredményt elérni, mert a tömegek -  sem a szerbek, 
sem a magyarok -  se nem monarchisták, se nem revizionisták -  állapítja meg 
a jelentés. A nép jól ismeri ezeket az elemeket, akik sem a monarchiát, sem a 
Horthy-rendszert nem tudták megőrizni/megvédeni. Most pedig Ameriká
nak vagy a szovjeteknek szolgáltatnák ki az országot -  szögezi le a jelentés 
a belső ellenségről szólva. Habár jelentőségük marginális, nem szabad őket 
figyelmen kívül hagyni, ahogy egyes helyi pártbizottságok teszik -  adják meg 
az utasítást - ,  hanem folytatni kell a harcot ellenük úgy, hogy elszigeteljük 
őket a tömegektől.

A Tájékoztató Iroda hatása nem volt tapasztalható a tömegek körében. Az 
olykor-olykor felbukkanó kominformos jelszavak -  habár közös alapot pró
báltak megragadni a reakciósokkal -  nem voltak hatással a népre. Különböző 
módon próbálták eljuttatni elképzeléseiket a lakossághoz -  a budapesti rádió 
útján, röpcédulákkal, levelekkel - , de ezekkel kevés eredményt értek el.

A legnagyobb ellenséges hatásuk a rádióadásoknak van, amelyek a szocia
lizmus magyarországi példáját, az ottani életszínvonal emelkedését, valamint 
a Szovjetunió „önzetlen” segítségét propagálják. Elmondható azonban, hogy 
csökkent a budapesti rádióállomás hírműsorainak népszerűsége, mert sokan 
rájöttek, hogy nem mondanak igazat -  az emberek szívesebben hallgatnak zenét. 
Polgáraink egyre többet tudnak Magyarország szovjet kizsákmányolásáról. Ez 
lehetőséget ad arra, hogy jobb ideológiai-politikai munkával bebizonyítsuk, 
hogy a Rákosi-féle Magyarország az itt élő magyaroknak nem tud semmi jót 
nyújtani, és hogy aktivizáljuk a magyarságot a JKP irányvonalán -  állapítja 
meg a jelentés.

A Tájékoztató Iroda propagandája nem tudta megtörni a JKP egységét. 
Az év során a járásban működő pártszervezetekből három tagot zártak ki 
kominformos tevékenység miatt, őket le is tartóztatták. A már korábban ki
zárt moholi tagok -  V. Iván és G. Sándor -  megpróbálták beszervezni a helyi 
pártbizottság titkárát. Ez arra int, hogy a figyelemnek nem szabad lankadnia 
-  mutat rá a jelentés.

A papság JKP ellen irányuló tevékenysége folyamatos és lappangó -  állapítja 
meg a jelentés. A katolikus papság egyes reakciós képviselői -  Adán Gere Vince, 
Tornyoson pedig Szobonya Márton -  arra próbálják rávenni a lányokat, hogy 
ne válasszanak párttag férjet, ha azok nem akarnak templomban is megesküdni. 
Ezek a papok jól ismerik a magyarországi helyzetet, ennek ellenére a híveknek



nem magyarázzák el ezt, azzal az indokkal, hogy ők nem politizálnak. Ezt 
azok is kijelentik, akik viszont a JKP ellen politizáltak -  mutat rá a jelentés. 
Az egyházközösségek vezetőségére jellemző, hogy azokban a reakciós, kulák 
elemek gyűlnek össze. Általánosan elmondható, hogy a katolikus papságnak 
nagyobb a hatása a tömegekre, mint a pravoszlávnak.

A szekták is negatív hatással vannak, mert ezek erős nyugati kapcsolatok
kal rendelkeznek. Példa erre a horgosi szombatisták papja, aki levelezik egy 
Franciaországban élő reakcióssal, aki a Bácskában az „első vitézzé avatott” 
személy volt.

A pártszervezet fellépése a reakciós felekezeti személyek ellen nem volt 
hatásos -  állapítja meg a jelentés. Nem használták ki a küzdelemben a ma
gánéleti gyengeségeik -  például az erkölcstelen élet -  nyilvánosságra hozását, 
pedig megtehették volna.

Az egyház hatása alá sok fiatal -  különösen falusi leány -  került, mert a 
Népfront szervezetei gyengén működnek. Ezért a fiataloknak nincs más sza
badidős tevékenységük, mint a templomba járni. Hogy vannak lehetőségek, azt 
bizonyítja Tornyos esete, ahol tavasszal tánceseteket szerveztek a böjt idején, 
amelyekre -  a plébános fenyegetőzése ellenére -  a fiatalok tömegesen eljártak. 
Ezt a példát kell követnie a többi falusi ifjúsági alapszervezetnek is -  állapítja 
meg a jelentés.

Az 1951 -es év sorsdöntő volt a JKP falupolitikájában, mert a kormány megszün
tette a kötelező beszolgáltatást, és csupán az adót hagyta meg adminisztratív 
szabályozásként. Ez gyökeresen megváltoztatta a város és a falu kapcsolatát. 
Megszűnt a jegyrendszer, amire a tervgazdálkodásra való áttérés miatt volt 
szükség -  ez a rendszer a továbbiakban már akadályozta volna a gazdaság és a 
szocialista demokrácia fejlődését -  állapítja meg a jelentés. Megkezdődött az 
áttérés a piac diktálta kínálat-kereslet elvén működő gazdasági rendszerre. Ezt 
egyes spekulánsok úgy értelmezték, hogy visszatérünk a régi módszerekre, és 
ők ismét gazdagodni fognak -  fejtegeti a jelentés. A mezőgazdasági termények 
és ipari termékek, valamint a szolgáltatások árának összehangolásával azonban 
a piac stabilizálódott, és az árak esni kezdtek. A kormány és a pártvezetőség 
úgy ítélte meg, hogy a mezőgazdasági termények árának csökkenése maga 
után vonja az ipari termékek és a szolgáltatások árának csökkenését is -  teszi 
hozzá a jelentés.

Az év elején a meglévő 29 termelőszövetkezetbe 2585 gazdaság -  a járás 
területéről a földműves gazdaságok 15%-a -  volt betagosodva, a szövetkeze
tekhez a mezőgazdasági területek 18%-a tartozott. 1951 februárjának végéig 
valamennyi termelőszövetkezet megtartotta közgyűlését, és egyes helyeken



-  a magyarkanizsai Udarnik Tsz-ben, a tornyosi Bratstvo Tsz-ben, valamint 
a völgyparti Kossuth Lajos Tsz-ben -  látszott, hogy a belső ellenség magához 
kívánja vonni a szövetkezetek irányítását. Egyértelmű volt, hogy a parasztság 
kivár, hiszen áprilisig csupán 95 újabb gazdaság csatlakozott a szövetkezetek
hez. Az aratás idején felütötte fejét a spekuláció, lehetett emelni a búza árát, 
mert a szárazság miatt az ország különböző vidékeiről sok felvásárló érkezett. 
A szövetkezeti tagok közül is többen arra törekedtek, hogy a szövetkezetből 
olcsón kivigyék a terményeket, amelyeket később drágábban árultak. Habár 
mindenki számára világos volt, hogy így a szövetkezetek veszítenek, a helyi 
pártvezetők nem léptek fel a jelenség ellen, mert sokszor ők is benne voltak 
az ügyletekben. A legnagyobb károk a martonosi Sever Tsz-ben, valamint a 
völgyparti Március 15-e Tsz-ben keletkeztek, ahol a cukrot kilogrammonkénti 
30-50 dináros áron vitték ki, később pedig 400 dinárért árulták.

Gyenge volt a gondoskodás az idős és beteg szövetkezeti tagokról, ami 
elégedetlenséget okozott: a magyarkanizsai Udarnik Tsz-ben mindössze 12 
személy részesült csekély összegű szociális segélyben.

A völgyparti Rád és a Március 15-e Tsz-ek egyesültek. A gyenge eredmé
nyek és a működésképtelenség miatt feloszlott a kispiaci Petar Drapsin Tsz, 
amelynek tagsága szinte csak kulákokból állt. Ők már a kezdetektől szabotálták 
a közös munkát, ezért „szét kellett zavarni a kulák bandát” -  közli a jelentés.

1951 végére a járásban 27 termelőszövetkezet maradt.
Az ellenséges propaganda a kötelező beszolgáltatás megszüntetése után 

azzal csúfolta a szövetkezeti tagokat, hogy akik beléptek a tsz-ekbe, azok 
„rabszolgák” maradnak. Azt állították, hogy a szövetkezetek földjei rosszul 
vannak megművelve. Ez részben igaz volt, mert Magyarkanizsán és Martono- 
son -  hanyagság miatt -  erre volt eset. Egyesek azt beszélték, a párizsi rádió 
híradására hivatkozva, hogy Tito marsall is a szövetkezetek „ellen van”.

A 27 tsz-ben összesen 436 kilépési kérelmet adtak át. A kilépni szándéko
zók közül többen arra hivatkoztak, hogy letelt a három év, amire a belépéskor 
elkötelezték magukat. Egyértelmű azonban -  állapítja meg a jelentés - ,  hogy 
ez szervezett támadás a szövetkezetek ellen, mert az ügyvédek és más reak
ciósok által összeállított kilépési kérvényeket szinte egy időben nyújtották 
be. Oromhegyesen S. János kulák azért szervezkedett, hogy a Buducnost Tsz 
tagságának 60%-a adja át a kilépési kérvényt, és ezzel oszoljon fel a szövetke
zet. Tornyoson K. Ferenc kulák, volt osztrák-magyar tiszt, Bogarason pedig 
T. H. István kulák szabotázst szervezett a helyi szövetkezetben úgy, hogy 
többeket lebeszéltek a munka felvételéről -  ennek kárát a szövetkezeti vagyon 
látta. A kilépést kezdeményezők kétharmada kulák, egyharmada szegénypa
raszt vagy földnélküli napszámos, akik korábban a kilépő kulákoknál voltak



béresek. Magyarkanizsán, csetnik elemek hatására, több telepes is átadta 
kilépési kérelmét -  összegzi a jelentés.

A szövetkezet elhagyására való bujtogatás és annak szervezése miatt 19 sze
mélyt letartóztattak, és később el is ítéltek. Ők valamennyien a régi rendszerek 
hívei, egyben a szocialista Jugoszlávia közismert, esküdt ellenségei voltak. Ez 
az eset is rávilágított arra, hogy intézkedésekkel, a fasiszta és antiszocialista 
elemek bevonásával nem lehet életképes szövetkezeteket létrehozni -  állapít
ják meg. A szövetkezetekben működő pártalapszervezetek nem ismerték fel 
azonnal a veszélyt, amelyet a kilépések jelentettek, mert úgy gondolták, hogy 
a munkakerülők hagyják el a szövetkezetei. Velebiten, Kispiacon, Horgoson 
és Zentán a kilépők között hét párttag is volt. Gondot jelentett, hogy a ki
lépési kérelmeket sablonosán elutasították, és nem beszélgettek el a kilépni 
szándékozókkal a valós okokról -  később már megpróbáltak hatni ezekre az 
emberekre, hogy álláspontjukat megváltoztassák.

Az év második felében sikerült felülkerekedni a problémákon, amit az is 
igazol, hogy a szövetkezetekbe 350 új tag lépett be -  közülük Moholon 125-en, 
ahol a legnagyobb érdeklődés mutatkozott a szövetkezeti mozgalom iránt. A 
pártaktivisták és a Népfront-tagok felvilágosító munkájának köszönhetően a 
parasztok megértették, hogy szövetkezeti tagként „jobb életet” tudnak terem
teni. Az év végére a szövetkezetek gazdasági helyzete stabilizálódott, a szövet
kezeti tagok jövedelme elérte, sőt volt, ahol meg is haladta a magántermelők 
jövedelmét.

A munkástanácsok mind nagyobb teret nyertek a vállalatokban, mezőgazda- 
sági birtokokon is. Előfordultak olyan esetek, hogy az igazgatók -  legtöbbször 
párttagok -  megpróbálták ráerőltetni elképzeléseiket a munkástanácsokra, és 
amennyiben azok ellenálltak, sor került a munkástanácsi tagok elbocsátására 
is. De az is megesett, hogy a munkástanács egy hónapon keresztül nem ült 
össze -  közli a jelentés.

A szakszervezet a legtöbb helyen még nem tud együttműködni a munkás- 
tanáccsal, mert az a véleményük, hogy a munkástanács hivatott megoldani 
minden vitás kérdést, a szakszervezetnek pedig csupán az oktatással-műve- 
lődéssel kell törődnie.

A Népfront-tagság kapcsán nem történt különösebb előrelépés, mert 1951- 
ben kevés új tag lépett be. Az év végén ennek a szervezetnek a járás területén 
25 ezer tagja volt, ami a szavazati joggal rendelkező polgárok 70%-át képezte. 
A szerbiai képviselőházi választásokon a Népfront listája 30 ezer szavazatot 
kapott, vagyis ötezer olyan ember is rászavazott, aki formálisan nem volt tagja 
a tömegszervezetnek.



A járásból szervezett 172 tagú ifjúsági munkabrigád szép sikereket ért el 
a Doboj-Banja Luka vasútvonal építésén: 33-an lettek élmunkások, 100-an 
pedig dicséretben részesültek.

Az ifjúsági szervezet 3500 fiatalt ölelt fel, a becslések szerint ezer fiatal nem 
volt tagja a szervezetnek.

A járási pártbizottság a jelentésben kifejti, hogy elégedetlenek a tagság tö
megesítésével, mert az év során a tagjelöltek soraiból „csak” 222  személy lett 
teljes jogú párttag. A legtöbb új tagot -  100 főt -  Zentán vették fel, a falvakban 
általában 4-5 főt. Adán 30, Moholon 22, Horgoson pedig 26 új taggal bővült a 
JKP tagsága. Az újonnan felvett párttagok közül 136-an magyar, 8 6 -an pedig 
szerb nemzetiségűek voltak. A felvett tagok zöme -  80 fő -  munkás volt, 64-en 
a parasztság soraiból kerültek ki -  valamennyien szövetkezeti tagok voltak - , 
64-en hivatalnokként dolgoztak, 14 tagnak pedig más foglalkozása volt.

1951 végén a járásban a Pártnak már 1563 tagja volt, közülük 799-en 
magyarok, 66 6 -an szerbek, a más nemzetiségűek soraiból 98 tag került ki. 
A párttagság szociális összetétele a következőképpen alakult: 647 munkás, 
440 paraszt (közülük 285 szövetkezeti tag), 390 hivatalnok, valamint 87 egyéb 
foglalkozású. A járási pártbizottság elemzése szerint még mindig alacsony volt 
a párttag munkások száma, pedig -  emeli ki a jelentés -  a munkások a JKP 
legmegbízhatóbb szövetségesei a szocializmus építésében. Ezt igazolja, hogy 
az év során a járásban 740-en lettek élmunkások.

A jelölések kritériumait a járási pártbizottság is túl szigorúnak tartotta, és 
kifejtette, hogy ez nem tesz jót a tömegesítésnek. 1951 végén 282 tagjelöltet 
tartottak nyilván, közülük 207 magyart, 65 szerbet és 10 más nemzetiségűt.

1951-ben összesen 91 tagot zártak ki a Jugoszláv Kommunista Pártból: 60 
magyart és 31 szerbet. A jelentésben megállapítják, hogy ez túlságosan soknak 
tűnik -  mert az előző évben a kizártak száma 71 volt - ,  de a pártfegyelem 
fenntartása miatt szükség volt a szigorú fellépésre. Az elkövetett fegyelemsér
tések, amiért kizártak egyes tagokat: nem jártak a pártgyűlésekre (39 fő), nem 
teljesítették a rájuk bízott feladatokat (9 fő), iszákosság (10 fő), kominformos 
tevékenység (4 fő), verekedés (4 fő), erkölcstelen viselkedés (3 fő), vesztegetés 
(1 fő), lopás (1 fő), sikkasztás (2), egyéb vétségek (18 fő). A felsorolt három 
ok jelzi -  állapítja meg a jelentés - , hogy korábban nem a megfelelő emberek 
kerültek a Pártba.
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EHMKe A. UlajTM:
Ceem jywHoe cyceda. Jyeocnaeuja y MatyapcKOM oenedany 1945-1948

flpym  cBeTKM paT Jyroc/iaBwja je Aonexana Ha noóeflHMHKoj, a Mal)apcKa Ha 
ryÓMTHMHKOj CTpaHM.

Maljapcxa je Aocne/ia noa O K yn aq w jy, H3ry6no je Teprnopuje Koje je y nepwofly 
1938-1941 ycne;ia «a noBpa™, a Tpn MuniiOHa Marapa je ociao  BaH rpaHHija 
Mal)apcKe.

Jyroc/iaBnja je Beh 1945. nonena M3rpaAH>y apyinTBeHor ypel)eH>a no 
coBjeTCKOM y3opy. Jyroc/iaBnja je ów/ia 3acTynn>eHa y CaBe3HMHKoj KOHTponoj 
KOMwcnjn, Koja je y nepnoAy 1945-1947 flenoBana y Mal)apcKoj, n Kpo3 Kojy je 
ca pa3/MHMTHM 3axTeBMMa oópahao Mal)apcKMM BTiacTMMa.

Maljapcxe B/iacTM cy ce pa37iMHMTHM KaHanwMa, Hajneinhe ijpKBeHHM, h h - 

(J)opMncann o CBnpenocTMMa Kojn cy 3aflecnnn Maíjapcicy Hai^MOHanHy MaH>MHy 
m KaTO/MHKO CBeuiTeHCTBO, Koje je ocTa/io y JyrocnaBMjn. MaJ)apcica je 6wna 
cyoneHa m TOMe, ,n¡a cy Jyroc/iOBeHM, ynpxoc cnopa3yMy, npoTepwBaJim HeMije 
Ha Ma^apcKy TepMTopnjy.

üpoóneM nonoacaja Mal)apcKe HaijHOHa/iHe MaH>MHe je 6no aieryanaH, a KTtyn 
pernera je flp^cao jyrocnoBeHCKM pe^cwM. 3a peínele npoó/ieMa npeATiore cy 
AanM Baca üyópwnoBMh m CpeieH ByicocaB;beBnh.

JyrocnaBHja je 1947. noflp^cana npnjeM Mal)apcKe y YjeflMH>eHe Haijnje, a am- 
nnoMaTCKM o a h o c m  M3Mel)y ABe ^p^caBe cy ycnocTaB/beHM wcie roflMHe, cibera 
HeKO/iMKO AaHa npe noTnncMBaH>a MupoBHor cnopa3yMa y IlapM3y.

M a^apcKa noc/iaHCTBO y Beorpa^y je  y noneTKy MMana norne ycnoBe pa^a. 
riocnaHUK 3o/naH  CaHTO, Kojn je óopaBMO roflMHy AaHa y Beorpa^y, n ec io  je  
rntcao M3Bemiaje o CBojwM MCKycTBMMa. Y npo/iehe 1948, noc/ie pe3o;iyijMje 
MH^opMÓHpoa, Ma^apcKO-jyrocnoBeHCKM o a h o c h  cy ce noropma/iw, u i t o  je a o -  

Be/io flo ofl/iacKa Mal)apcKor nooiaHUKa. CyKoó T m a  m Ora;bMHa je 3anenaTMO 
jyrocnoBeHCKO-Ma^apcKe OAHOce, jep cy ABe AP^aBe o a cpeAMHe 1948. roAMHe 
oa Aoópwx cyceAa noHOBO nocra/m  HenpnjaTe;bM.



rieTep ByKMaH
Od npujameiba nenpujameib - od nenpujamejba npujamejb. MatjapcKO- 

jyzocnoeeHCKU MetyynapmujcKU u MetyydpMaenu odnocu 1945-1956

flpyrw CBeTKM paT Jyroc/iaBMja je Aonexa/ia Ha noóeAHMHKoj, a M al)apcKa Ha 
ryŐMTHMHKoj CTpaHM, Koja je TeK 15. cemeMÓpa 1947. ßaHa CTynaH>a Ha CHary 
MMpOBHor cnopa3yMa Kojw je noTnucaH y üapM3y, noBpaTMTia CBoj cyBepeHMTeT.

flße flp^caße cy HacTojane, Aa ce oahocm uito npe ycnocTaBe. H a flwnoMaTCKOM 
n o ^ y je flo  npoóoja aoihtio 4. (})e6pyapa 1947, K acajé  Mal)apcKM noc/iaHMK 3o/iTaH 
CaHTO y B eorpa^y npe^ao CBojy aKpeflm aíjM jy npAeAceAHMxy OeflepaTMBHe 
HapoAHe PenyónwKe Jyroc/iaBwje, I4ßaHy Pwóapy.

Bol)a Mal)apcKe KoMyHMCTMHxe IlapTMje, Maham PaxouiM je Beh oa 1945. 
ro^MHe je noTeHíjMpao ycn ociaB ^afte  Be3a M3Mel)y a Be napTMje, jep My je noApmxa 
JyrooiOBeHa ÓM/ia noTpeÓHa 3a pemaBaH>e cnpHMx nMTaH>a ca Hexoc/iOBanKOM.

JyrocTiOBeHCKe B/iacTM cy, nyTeM CBoje Ae/ieraíjMje Koja je AenoBa/ia y cx/iony 
CaBe3HMHKe KOHTpOTiHe KOMMcwje, necTo cy noKpeTa/ie nMTan>e nono^caja 
jyacHoaiOBeHcxe HaijMOHajme Man>MHe y M aljapcxoj, oahocho xprneib h>mxobmx 
m HajcMTHwjMx npaBa.

BpxyHaij Me^ycoÓHüx o^HOca npAecTaBTtao je TMTOBa noceTa M aljapcxoj, 
oahocho 8. flei^eMÓpa 1947. nomMCMBanbe Mal)apcKO-jyroc/iOBeHCKor yroBopa 
o npujaTe/bCTBy, capaAH>M m npy>KaH>y noM ohn. IIoropmaH>e coßjeTCKO- 
jyrocnoBeHCMx OAHOca y no/iehe 1948, oahocho pe30/iyijMja HH^opMÓwpoa je 
3aneHaTM/ia Aa/by ca p a ^ a y  Maljapcice m JyrocnaBMje. Y Hape^HOM nepnoAy cy 
Ha AHeBHOM peAy 6m;im OTxa3M yroBopa o npwBpeAHoj capaAH>M, npoTepMBafbe 
AwnnoMaTa, aHTMjyrocnoBeHCKa nponaraHAa m npMTMCijM, oahocho hm3 rpaHMHHM 
MHi^MAeHaia. CnpoBeAeHO je m BMine MOHTMpaHMx npoijeca, Mel)y KojwMa je 
HajnyBeHüja OHa, Koja ce BOAMTia npoTMB Jlaoia Pajxa m JIa3apa BpaHKOBa.

HoBeMÓpa 1949. cy norayHO 3aMpnM jayroc;iOBeHCKO-Mal)apcKM napTMjcKM 
M AP^aBHM OAHOCM. M al)apcKa je  xopMCTMTia jyroaiOBeHCKy eMMrpaijMjy y 
nponaraHAHe CBpxe npoTMB TwTOBor peacMMa.

JyrcnoBeHCKO-coBjeTCKM, oahocho jyroc/iOBeHCKo-Mal)apcKM oahocm cy ce 
none/in ycnocTaBTbaTM no/iaxo, onpe3HO Tex noc/ie CMpTM GrajbMHa, xoja ce AecM/i a 
1953 roAMHe. íloc/ie nocTaB/beiba HMpea H alja 3a npeMwjepa Maljapcxe B/iaAe, 
y jeceH 1953. roAMHe je y EeorpaA Aomao hobm MaljapcxM noc/iaHMX UlaHAop 
KypMMCKM, a M ByAMMneuiTy jyroc/iOBeHCXM noc/iaHMX fla/m óop  Co/iAaTMh. 
IIoc;ie Tora cy cx/iombeHM hobm cnopa3yMM m yroBopM. MeljycoÓHe OAHOce, xojM 
cy noHOBO 6 m/im y ycnoHy, xpyHMcaHM cy yroBopoM o npMjaie;bCTBy m capaAH>M, 
KojM je noTnMcaH 22. oxTOÓpa 1956. roAMHe y Be/by. C/ieAehn AaH je y ByAMMneuiTM 
M3ÓMna peBO/iyijMja, xojM je AOHeo hobm o 6 p i  y jyroc;iOBeHcxo-Mal)apcxMM, 
OAHOCHO jyrOCTIOBeHCKO-COBjeTCKMM OAHOCMMa.



A p iras XopibaK  
MawuHCKa nonumuKa JKI1 a nocnewoj eodunu pam a , 

ca noceónuM oceprnou na Maljape 1944-1945

KoMyHMCTMHKa napTwja Jyroc/iaBwje (KEÍJ) je  Ha Kpajy flpy ro r CBeTCKor p a ia  
nocTana fleiepMMHaHTHa no/miMHKa CHara Jyroc/iaBwje. noóeflHMHKa cuna  
je  npMCTynwna M3rpaflH>n ccmiijanMCTMHKor flpyniTBeHor ypel)eH>a npeMa 
coBjeTCKOM y3opy, Kpo3 Kojw cy acenenw ^a peine m HaijnoHaTiHO nm aibe. Ia/iB- 
hm Mfleo7i03M pem aBaiba HaijuoHa/iHor n m aib a  ómtim cy npM3Hara HayHHMijM 
B aca HyópMnoBMh m CpeTeH ByKOcaBTbeBwh, Kojn cy ce m 3a BpeMe KpaibeBMHe 
ÓaBMTIM obmm nwTaibeM.

17. OKTOÓpa 1944. flOHeia je oflnyKa o yBol)eH>y BojHe ynpaBe, 3a nwje BpeMe 
je floiimo a palm ea/m or H aciyna npeMa MaibMHaMa.

HeMijn cy KO/ieKTMBHO npor/iaineHM 3a parae 37iOHMHije, m oflnyHeHO je h>h x o bo  

noropwcaibe Kao m npoTepuBaibe. Y noneTKy je n 3a Mal)ape ónna HaMen>eHa 
MCTa cyflÓMHa, anw je Oflnyica npewHaHeHa: Matapu cy moitim ocra™. A/ih CTa- 
hobhmuitbo }Ka6/be, MoinopMHa w Hypyra je MHTepHMpaHO y norop, m KacHwje 
-  nocne ibMxoBor nyunaiba -  mm je 3a6pan>eH noBpaiaK y H>yxoBa cena. Tokom 
1944/45. BMine xMitafla Marapa w HeMaija cy nocia/ia >kptbom KOMyHMCTMHKor 
Tepopa. CMaH>eH>y Mal)apcKor naiBiba flonpwHeno je m to, uito je 80 xniba^a 
ocoóa noóer/io, mtim je npoTepaHO.

M m erpucaibe M al)apa y jyrocnoBeHCKO flpyniTBO, nofl npMTMCKOM CoBjeTCKor 
CaBe3a, noneno je y nponehe 1945. Ilo ijec  Hwje 6no nax, jep  je  HenoBepeibe ca  
oóe CTpaHe 6nno npwcyTHO.

3a on daH aK  coijMja/MCTMHKe JyrocnaBuje ochobho n m aib e  je 6n/ia 6op6a  
npoTMB inoBMHM3Ma, xapMOHMcaibe Mel)yHaijMOHa;iHMx o^H oca, o^ hocho ¿ja 
inupoKe HapoAHe Mace npwxBaTe MfleonorMjy ópaTCTBa m jeflMHCTBa, Hwjw je  
rnaBHM noicpoBHTe/b 6wna KI1J.

Y BojBOflMHy je Hace/beHO BMine fleceraH a xw;bafla C p6a m npMnaflHMKa flpy- 
rwx jyrocnoBeHCMK Hapo^a, yene# ñera cy eTHMHKH o^ hocm 3HaTHO npoMeibeHM. 
IIpeMa nonwcy M3 1948. roflMHe y JyrocnaBMjw je )KMBeno 496 xM/bafla M arapa, 
a y BojBOflMHn cy hmhmtim 26% -a CTaHOBHmuTBa.



Ha6 a KoBan
nponaeanda KoneKmu6U3aiifuje jyeocnoôencKe noibonpu&pede y lumaMnu, 

u weeoea napamuea u ceemny Meuoapa

H o B O d B o p e H a  jy ro c n o B e H C K a  flp>K aBa Hwej n y H o  O K /ieB a/ia  n p n c T y n a H > y  n p o -  

M eH aM a, K o je  je  npw )Ken>KM Bao y  npM BpeflM , flp y n iT B y  h  h o tim tm ijm . Y c B o jo j  

CTyAMjM TyMaHMM, K aK Be M ep e  je  n o c n e  1945. A p ^caB H a y n p a B a  n p e A y 3 M M a/ia y  

c e K T o p y  n o Æ o n p M B p efle , o c B p h e M  c e  Ha A Ba rn a B H a  eneM eH T a a r p a p H e  po(J>op M e, 

Ha n o A e /iy  3 eM7b e  h  KonoH M 3 aijM jy, Ha o p raH M 3 0 BaH>e 3 a « p y r a  K o ja  je  n o K p e H y ia  

y  je K y  a r p a p H e  p e (J)o p M e , Te H a o 6 a B e 3 HM O TK yn n o Æ o n p M B p e flH n x  n p o M 3 BOfla 

y  n o cn ep aT H O M  nepM OAy. Y flan>eM jj,eny p a 3 M aT paM , Kojw c y  p a 3 n o 3 M n o T a K jm  

peacM M  A a O A y cia H e  o a  AOTaAauiH>e noTM TM Ke, y cn e A  n e r a  je  o a  cpeA M H e 5 0 -m x  

roA H H a cyAÔM Ha 3 a A p y r a  m MHAMBMAyajiHMx n o n 3 B o l)aH a n o c T a / i a  pe/iaT M BH o  

M3 p aH y H 7bMB. I I p n  np M K a3 MBaH>y A o r a ^ a ja  H acT o jw  npM K a3 aTM m n o 3 aAMHCKy 

n p o n a r a H A y  m ctm x , x o j a  je  y  n o n e T K y  c /ie A n n a  coBjeTCKM  n p w M ep , a AOijHMje 

je  K p e H y /ia  c o n c B e m M , jy r o c n o B e H c u M  n y ie M . Ilapa/ieT iH O  c obm m  OTKpwBaM , 

K aK oje AHeBHM tim c t Ha M aI)apcKOM  j e 3 MKy M a l)a p  Co H a cT o ja o  Aa CBe t o  npeATaBM  

CBojMM HMTaoAMMa. H a  o cH O B y  M eM o ap a  m co n cT B e H M x  M H TepBjya n p w K a 3 yjeH , 

K aK Be p e a K ijn je  c y  M ep e B n aA e y noTbonpM BpeAM  n 3 a 3 MBanM M el)y BojBol)aHCKM M  

CTaHOBHMHiTBOM, a n p e  C B e ra  M el)y  M a J )a p o a iM  >KMB/beM: OHe c y  c e  o a  n o n e T K a  

K p e T a n e  y  m npoK O M  p a c n o H y , o a  n p n x B a T a ib a  m noM M peifca a o  O T n o p a  Ha p a 3 - 

He HaHMHe.



Tn6 op Mo/map
rionumuHKu, npuepednu u dpyiumeenu odnocu cenhancKoe cpe3ay nepuody 

1948-1951 y eodutuwuM u3eeiumajuMa CpecKoe KOMumema K lfj

CeHhaHCKM  c p e 3 , n n jy  c y  B eh w H y  cT aó o B H M iiiT B a hmhm/im Ma^apn, n p o c T w p a o  

c e  Ha c e B e p y  BojBO flM H e. H a jB a a Œ w jy  n p M B p eß H y  r p a H y  y  p e r w o H y  -  m y o n u iT e -  

H o y  B o jb o a m h m  -  3 a x B a /b y jy h M  n n o flH o j 3 eMn>M, HMHMjia je  n o T b on p M B p efla . Y 
Jy ro cn aB M jM  n e T o r o A M i m t n  n n aH  je  y c B o je H  1947. roflW H e. A 6 m ijm o3 hm n n a H , 

Kojw je  y  fle /io  T p e ó a n o  fla c e  c n p o B e ^ e  y  n e p n o f ly  1947-1951, np eflB M fleo  je  

MH,n;ycTpMja/iM3 aijM jy m eneicTpM íjw K aíjM jy, o a h o c h o  n o B eh aH b e noT b on pM B peflH e  

n p o w 3 BO^H>e, a  M M ao je  m 3 a flaT aK  n o B e h a H > a  C T aH flap fla  CTaHOBHM iiiTBa. Y 
BojBOflMHM je  Ba^cH O  n m a H b e  6 w n o ó m tio  y c n o c T a B /b a H > e  coíjM ja/íM CTM H KM x 

o ß H O ca  y  n o /b on p M B p eflM , K ao  m KO/ieKTHBH3 aijM ja n c r e .

CyflöoHOCHM nepwoA 3a cnpoBol)eH>e n/iaHa je 6 mo M3Mel)y 1948 m 1950, jep 
je yc/iefl pe3onyijMje PlH^opMÓMpoa ofl CTpaHe CoßjeTCKor CaBe3a m ocTa/iMx 
coî nja7iMCTMHKMx 3eMa;ba -  Mel)y KojwMa je ónná m Mal)apcKa -  Tafla BprneH 
HajBehw noTiMTMHKM m BojHM npMTMcaK Ha Jyroc/iaBMjy, a yc/ieß yxMHyTe capa^H>e 
HacTana je Ternxa npMBpeßHa CMTyaijnja. 36or 3anaflHMX rpaHMija 3eMn>e, Ha- 
poHMTO 3Óor TpcTa, OHOC HMje 6 mo floóap hm ca 3anaßHMM caBe3HMijMMa.

CpecKM KOMMTeTM cy y xnepapxMjM Jyroc/iOBeHCKe KoMyHMCTMHKe üapTMje 
HMHMne Ba)KHM cerMeHT, jep cy noße3MBanM BMine napTMjcKO pyKOBOßCTBO 
ca 6a30M, o a h o c h o  o c h o b h m m  napTMjcKMM opraHH3aijMjaMa. Ba>KaH 3aflaiaK 
cpecKMx KOMMTeTa je 6 m ;io cacTaBjbaH>e roAMiuH>Mx M3BeuiTaja, y KojMMa cy M3- 
BeuiTaBa/iM BMine napTMjcKO pyKOBOflCTBO o hotim tm hk m m , npMBpeflHMM m ßpyuiT- 
BeHMM, OflHOCHO o6pa30BHMM M npOCBdHMM flOral)ajMMa ca CBOje TepMTOpMje. 
Y M3BeiHTajMMa je Ba>KHO nMTaH>e 6 mo pe(J)epaT o ópojHOM CTan>y nnaHCTBa m 

OMacoB7baßaH>e opraHM3aijMje, a/m peßOBHO cy M3BeiiiTaBa;iM m o  HapyuiaBatby 
napTMjcKe flMCijMn/iMHe m MCK̂ yneH>MMa M3 KIIJ.





SUMMARY





Enikő A. Sajti
The world o f the southern neighbours. Yugoslavia in the eyes o f Hungary 

between 1945 and 1948

At the end of the Second World War Yugoslavia celebrated on the side of the 
winners, while Hungary faced loss. Hungary was occupied, it lost the territories 
regained between 1938 and 1941, while 3 million Hungarians were left beyond 
the borders of the country. Yugoslavia began building a social system resembling 
the Soviet model in 1945. It had representatives in Hungary in the Allied Con
trol Commission operating between 1945 and 1947 and through this delegation 
Yugoslavia made various claims to the Hungarian authorities.

The Hungarian authorities were informed about the atrocities that the ethnic 
Hungarian minority living in Yugoslavia, as well as the catholic clergy, were facing, 
mainly from religious sources, however, it was not possible for them to act upon 
this matter. Hungary also learned that Yugoslavia, ignoring the treaty agreement, 
deported Germans over the Hungarian border.

The situation of the Hungarian minority living in Yugoslavia was topical and 
their fate was in the hands of the Yugoslav regime. Vasa Cubrilovic and Sreten 
Vukosavljevic both suggested their ideas on how to solve the matter.

Yugoslavia supported the admission of Hungary to the UN in 1947 and the 
diplomatic relations of the two countries became tidied in the same year, only 
a several days after the Treaty of Paris was signed. The Hungarian Embassy in 
Belgrade worked amid harsh conditions at the beginning. Zoltán Szántó, the 
ambassador, wrote numerous reports about the experience he gained during his 
one-year stay in Belgrade.

In the spring of 1948, following the decision of the Cominform, the Yugoslav- 
Hungarian relations began to decline, which resulted in the withdrawal of the 
Hungarian ambassador from Belgrade. The break between Tito and Stalin left a 
mark on the relations of Yugoslavia and Hungary as well, and by the middle of 
1948 the good neighbour became the enemy once again.



Peter Vukman
Friends turned foes -  foes turned friends (?). The inter-party and intergovern

mental relations o f  Hungary and Yugoslavia between 1945 and 1956

The end of the Second World War saw Yugoslavia become one of the winners, 
while Hungary faced loss and the latter regained its sovereignty only on 15th 
September 1947, following the signing of the Peace Treaty in Paris.

The two countries tried to re-establish their connections. In terms of diplomacy, 
the first significant step was made on 4th February 1947, when Zoltán Szántó, 
the Hungarian ambassador, handed over his letter of credence to Ivan Ribar, the 
president of the Federal Peoples Republic of Yugoslavia in Belgrade.

The leader of the Hungarian Communist Party, Mátyás Rákosi, called for the 
establishment of inter-party relations ever since 1945 for it was important to have 
the support of the Yugoslavs in settling the dispute with Czechoslovakia.

The Yugoslavian authorities emphasized the situation of the South Slavic minor
ity in Hungary, including the smallest offences committed against them, through 
their delegation in the Allied Control Commission.

The peak of the effort of the two sides was the official visit of Tito to Hungary 
and the signing of the bilateral agreement of friendship, cooperation and mutual 
aid between Hungary and Yugoslavia on 8th December 1947. The declining Soviet- 
Yugoslavian relations in the spring of 1948 and the resolution of the Information 
Bureau sealed the further cooperation between Hungary and Yugoslavia as well. 
The following period was marked by terminations of agreements, expulsion of 
diplomats, anti-Yugoslav propaganda and pressure, as well as a series of incidents 
in the border zone. Many show trials were conducted among which the ones against 
László Rajk and Lazar Brankov were the most notorious.

By November 1949 the Yugoslav-Hungarian inter-party and inter-governmental 
relations almost completely dissolved. Hungary exploited the emigration of the 
Yugoslavs who lead propaganda activities against the regime of Tito.

The slow, circumspect recovery of the Soviet-Yugoslav and the Hungarian- 
Yugoslav relations was possible only after the death of Stalin in 1953. After Imre 
Nagy was appointed Prime Minister, in the autumn of 1953 a Hungarian ambas
sador was once more designated for Belgrade in the person of Sándor Kurimszky, 
while Dalibor Soldatic was the Yugoslav ambassador nominated for Budapest. 
Following these events, a number of treaties and agreements were signed. The 
once again flourishing relations were further reinforced by the Treaty of friendship 
and cooperation signed on 22nd October 1956 in Belje. The next day revolution 
broke out in Budapest, and this brought a new twist to the Yugoslav-Hungarian 
and Yugoslav-Soviet relations.



Árpád Hornyák
The issue o f national minorities in the politics o f  the Communist Party o f Yu

goslavia during the final years o f the war with a particular focus on the ethnic 
Hungarians in Vojvodina between 1944 and 1945

By the end of the Second World War, the driving force of Yugoslavia was the 
Communist Party of Yugoslavia. The victorious forces began to construct the 
socialst system following the Soviet pattern and they desired to solve the problem 
of national minorities as well. The main idealists behind the potential solution 
for the national minorities were two eminent scholars, Vasa Cubrilovic and Sre- 
ten Vukosavljevic, who had already been considering the issue at the time of the 
Kingdom of Yugoslavia. On 17 October 1944 a decision was made to introduce 
military control, during which a radical approach towards national minorities 
was made.

Ethnic Germans were collectively announced war criminals and they were 
decided to be either imprisoned in camps or exiled from the country. Hungarians 
were to meet a similar fate, however the attitude towards this minority changed in 
time, so they were allowed to stay. However, the ethnic Hungarian population of 
Zabaly (Zsablya), Mosorin (Mozsor) and Curug (Csúrog) were taken to a prison 
camp and later, following their liberation, they were banned from returning to 
their villages. During 1944 and 1945 thousands of ethnic Hungarians and Ger
mans became victims of the communist terror.

The 80 thousand people who fled the country or were expelled contributed to 
the diminution in the population of the ethnic Hungarians.

The integration of the ethnic Hungarians into the Yugoslav society began in 
1945 as a result of Soviet pressure. The process was not simple due to the mutual 
distrust between the majority and minority. Solving the issue of chauvinism, estab
lishing harmony among nationalities and the general acceptance of the ideology 
of brotherhood were all of fundamental importance for Yugoslavia to survive and 
the Communist Party was ready to settle the situation. Vojvodina was colonized 
with tens of thousands of Slavs which drastically changed the ethnic composition 
of the province. According to the 1948 census, 496 ethnic Hungarians were living 
in Yugoslavia at the time and they made up 26% of the population of Vojvodina.



Csaba Kovács
The propaganda o f Yugoslav agricultural collectivization in the media and the 

reaction o f the public based on memoirs

The settling-in Yugoslav government was not behindhand in implementing the 
steps that would bring to the achievements of the desired economic, social and 
political changes. This thesis will present the measures taken by the government 
after 1945 in the agricultural sector and to analyse the two main elements of 
the agrarian reforms (the land distribution and colonization) as well as the 
collectivization begun during the agricultural reformation and the growing rate 
of crop appropriation in the post-war years. The study will also reflect on the 
reasons that drove the system to abandon their previous political course which 
made the fate and the financial position of the cooperation and individual 
farmers rather predictable after the mid-1950s. Not only the events, but the 
background propaganda as well, will be interpreted in the text. The background 
mostly imitated the Soviet model, however, in time the propaganda turned to 
a rather characteristic Yugoslav path. The thesis will also reflect on the way the 
Hungarian daily newspaper, Magyar Szó, sought to inform its readers about the 
current events. The author will also present, based on memoirs and oral history 
interviews, the reaction of the Vojvodinian population (with a great focus on 
the Hungarian minority) on the agricultural regulations of the government. 
The reaction of the public changed on a broad scale -  from acceptance and 
acquiescence to the various forms of resistance.



Tibor Molnár
The politic, economic and social relations o f the District ofZenta between 

1948 and 1950 in the annual reports o f  the District Committee

The district of Zenta was situated in the northern part of Vojvodina and the 
majority of the population was made up of Hungarians. The most vital economic 
branch of the area, as well as in Vojvodina in general, was agriculture, due to the 
exceptionally high quality of land found here.

The Five-Year Plan was adopted in 1947 in Yugoslavia. The grand plan, that 
was to be implemented between 1947 and 1951, envisaged industrialization and 
electrification as well as the increase of agricultural production and the boost of 
the living standard of the local population.

The establishment of collectivization and socialist relations in agriculture was 
of great importance in Vojvodina.

The years between 1948 and 1950 were the momentous period of the implemen
tation of the Plan, since due to the impulsion from the Cominform, Yugoslavia 
was at that time facing the greatest political and military pressure of the Soviet 
Union and other socialist countries -  including Hungary -  and the muddled 
relationship with these countries resulted in a severe economic situation. The 
relations with the allied powers were not favourable either because of the ques
tion of the western border, particularly the affiliation of Trieste. The district party 
committees formed significant links in the hierarchy of the Communist Party of 
Yugoslavia that connected the higher party ranks with the base committees. The 
district committees had an important task to draw annual reports on the political, 
economic, social, educational and cultural events taking place on their territory 
and to inform the senior party leadership. One of the crucial points of the reports 
would be the number of party members and mass membership, however, they 
also discussed violations of regulations and exclusions in detail.
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