5. fejezet
REGIONÁLIS FEJLŐDÉS A SZOCIALIZMUS IDŐSZAKÁBAN 1945-1990
1. A regionális fejlődés általános jellemzői Köztes-Európában 1945-1990 között
1.1. Szovjet kísérlet a térség gazdasági-politikai megszervezésére
A 2. Világháború utolsó szakaszában a Vörös Hadsereg volt az az erő, amely véget
vetett a német uralomnak Köztes-Európában.1 Ennek következtében a háború utáni KöztesEurópát a Szovjetunió a katonai, a diplomáciai, a gazdasági és a politikai mezőben egyaránt
uralta. Ezt a szituációt a “Nagy Szövetség” tagjai diplomáciai szinten is elismerték (lásd a
Jaltában és Potsdamban történteket), azaz a térség a katonai hódítás és a diplomáciai
jóváhagyás következtében teljes egészében a szovjet érdekszférába került.2 Az egybefüggő
területet alkotó érdekszféra hét – pontosabban 1949 februárjától az NDK megalakulásával már
nyolc – országát a Szovjetunió megpróbálta gazdasági és politikai szempontból integrálni.
Ezen szovjet kísérlet első szakasza 1945-től 1948-ig tartott, fő jellemzője, hogy a Szovjetunió
egy sor bilaterális kereskedelmi és fizetési egyezményt kötött a térség országaival. Ilyen
egyezményt írt alá 1945-ben Lengyelországgal, 1947-ben Csehszlovákiával, Magyarországgal
és Romániával, 1948-ban pedig Bulgáriával.3
A szovjet kísérlettel párhuzamosan a térség országaiból is integrációs törekvések
indultak ki:4
•
•
•

Tito már 1944-ben felvetette egy jugoszláv-bolgár-albán konföderáció gondolatát, s 1945
után hozzáfogott az ún. Balkán-konföderáció megteremtéséhez.5
1947 májusában jugoszláv-magyar gazdasági együttműködésről írtak alá megállapodást.
1947 júliusában lengyel-csehszlovák gazdasági együttműködésről írtak alá megállapodást.

Sztálin a térség integrációjának ezen alulról jövő – azaz térség országaiból kiinduló –
kezdeményezéseit veszélyesnek találta, Sztálin mindezt fölülről akarta végrehajtani. Azaz
szovjet vezetéssel gyorsan homogenizálni és centralizálni kívánta a szovjet érdekszféra
országait. Sztálin “forgatókönyvének” komoly alternatívája volt Tito “forgatókönyve”, azaz
Jugoszlávia azon törekvése, hogy a Balkán-konföderáció álcája alatt regionális vezető
szerepre tegyen szert a Balkánon. Ezért a szovjet vezetők a Balkán-konföderáció ellen léptek
fel és megkísérelték Jugoszlávia függő helyzetbe hozását. Csakhogy Tito és elvtársai
szembeszegültek Sztálinnal, Jugoszlávia és a szovjet blokk 1948 júniusában szakított
egymással.
A szocialista tábor felülről való megszervezésével – politikai homegenizálásával –
párhuzamosan a Szovjetunió erőteljesen törekedett a térség országainak gazdasági
kizsákmányolására. Ez közvetlenül a háború után – egészen az 50-es évek első feléig- az
alábbi formában valósult meg:
•

•

Jóvátétel típusú szállítások.
Kelet-Németországból, Lengyelországból, Magyarországból, Romániából és Bulgáriából
ipari és közlekedési eszközöket, késztermékeket és élő állatok szállítottak a Szovjetunióba
háborús jóvátételként.6
Vegyes vállalatok létrehozása.
Szovjetunió a köztes-európai országokkal vegyes vállalatokat hozott létre, amelyekben a
tényleges irányítás a szovjet fél kezében volt. Ezek révén a Szovjetunió ellenőrizhette az
adott ország gazdasági életének kulcspontjait, illetve profitot vonhatott ki.7
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•

Mindezekhez még hozzá kell számolnunk minden olyan “gazdasági áldozatot”, amelynek
a Szovjetuniótól való függés volt az oka. Gondolunk itt a Marshall-terv visszautasítására,
valamint azokra az “elvtársi segítségekre”, amelyeket szovjet “javaslatra” a térség országai
nyújtottak a “Harmadik Világ” szocialista vagy szocialista út felé igyekvő országainak.

1945 után a Szovjetunió és a térség országainak gazdasága egyre jobban
összefonódott. A Szovjetunió részesedése Köztes-Európa országainak külkereskedelmében
50% fölé emelkedett, sőt Lengyelország esetében elérte a 90%-ot.8 Megvalósulni látszott
Sztálin “két világpiac, egy kapitalista és egy szocialista” teóriája.9 Jól mutatja ezt az alábbi
táblázat:
37. ábra Magyarország áruforgalmának megoszlása 1949-1985
1949
Szocialista országok
Fejlett tőkés országok
Fejlődő országok
Szocialista országok
Fejlett tőkés országok
Fejlődő országok

1950
1960
1975
Kivitel
47,1
66,0
74,0
72,2
30,0
21,0
21,8
52,9
4,0
5,0
6,0
Behozatal
44,0
57,0
74,0
65,7
39,0
24,0
27,4
56,0
4,0
2,0
6,9
Forrás: A szerző saját szerkesztése10

1980

1985

54,2
37,0
8,8

56,8
33,7
9,5

54,4
41,3
8,5

44,3
38,5
7,1

A “szocialista világpiac” kiépítése érdekében 1949 januárjában Moszkvában
Szovjetunió, Bulgária, Csehszlovákia, Magyarország, Lengyelország és Románia - Albánia
egy hónappal, az NDK egy évvel később csatlakozott - megalakította a Kölcsönös Gazdasági
Segítség Tanácsát (KGST). Annak ellenére, hogy a KGST-t Sztálin utasítására hozták létre,
1953-ban bekövetkezett haláláig nem történt meg a szervezeti kereteinek kiépítése. Jól
mutatja ezt, hogy 1950 és 1954 között a KGST egyetlen egy ülést se tartott, illetve a KGST
hivatalos Alapszabályát megalakulása után 11 évvel, azaz 1960-ban fogadták el. Gyakorlatilag
az 1949-es megalakulás nem volt más, mint egy szimbolikus válaszlépés a Marshall-tervre,
miközben az egyes szocialista országok az 50-es évek első felében a párhuzamos iparosítás
útját járták.
Sztálin halála után (1953), Hruscsov kezdte a KGST-t tartalommal megtölteni. A
szervezet berlini ülésén hozzáfogott a munkamegosztás megszervezéséhez, elhatározták a
közös olaj- és villamos távvezeték rendszerének kiépítését. A szervezet központi apparátusa a
60-as évek végén megkezdte a termelési munkamegosztás terveinek kidolgozását és
javaslatokat tett az egyes tagországoknak, hogy mely termékek gyártására specializálják
magukat “az egész szocialista piac ellátásának igényével”. A gépgyártásban például a
tagországok termékek ezreinek megosztott termeléséről egyeztek meg, s egyes országok
monopoliumot kaptak bizonyos termékek egyedüli gyártására az egész szocialista tábor
számára.11
Véleményünk szerint a KGST egy olyan több évtizedes kísérlet volt, mely megpróbálta
megteremteni a szocialista tömb – ez alatt értjük a Szovjetuniót, illetve a Köztes-Európai
szocialista országokat – regionális munkamegosztását. Ha nyomon követjük azokat az
erőfeszítéseket, amelyeket ennek érdekében tett, az alábbi csomópontokat ragadhatjuk meg:
A specializációval kapcsolatos közös álláspont problémaköre12
A KGST-t alkotó egyes szocialista országok között jelentős különbségek voltak a
téren, hogy milyen mértékű specializációt voltak hajlandók elfogadni. Bulgária például a

•
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nyers és feldolgozott élelmiszerek exportjára specializálódott és nagy kedvvel vett részt a
KGST munkamegosztásában. Ezzel szemben Románia saját iparának egyetlen egy ágát sem
volt hajlandó feláldozni a KGST-specializáció kedvéért.13 Az 1962-es szovjet javaslat
nemzetek feletti szervezetté kívánta alakítani az integrációt. A szovjet elképzelés szerint a
KGST inkább előre hozzon döntéseket, ne pedig az egyes országok által kidolgozott terveket
próbálja meg utólag összehangolni. A Szovjetunió eme álláspontjáról a köztes-európai
szocialista országok ellenállása – főleg Románia 1964-es kemény fellépése miatt14 –
kénytelen volt ideiglenesen lehátrálni. Magyarország a 60-as évek második felében a központi
tervezéssel szemben a piaci mechanizmusok erőteljesebb érvényesüléséért küzdött. A KGST
1971-es ún. “Átfogó Programja” egy kompromisszumot tükröz. Dominál ugyan az 1962-es
szovjet álláspont, azaz a hangsúly a közös tervezésre és a közös beruházásokra került, de
bekerült az “érdekelt fél elve is”.
A közös beruházások tipikusan a köztes-európai szocialista országok beruházásai
voltak a Szovjetunióban. A beruházást finanszírozó országok fizetségüket abból a
nyersanyagból kapták meg, amelynek kiaknázásánál segítettek. Így indultak be az ún. “Közös
Beruházási Projektek”, úgymint Barátság kőolajvezeték, Szojuz gázvezeték, Béke
villanyvezeték. Nem mindegyik KGST ország lelkesedett az ilyen beruházásokért – úgy
vélték, hogy a közös beruházásokra fordított összeget inkább a hazai ipar fejlesztésére kellene
fordítani –, ezek számára kibúvót jelentett az “érdekelt fél elve”. Ez azt jelentette, hogy az
egyes tagországok csak olyan KGST programokban vegyenek részt, amelyekben anyagilag
érdekelve voltak. Úgy véljük, hogy ennek az elvnek az érvényesülése komoly akadályává vált
a szocialista tömb regionális munkamegosztásának.
A KGST-n belül működő mechanizmusok kialakításának problémaköre
A KGST működésének kulcskérdése volt az egymás közötti kereskedelem és annak
elszámolása.15 Minden egyes tagállamban a külkereskedelmi vállalatok a külkereskedelmi
minisztériumok alárendeltségébe kerültek. Ezek a külkereskedelmi cégek felvásárolták a hazai
gyárak termelését export céllal, illetve az importált javakat eladták neki. Az exportra termelő
cégek, illetve az importot felhasználó cégek csak a külkereskedelmi vállalattal álltak
kapcsolatban. A KGST országok egymás közötti tranzakcióikban egy megállapodás szerinti
értéket jelöltek ki egykori, múltbeli világpiaci árak alapján – ezt nevezték transzferábilis
rubelnek – és a számlákat ebben egyenlítették ki. A transzferábilis rubel egy mesterséges
egység volt, és nagyon gyakran elszakadt a tényleges világpiaci ártól, eközben a világpiacon a
KGST országok a tőkés országokkal lebonyolított export-import akcióikban világpiaci áron
számoltak. Így rövid idő alatt kialakult a “puha árú” és a “kemény árú” fogalma:16 Kemény
árú az, amit a világpiacon konvertibilis valutáért lehet eladni, puha árú az, amit színvonalbeli
problémák miatt csak a KGST piacon lehet eladni.
Mindegyik KGST-ország arra törekedett, hogy a kemény árúit kivonja az egymás
közötti kereskedelemből, és a tőkés piacon értékesítse. Mindezek a KGST-n belüli
munkamegosztásban éles vitákat eredményeztek.17 Az egymás közötti tárgyalások során az
országok arra törekedtek, hogy a KGST-piacon a puha árúikkal jelenjenek meg, míg kemény
árúikat a világpiacnak tartogatták.
•

A tervek és programok megvalósítása az egyes országokon belül.
Valamennyi KGST ország gazdasága az ún. központi tervezés rendszerét alkalmazta.
Ez azt jelentette, hogy az egyes vállalatokat azért utasították exportra, hogy teljesítsék a tervet,
nem pedig azért, hogy nyereséget termeljenek. A tagországok alsóbb szintjein – azaz a
vállalati szinten – az érdekeltség hiánya meghiúsította a KGST szintű tervek és kooperációk
•
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megvalósulását, a szállítási kvóták, minőségi feltételek és a határidők az esetek zömében
papíron maradtak.18
Véleményünk szerint a KGST nem volt valódi multilaterális, szubregionális
integráció, sokkal inkább bilaterális együttműködések halmaza volt. Leginkább egy kerékhez
hasonlítható, melynek közepe Moszkva, melyet a küllők kötnek össze az egyes országokkal,
de a küllők között minimális a kapcsolat. A KGST mindezen problémáit elmélyítette a
Szovjetunió és a köztes-európai országok közötti kapcsolat legfontosabb jellemzője, az hogy a
terület, a népesség, a nyersanyagforrások és a katonai erő tekintetében óriási aránytalanság
mutatkozott. A szocialista blokkon belül a népesség kétharmadával, a GNP kétharmadával és
az olaj és földgáz készletek továbbá a vasérc készletek 90%-val a Szovjetunió rendelkezett.
A köztes-európai szocialista országok tehát nemcsak külön-külön, hanem együttvéve
is jóval kisebb erőforrásokat tudtak felmutatni, mint a Szovjetunió. Ennek pedig törvényszerű
következménye lett az aszimmetrikus viszony. A szovjet szuper hatalom nemcsak politikailag
és katonailag gyűrte maga alá a térséget, hanem gazdaságilag is.

1.2. A régiók fejlődésének gátjai: nacionalizmus és határmenti izoláció
A szocializmus időszakában a régiók – a nemzetállami szint alatti szintre gondolunk G.L. fejlődését további két tényező hátráltatta.19
1. tényező: A lefojtott nacionalizmus
A Szovjetunió kihasználva katonai jelenlétét, Közép-Európa mindegyik országába felkarolva és támogatva a helyi kommunista mozgalmat - exportálta saját ideológiáját és
társadalmi berendezkedését. Ennek a folyamatnak a végpontja volt az 1948-as kommunista
hatalomátvételi hullám. Ennek következtében Közép-Európa országai egyértelműen a
Szovjetunió által uralta szocialista tömb részévé váltak (kivéve Jugoszláviát). A Szovjetunió
minden olyan esetben, amikor veszélyben érezte Közép-Európa általa megteremtett politikaitársadalmi berendezkedést “kemény eszközökhöz” nyúlt. Így 1953-ban Kelet-Németországgal,
1956-ban Magyarországgal és 1968-ban Csehszlovákiával szemben alkalmazta a katonai
intervenció eszközét.
Disszertációnk előző fejezeteiben láthattuk, hogy a nacionalizmus és ezzel szoros
összefüggésben a territoriális kérdések a 19. század közepétől kulcsszerepet játszott KöztesEurópa politikai és gazdasági életében. A térség fölötti uralmat 1945-ben megszerző
Szovjetunió nacionalizmus helyett “internacionalista szocializmust” kínált a térségnek. A
Szovjetunió nem fogadta el a “szocializmushoz vezető nemzeti utak” koncepcióját, és
felbukkanása esetén hirdetőit elítélték (bebörtönözték és kivégezték), vagy ha ezt nem sikerült
– mint Tito esetében – akkor kiközösítették.20 A szovjet politikai elit tisztában volt azzal,
hogy a nacionalizmus komoly hajtóerő és nem lehet egyik napról a másikra kiiktatni. Ezért
szovjet ideológusok a korábbi időszak nacionalizmusát egyszerűen “burzsoá
nacionalizmusnak” bélyegezték, elítélték és helyette kidolgoztak egy póthazafiságot..21
Ez a “szocialista hazafiság” erősen németellenes (kivéve az NDK-ban), oroszbarát,
továbbá internacionalista ún. “haladó elemekből” (úgymint testvéri viszony és jó
szomszédság) épült fel. Úgy véljük, sokkal jobban jellemzi, amit szándékosan kihagytak
belőle, azaz az adott nemzetet ténylegesen foglalkoztató problémák és sérelmek. Nézzünk
meg kettő példát.
A magyarországi “szocialista hazafiság” fontos jellemzője volt, hogy elemei közül
hiányzott a Trianonnal és a határokon túli magyar kisebbséggel kapcsolatos mindenféle
113

kérdésfelvetés. Magyarország 1944 őszétől a szovjet érdekszférába került, s nemzeti
álláspontjának minden hivatalos kifejeződésére – különösen erősen a külkapcsolatokra –, a
szovjet álláspont nyomta rá bélyegét. Ebben az összefüggésben kell elhelyezni a
tulajdonképpeni kisebbségi kérdést is. Az 1947-ben aláírt békeszerződés néhány kisebb
módosítással – melyek szintén Magyarország kárára történtek – szentesítette a Trianonban
meghúzott határvonalat. Ezáltal ismét több mint három millió magyar rekedt a határokon
kívül. A szovjet hatalmi zóna normáinak bevezetése óta Magyarországnak nemcsak, hogy
törődnie nem volt szabad a határain túl élő magyar kisebbségekkel, de igazából még beszélnie
sem volt szabad arról, hogy léteznek, s még kevésbé arról, hogy mindennapi létükben
nyomásnak vagy fenyegetésnek vannak kitéve. Magyarország helyzetét tovább súlyosbította a
Szovjetunió speciális érdekeltsége, azaz az a tény, hogy a Szovjetunió olyan területet is
birtokolt (a Kárpátalját), ahol jelentős magyar kisebbség élt.
A román “szocialista hazafiság” elemei közül kimaradt a Szovjetunió által 1945-ben
elcsatolt Besszarábia sorsa felett érzett sérelem és aggodalom.
Természetesen ez nem azt jelentette, hogy az 1945 előtti nacionalizmus eltűnt, sőt két
formában is tovább élt. Egyrészt a kommunista vezetők egy része (különösen a románok) saját
legitimitásának növelése érdekében a nacionalista elemeket felhasználtak politikájukban.
Másrészt Köztes-Európa valamennyi népi felkelése és mozgalma az 1953-as Berlinitől az
1981-es Lengyelországiig zászlajára tűzte azokat a nemzeti sérelmeket, amelyekkel szemben
az adott ország kommunista pártja, illetve a Szovjetunió közömbös maradt.
2. tényező: A határok izolációs szerepének fokozódása
A szocialista időszakban a határ két oldalán fekvő, korában évszázadokig egységesen
fejlődött térség részeinek kapcsolatba lépése, kooperációja csak a fővárosok tudtával és
engedélyével volt lehetséges, a normálisnak tekinthető egy lépéssel szemben legalább öt
aktusra volt szükség létrejöttéhez. Így az államhatárok szerepe ebben az időszakban az
összekötés helyett elsősorban az elválasztás volt.
38. ábra A KGST-országok határmenti régióinak kapcsolattartási lehetősége

Forrás: Tóth József id. mű 232. old.
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A határok izolációs szerepét erősítette a szocialista gazdasági struktúra és a
hozzátartozó hierarchikusan kiépített centralizmus is. A magyar gazdaság integrálódása a
nemzetközi munkamegosztásba és ezen belül a KGST-munkamegosztásba lényegében az
állam külkereskedelmi szervezetein, azaz Budapesten keresztül történt. Tehát a nemzetközi
gazdasági kapcsolatok szempontjából nem volt annak jelentősége, hogy Magyarországon hol
találhatók a termék vevői, illetve előállítói, a határhoz való közelség alapján meglévő kis
távolság valamely “szomszédország” üzleti partnerétől ebben a konstrukcióban semmilyen
befolyással nem bírt.23
Az egyes helyi üzemek gazdasági tevékenysége elsősorban a megyeszékhelyhez
kapcsolódott, azután Budapesthez és csak ezen az úton keresztül a külföldi partnerhez. A
szocialista állam- és gazdasági rend e felépítése jelentős mértékben odavezetett, hogy a
határrégiók periferizálódtak. Az államhatárok mentén történő izoláció növelésének irányába
hatott az is, hogy a KGST szervezetén belül a kisebb tagországok külön-külön lényegesen
szorosabb kapcsolatban voltak a Szovjetunióval, mint egymással, így az ágazati
kapcsolódások hatásai a területi allokációban nem érvényesülhettek.24
Összefoglalva az eddigieket, úgy véljük, hogy a szovjet uralom hátrányos volt KözépEurópa regionális fejlődésére, azaz nem kedvezett a régiók fejlődésének.25
1.3. Egy konkrét példa: A magyar-jugoszláv határ
Vizsgáljuk meg, hogy a fentebb említett izolációs szerep konkrétan hogyan nyilvánult
meg a magyar-jugoszláv határesetében. 1945 után ez a határszakasz gyakorlatilag húsz éven
keresztül holt határnak minősül. 1945 és 1948 között a két állam kapcsolatát a világháború
alatti atrocitások terhelték meg. Az újvidéki hideg napok, illetve a bácskai, bánáti, baranyai és
a vajdasági magyarságot sújtó partizán megtorló akciók határozták meg a jugoszláv-magyar
kapcsolatokat.
Az amúgy is feszült magyar-jugoszláv viszonyt még tovább rontotta a Sztálin-Tito
konfliktus és ennek következtében Jugoszlávia kiközösítése. Ezzel kezdetét vette a
Jugoszlávia és a szocialista tömb közötti hidegháború, amely során hallatlan politikai, katonai,
gazdasági és erkölcsi nyomás nehezedett a szocialista tömb részéről Jugoszláviára. Minden
szocialista ország felmondta a Jugoszláviával kötött gazdasági és kereskedelmi szerződéseit,
Titot elmondták imperialista bérencnek és láncos kutyának. A 621 km hosszú magyarjugoszláv határ a nyílt katonai és politika szembenállás térsége lett. Hajdú Zoltán mutat rá,
hogy olyan erődítési munkálatok indultak meg a határ magyar oldalán, amilyenekre korábban
nem volt példa.26 A határon aknamezők drótkerítések, betonerődítmények emelkedtek. A
magyar oldalon 1951 nyarán egy 430 km hosszú ún. fővédőövet kezdtek el építeni. Emellett a
két ország közötti vasúti, illetve közúti kapcsolatok nagy részét tudatosan felszámolták, jó
néhány helyen még az alapépítményeket is szétrombolták.
Csupán az 1960-as években kezdtek normalizálódni az államközi kapcsolatok, majd
ezek nyomán négy dimenzióban bontakoztak ki a magyar-jugoszláv határmenti kapcsolatok:
Az első dimenzió
A 70-es években fokozatosan megindult a határmenti megyék és városok közötti hivatalos
kapcsolatépítés.27 Érdemes felhívni arra a figyelmet, hogy a hivatalos kapcsolatokban sem
egységes a határrégió. A magyar-szlovén határ mentén Zala megye alakított ki
együttműködést Szlovéniával, mint tartománnyal, a magyar-horvát határszakaszon inkább a
városok lépnek egymással kapcsolatba (lásd Pécs és Eszék testvérvárosi kapcsolatának
kialakítását, melynek során mindkét város magára vállalta a különböző szintű kooperációk
szervezését), a magyar-szerb szakaszon viszont az intézményi együttműködések domináltak.28
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A második dimenzió
A politikai kapcsolatépítés mellett fokozatosan kiépültek a gazdasági kapcsolatok is, főképpen
az agrárgazdaság területén.29 A Bólyi Mezőgazdasági Kombinát és a Becseji Kombinát között
megszületett az ún. szója-integráció. A nemzetközi cukorrépa-vertikum, a mohácsi és a
Mohács környéki termelőszövetkezetek, illetve a Beli Manastir-i, a bellyei, a bijeijinai és
zupanjai cukorgyárak között alakult ki. Ebben az esetben a kölcsönös előnyök pontosan
megfoghatóak: a magyar nagyüzemi gazdaság teljesítményében, így terméshozamában is
felülmúlta a jugoszláv partnerét, viszont a korszerű német technológiával felszerelt jugoszláv
cukorgyárak cukorkihozatalban felülmúlták a dunántúli gyárakat.
A harmadik dimenzió
Az 1960-as évektől kezdődően megindult az ún. bevásárló-turizmus. Amely kétirányú volt,
egyrészt létezett a határ menti “jugoszláv városokba” irányuló magyar bevásárló turizmus,
másrészt a magyar határ menti nagyvárosokban (Nagykanizsa, Pécs, Szeged) is megjelentek a
jugoszláv állampolgárok vásárolni.30 A 70-es évek végére már körvonalazódtak a bevásárlói
térpályák, majd a 80-as évek közepére a magyar településeken, de elsősorban a határmentén
megjelentek a bevásárló-turizmus talaján kifejlődött piacok, az ún. “KGST” vagy “lengyel
piacok.”31 A magyar állampolgárok számára a “jugoszláv kapcsolat” nyitás volt Nyugat felé,
számos nyugati termék ezen keresztül került Magyarországra. Itt kell megjegyeznünk, hogy a
Magyaroszág felé irányuló bevásárló-turizmusból nőtt ki az ún. jugoszláv gyógy-turizmus,
amelynek fő magyarországi célpontjává Harkány vált.
A negyedik dimenzió
A pénzügyi dimenzió, bár ez csak a 80-as évek közepén-végén jelenik meg, amikor is a
Vajdaságban lakók közül sokan helyezték el nyugati valutáikat a magyar bankokban,
elsősorban Szegeden. 1990 után ezek a betétek váltak a Magyarországon alapított jugoszláv
vállalkozások alaptőkéivé. 32
A magyar-jugoszláv határ gazdasági szerepét vizsgálva kijelenthetjük, hogy az
államszocializmus időszakában a határ menti helyzet kimondottan hátrányos volt a
határrégiókra nézve. 1948-tól a 60-as évek közepéig a magyar-jugoszláv határ ún. holt határ
volt. A 60-as évek közepétől kezdődően változásokat regisztrálhatunk, fokozatosan
újjászülettek a politikai és a gazdasági kapcsolatok. Bár a közlekedési utak kiépítetlensége a
határ felé, a határátkelőhelyek minimális száma erősen megnehezítette a működő kapcsolatok
létrehozását. A 80-as évek második felében azonban a határ menti kapcsolatok egyre jobban
kiteljesednek, mélyebbé váltak, több területre terjedtek ki. Az 1990 utáni események – a
jugoszláv állam polgárháborús széthullása – a jugoszláv-magyar határmentén erős visszaesést
hozott magával. Jól mutatja ezt, hogy a harkányi gyógy-turizmus szinte teljes egészében
megszűnt.
Dél-Magyarország két leendő régióközpontja – Pécs és Szeged városa –, komoly
hátrányokat (befektetők elmaradása) szenvedett el határközelisége miatt. Bár a TESCO és a
Cora kifejezetten a jugoszláv háborús-bevásárló turizmus miatt épített áruházakat, Szeged
ezzel nem tudta ellensúlyozni a működő tőke – értsd termelő beruházások – távolmaradását.
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2. A csehszlovák regionális fejlődés jellemzői 1945-1990
2.1. A csehszlovák politikai elit első válasza: a kassai kormányprogram
A két világháború közötti csehszlovák politikai elit a 2. világháború alatt több
emigráns csoport keretei között tevékenykedett Csehszlovákia helyreállítása érdekében,
ráadásul emellett létezett egy ún. otthoni ellenállás is. Benes fokozatosan maga alá gyűrte a
nyugati polgári emigráció különböző csoportjait és létrehozta az ún. londoni emigráns
kormányt,1 majd lépéseket tett az ún. moszkvai emigráció irányába.2 Ezen tárgyalások
eredményeképpen 1945. március 17.-én – a londoni emigráns kormány tagjaival együtt Moszkvába érkezett. A polgári (London) és a kommunista (Moszkva) emigráció tagjai,
továbbá a Szlovák Nemzeti Tanács küldöttsége március 22-től március 29-ig egyeztették
nézeteiket Csehszlovákia jövendő berendezkedéséről.3 A megbeszélések során “kidolgozták”,
pontosabban jóváhagyták a kormányprogramot, melyet kihirdetési helyéről kassai
kormányprogramnak nevezünk.4
A kassai kormányprogram kisebbségekre vonatkozó részei gyakorlatilag a csehszlovák
nemzetállam megteremtését tűzték ki célul és ennek legfontosabb útja a “nem szláv”
kisebbségek felszámolása.5 Ezen törekvése jegyében Benes elnökként 1945 májusa és
októbere között sorra adta ki elnöki dekrétumait. Az ún. “benesi dekrétumok” egy olyan
gyűjtőfogalom, amely hozzávetőlegesen 90 különböző törvényt, illetve rendeletet foglal
magába.6 1946. február 28-án az Ideiglenes Nemzetgyűlés alkotmánytörvényt fogadott el,
melyben az összes köztársasági elnöki dekrétumot törvényerőre emelte.
Benes következetesen végig akarta vinni a csehek és szlovákok nemzetállamának
megteremtését, amit a német és a magyar kisebbség eltávolításával akart elérni. A
csehszlovákiai németek kitelepítésére két szakaszban került sor. Az első szakasz, az ún.
spontán kiűzés 1945 májusától augusztusig tartott, a második szakasz, az ún. szervezett
kitelepítés 1945 augusztusától 1946 őszéig tartott.7
A május elejétől augusztusig tartó időszakban kiűzött személyek számát illetően az
adatok eltérőek, Karel Kaplan belügyminisztériumi adatok alapján a kiűzöttek számát 660
ezerre teszi.8 Az ún. második szakaszban szervezetten kitelepített németek számáról pontos
adatok nem állnak rendelkezésre. Nosek – Csehszlovákia külügyminisztere – 1947. december
2-án a Nemzetgyűlés Külügyi Bizottsága előtt elmondott beszédében a következő adatok
hangzottak el: “Összesen 2 256 000 személyt telepítettünk Németországba: 1 464 00-t az
amerikai zónába, 792 000-et a szovjet zónába”9 Meg kell jegyeznünk, hogy a Nosek által
említett adat csak a “szervezett” kitelepítésre vonatkozott, tehát nem vette figyelembe azt a
660 ezer főt, akit 1945 május és augusztusa között “spontán” módon üldöztek el.
A csehszlovák kormány a németek kitelepítését 1946. október 28-ig kívánta
lebonyolítani. Ezzel a szimbolikus dátummal – e napon alakult meg 1918-ban a csehszlovák
állam – kívánták hangsúlyozni a kitelepítés történelmi jelentőségét, mint a németekkel vívott
nagy nemzeti küzdelem győzedelmes kicsúcsosodását. Ennek megfelelően 1946. október 28án hivatalosan bejelentették a kitelepítések sikeres befejezését. Ez alkalomból Benes a
németekkel vívott örök harc sikeres befejezéséről beszélt. A kitelepítés befejezésének
hivatalos bejelentése után Csehszlovákiában még 239 911 német nemzetiségű lakos maradt.
Számuk azonban a kitelepítést követő három év utólagos kitelepítései következtében még
tovább apadt.
Megállapíthatjuk, hogy Benes német kisebbség felszámolására vonatkozó terve szinte
teljes mértékben megvalósult. Az 1930-as csehszlovákiai népszámlálás adatai szerint
Csehszlovákiában 3 304 641 német élt, ezzel szemben Kaplan adatai szerint 1950-ben 165
117 német – azaz az összlakosság 1,3%-a – nemzetiségű polgár élt Csehszlovákiában.10
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Nem mondható ugyanez el a magyar kisebbségről. Nagy-Britannia és az USA
támogatta a németek kitelepítését, ezzel
szemben egyértelműen
ellenezte a magyar
kisebbség
kitelepítését, azaz nem járultak hozzá a csehszlovákiai magyarok kitelepítéséhez.
Természetesen ez nem térítette el Benest eredeti szándékától – mind a német mind a magyar
kisebbségtől való megszabadulás –, és további erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy
London és Washington álláspontját erről a kérdésről megváltoztassa. Ezzel párhuzamosan a
szlovák politikai életet erős nacionalista, főképpen magyarellenes hullám árasztotta el. A
Szlovák Nemzeti Tanács – majd később a Megbízottak Testülete – sorra hozta meg
magyarellenes intézkedéseit.11
A jogfosztó rendeletek közzététele mellett konkrét kitelepítésekre is sor került. 1945.
május 26-a és június 31. között 31 780 olyan magyar nemzetiségű lakost, aki 1938. november
2 után telepedett le Szlovákiában, Magyarországra toloncoltak.12 Benes elnöki rendeletei és az
SZNT rendeletei mellett a csehszlovák politikai elit három újabb eszközt is bevetett a magyar
kisebbség ellen.
Az első eszköz az ún. lakosságcsere-egyezmény kikényszerítése volt.13 Ez az
egyezmény nem két egyenjogú állam, hanem a győztes Csehszlovákia és a legyőzött
Magyarország megállapodása volt, mely egyoldalú előnyöket biztosított Csehszlovákia javára.
A csehszlovák kormánynak szabad kezet biztosított a magyarországi szlovákok
kitelepülésének megszervezéséhez és a csehszlovákiai magyarok sorsának intézéséhez.
Különösen hátrányos az egyezmény azon pontja, mely kimondja, hogy a Szlovákiából
kitelepítendő magyarokat kizárólag a csehszlovák hatóságok fogják kiválasztani.14 De a
lakosságcsere-egyezmény nem hozta meg a kívánt hatást.15 Ebben a helyzetben Prága olyan
megoldást keresett, amelyhez nem kell megszereznie sem a nagyhatalmak, sem Budapest
beleegyezését. Ezért a magyartalanításra – azaz a magyar kisebbség eltávolítására – két újabb
eszközt alkalmaztak: a deportálást és a reszlovakizálást.
A deportálás gyakorlatilag egy belső széttelepítést jelentett, a szlovákiai magyarság
egy részét áttelepítették a cseh határvidékre. A deportálás két szakaszban történt: Az első
szakaszban - 1945 szeptembere és decembere között - a Szociálisügyi Megbízotti Hivatal
összefoglaló jelentése szerint 9247 magyart vittek Csehországba. 16 Ahol magyarokat a helyi
szokásoknak megfelelően dolgoztak, vagyis reggel öt órától este hétig, zömmel az
állattenyésztésben. Fizetést nem kaptak, s ellátásuk a gazdák emberségétől függött. A
deportálások második szakasza 1946 nyarán kezdődött és 1947. február 25-ig tartott. Ez idő
alatt 44 129 főt - ami körülbelül 11 ezer családot jelentett – deportáltak.17 Számos magyar
család a deportálás helyett a Magyarországra való menekülést választotta, éj leple alatt kis
csomagjaikkal csónakon próbáltak meg Magyarországra jutni.
A harmadik eszköz a reszlovakizálás volt.18 A hivatalos értelmezésben ez
visszaszlovákosítást, az eredetükben szláv, de neveltetésük, meggyőződésük alapján magukat
más nemzetiségűeknek – esetünkben magyaroknak – vallók visszatérését jelenti “őseik
nemzetéhez”. A reszlovakizáció elméletileg önkéntes lett volna, azonban az eredmények
ismeretében és az alkalmazott módszerek mérlegelése után nyugodtan kijelenthetjük, hogy
valójában kényszerasszimilációnak tekinthető. A kényszerasszimilációt a szlovák politikusok
történelmi indoklással támasztották alá, mely szerint a török hódoltság másfél évszázadáig
Dél-Szlovákia teljes egészében szlovák volt, de a hódoltsági területekről a magyarok
megfosztották nemzeti identitásuktól a szlovákokat, majd a 19. században egy újabb
magyarosító hullámmal még tovább folytatták ezt a tevékenységüket. Ezeket a “magyar
bűnöket” volt hivatva jóvátenni a reszlovakizáció az eredeti etnikai viszonyok
helyreállításával.19
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Hely hiányában nem kívánunk részletesen foglalkozni a reszlovakizáció folyamatával.
Itt csupán a végeredményt mutatjuk be. Ölvedi János, illetve Karol Kaplan egybehangzó
adatai szerint 410 820 személy kért szlovák nemzetiséget, ebből 84 141 személy kérelmét
elutasították, 326 679 kérvényt pedig elfogadtak.20 Azaz több mint 400 ezer magyar volt
kénytelen megtagadni eredetét, anyanyelvét, kultúráját annak érdekében, hogy
megmeneküljön a kitelepítéstől, a vagyonelkobzástól, s hogy némi polgári jogokhoz jusson.
Összefoglalva az eddigieket: Az újjászülető csehszlovák állam egyik alapgondolata a
csehszlovák nemzetállam megteremtése a “nem szláv népesség” kitoloncolásával volt. A
német kisebbség vonatkozásában mind a Szovjetunió, mind a nyugati nagyhatalmak
támogatását megszerezve Csehszlovákia egyoldalúan kitelepíthette a német nemzetiségű
lakosságának 90%-át, majdnem 3 millió embert. A hajdani több mint hárommilliós német
kisebbség másfélszázezresre csökkent. Ugyanezt a meghatalmazást Csehszlovákia a magyarok
esetében nem kapta meg. Így Szlovákia magyartalanítása a lakosságcsere, a reszlovakizáció és
a deportálások révén csak részlegesen sikerülhetett.
Úgy véljük, minden értékelésnél többet mond ennek a kisebbségellenes politikának a
“sikeréről”, ha összevetjük az 1930. évi csehszlovákiai népszámlálás adatait az 1950. évi
népszámlálás adataival:
39. ábra A német és a magyar kisebbség Csehszlovákiában 1930-ban, illetve 1950-ben
A népszámlálás éve
Magukat magyarnak vallók
Magukat németnek vallók
száma
száma
1930
691 923
3 231 688
1950
354 000
167 117
21
Forrás: A szerző saját szerkesztése

2.2. A cseh-szlovák viszony 1948-tól a bársonyos forradalomig
2.2.1. A politikai dimenzió
A cseh és a szlovák nemzet viszonyának kérdését a kassai kormányprogram egy olyan
kompromisszummal oldotta fel, mely a föderáció (ez lett volna a szlovákok célja) és az
unitáris állam (ez volt Benes célja) bizonyos jegyeit is tartalmazta.1 Ez a kompromisszum nem
felelt meg egyik félnek sem. A csehszlovákizmust képviselő csehek ugyan elismerték a
szlovák nemzet önálló voltát, és számos jogkörrel ruházták fel a szlovák szerveket, de az
államjogi viszonyban a szimmetria (értsd föderáció) helyett az aszimmetria (azaz a
centralizmus) valósult meg. Ráadásul 1945 és 1948 között Prága fokozatosan szűkítette a
részleges szlovák autonómiát, és az 1945-ben viszonylagos autonómiával felruházott önálló
szlovák nemzeti szervek újra a csehszlovák központi szervek ellenőrzése alá kerültek.2
Az 1948 februárjában lezajlott kommunista hatalomátvétel után3 a Prága által
szorgalmazott állami centralizmus még tovább erősödött, hiszen a diktatúra mindenkori
sajátossága a centralizációra való törekvés. A szlovákok bármiféle igyekezete saját nemzeti
testületeik hatáskörének megnövelésére, illetve megtartására veszélyessé vált a kommunista
hatalom számára, ezért keményen felléptek minden ilyen irányú kísérlet ellen.4
A szlovákok fokozatos háttérbe szorításának jegyében 1948 júniusában a Szlovákia
Kommunista Pártját (SZLKP) a Csehszlovák Kommunista Párt (CSKP) részévé
nyilvánították, az SZLKP gyakorlatilag a CSKP területi szervévé vált,5 azaz a szlovákiai
kommunista szervezetek a CSKP mindenfajta önállóságot nélkülöző végrehajtó szerveivé
degralálódtak. Az egyre erősebben érvényesülő centralizmust az 1948. május 9-én elfogadott
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alkotmány rögzítette.6 Ebben az alkotmányban államjogi szinten nem ismerték el a szlovák
önállóságot, de Szlovákia egy sajátos politikai “autonómiát” kapott. Ez abban nyilvánult meg,
hogy a Szlovák Nemzeti Tanács mint törvényhozó (értsd szlovák parlament G.L.), míg a
Megbízottak Testülete mint végrehajtó szlovák szerv (értsd szlovák kormány - G.L.)
specifikus kompetenciákat és jogköröket kapott.
Az 50-es években azonban Prága a Szlovák Nemzeti Tanácsot (SZNT) gyakorlatilag
egy regionális szerv szintjére degradálta, illetve a Megbízottak Testületének (MT)
kompetenciáit is jelentősen korlátozta.7 Azaz gyakorlatilag az 50-es években a centralizáció
intenzívebbé vált, és az aszimmetrikus modell segítségével érvényesülhetett a
csehszlovákizmus. Érdemes megjegyezni, hogy Csehországban nem volt az SZNT-vel, illetve
az MT-vel párhuzamos cseh szerv, mert a csehek számára a csehszlovák szervek (értsd
csehszlovák kormány és csehszlovák parlament - G.L.) számítottak cseh szervnek is.
Gyakorlatilag ez volt az ún. aszimmetria alapja. Itt kell arra felhívnunk a figyelmet, hogy
önálló cseh parlament és önálló cseh kormány felállításától – azaz a szimmetriától – azért
tekintettek el a cseh politikusok, mert ezen intézmények felállítása logikusan elvezetett volna
a föderáció kérdésének újbóli felvetéséhez.8
A szlovák kommunisták – élükön Husakkal - megpróbáltak fellépni Prága
centralizációs törekvései ellen a szlovák autonómia érdekében.9 A CSKP élén Gottwald-dal,
azonban hallani sem akart Szlovákia egyenjogúsításáról. Így Husak és a többi olyan szlovák
kommunista vezető – a “nem kommunista, értsd polgári politikusokkal már 1948-ban
leszámoltak –, akik megpróbáltak valamit tenni a szlovák autonómiáért, 1950 májusában
megkapták a “burzsoá nacionalista” bélyeget. 1951 februárjában a CSKP Központi Bizottsága
számos szlovák politikust, így Husakot (a Megbízottak Tanácsának elnöke), Clementist
(1947-től külügyminiszter), Novomeskyt (kulturális miniszter), Holdost (vallásügyi miniszter)
kizárta a pártból, majd letartoztatta őket. A perek során 233 halálos ítélet született, melyből
178-at végre is hajtottak.11 Husakot életfogytiglan börtönre, L. Holdost 13 év börtönre, míg
Novomeskyt 10 év börtönre ítélték.12 Kijelenhetjük, hogy Prága a perek segítségével lecserélte
az autonómista-föderalista szlovák politikai elitet.
Viliam Siroky – 1953-ban csehszlovák miniszterelnöknek nevezték ki – a CSKP 1949.
évi kongresszusán elmondott beszédében kijelentette, hogy a szlovák kérdés rendezése nem
államjogi kérdés, hanem “a szocialista iparosítás és a termelőerők fejlesztésének
problémája,”13 azaz gyakorlatilag a szlovák-kérdést gazdasági és kulturális beruházásokkal
javasolta megoldani.
1960-ban új alkotmányt fogadtak el Csehszlovákiában, amely alkotmány gyakorlatilag
felszámolta a még meglévő szlovák önkormányzati szervek utolsó maradványait.14 Bár az
alkotmány szövegében megtartották Szlovákia önállóságának intézményes kifejezéseit, ezzel
egyidejűleg egy területi reformmal eltörölték a tartományokat, és azokat ún. körzetekkel
helyettesítették. Azaz Szlovákia megszűnt mint területi-politikai egység. Azt mondhatjuk,
hogy az új alkotmány egy igen kemény aszimmetrikus unitarizmust vezetett be.15 Ennek
ellenére a 60-as években ismét felvetődött a szlovák kérdés. Hruscsov fellépése a sztálinizmus
ellen16 arra kényszerítette a CSKP-t is, hogy szembenézzen az 50-es években elkövetett
törvénytelenségekkel.17 Ennek eredményeképpen 1963-64 folyamán rehabilitálták az ún.
szlovák nacionalistákat, Husakot és társait felmentették a burzsoá nacionalizmus vádja alól. A
politikai életbe fokozatosan visszatérő Husak és Novomesky szinte rögtön bírálni kezdte a
prágai centralizmust. Ezzel párhuzamosan Csehszlovákiában megindult egy reform folyamat,
mely elvezett az 1968-as ún. prágai tavaszhoz.18
A “prágai tavasznak” nevezett eseménysor lényege, hogy a csehszlovák gazdaság
teljesítménye 1948-tól fokozatosan romlott és ez elégedetlenséget idézett elő a társadalmon
belül. Ez az elégedetlenség a kommunista párt tagjainak egy részét is megérintette. Így
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megszületett egy széles reformkommunista csoport, amely az “emberarcú szocializmus”
jelszó mögött felsorakozva a “létező szocializmust” próbálta megreformálni. Alexander
Dubcek az 1968 áprilisában meghirdetett ún. “Akcióprogramjában” a közélet
demokratizálásában – ez persze nem jelentette a kommunista párt vezető szerepének
megkérdőjelezését G.L. –, és a piacgazdaság elemeinek részleges bevezetésében jelölte meg
az “emberarcú szocializmus” fontosabb elemeit.19
A Varsói Szerződés tagállamai – Románia kivételével – a “veszélyben lévő
csehszlovákiai szocialista vívmányok megvédése” érdekében az “egészséges szocialista
csehszlovák politikai erők” meghívására katonai beavatkozást hajtottak végre.20 Alexander
Dubceket és a többi reformkommunista vezetőt letartóztatták és Moszkvába hurcolták.
Hosszas huzavona, és egyezkedés után 1969 áprilisában Dubceket végül leváltották a CSKP
Központi Bizottsága első titkárának tisztségéből és helyére Husakot választották meg. Ezzel
kezdetét vette a 80-as évek végéig tartó ún. Husak-korszak.
Mint látható, a “prágai tavasz” elsősorban a kommunista rendszer megreformálásának
kísérlete volt, de ezen a folyamaton belül nagyon markánsan jelent meg a szlovák-kérdés is.
Az “emberarcú szocializmus” keretei között meginduló demokratizálódás szellemében a
szlovák nemzet ismét felvetette a többször visszautasított államjogi kérdést, azaz a két nemzet
viszonyának rendezését a két nemzet egyenrangúsága és egyenjogúsága alapján. 1968
márciusában a szomolányi konferencián a résztvevők szót emeltek az unitárus állam
föderatívvá való átalakítása mellett.21 A szlovákok föderációs igényei a Dubcek által
meghirdetett áprilisi “Akcióprogramba” is bekerültek.22
Nem volt azonban világos elképzelés arról, hogy konkrétan milyen formában
valósuljon meg a föderáció. 1968 tavaszán mind a csehek, mind a szlovákok elkészítették a
maguk föderációs tervezetét. Ezek azonban több ponton élesen eltértek egymástól. Ezért a
kérdés megvitatására – a föderális szervek funkcióinak kijelölése és kompetenciáik
meghatározása – Gustav Husak vezetésével egy bizottságot neveztek ki.23 Az 1968
augusztusában bekövetkezett szovjet katonai intervenció ellenére a Husak-féle föderációs
bizottság tovább folytatta tevékenységét. A szovjet beavatkozás a prágai tavasz emberarcú
szocializmus létrehozására irányuló kísérletét felszámolta, de a szlovák föderációs kísérlet
folytatását nem gátolta. Sőt a 70-es években a centralizáció az unitáris állam prágai hívei
olyan tézist terjesztettek, hogy a szlovákok az orosz szuronyok segítségével kaptak meg a
föderációt.24
A csehszlovák parlament 1968. október 28-án elfogadta a föderációs berendezkedésről
szóló törvényt, mely 1969. január 1-én lépett hatályba.25 A törvény értelmében két nemzeti
köztársaság jött létre, a Cseh Szocialista Köztársaság és a Szlovák Szocialista Köztársaság.
Mindkét köztársaság létrehozta a saját nemzeti parlamentjét és saját köztársasági kormányát.
Ezek felett létrehozták az ún. föderális intézményeket, úgymint, csehszlovák köztársasági
elnök intézménye, kétkamarás csehszlovák parlament (ez volt az ún. Szövetségi Gyűlés, mely
a Nép Kamarájából és a Nemzetek Kamarájából állt), föderális kormány, főügyészség és
legfelsőbb bíróság. A föderális szintű intézmények (azaz az össz-csehszlovák intézmények) és
a nemzeti köztársasági színtű intézmények (külön cseh és külön szlovák) közötti jogkör
megosztást szintén az alkotmány szabályozta, meghatározta, hogy melyek a szövetségi (értsd
összcsehszlovák) és melyek a köztársasági jogkörök.
Látszólag a szlovák nemzet elérte célját és az 1918 óta húzódó államjogi kérdés végül
a föderáció irányába dőlt el. Valójában azonban az 1968-ban törvénybe iktatott a föderáció
csak formálisan működött. Az ún. nemzeti szerveknek – a két köztársaság papíron önálló
intézményeinek – nem volt igazi beleszólásuk az állam működésébe. Ennek fő okát abban kell
keresnünk, hogy Csehszlovákiában 1989-ig a CSKP egymaga diktatórikusan gyakorolta a
hatalmat, azaz az igazi hatalom a nem a föderális állami szerveknél, hanem a CSKP-nál volt.
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A pártot pedig nem érintette a föderalizálás, továbbra is aszimmetrikusan, vagyis
centralisztikusan működött, azaz mindent Prágából irányítottak. Ennek következtében a
föderális állami szervek csak papíron fejthettek ki tevékenységet. Az 1969 és az 1989 közötti
időszakban a cseh és a szlovák nemzet viszonyának felvetése tabutéma volt a hivatalos és a
politikai életben, de a mélyben a probléma tovább élt. A szlovákok a közös államot nem
érezték magukénak annak ellenére, hogy gazdasági szempontból 1968 után is kimondottan jól
jártak. Ezzel szemben a csehek nem értették, hogy miért volt szükség föderális
berendezkedésre és a szlovákokkal szemben túlságosan engedékenynek értékelték magukat.
Mindez a cseh és a szlovák nemzet viszonyának folyamatos romlásához vezetett. Így, amint
1989-ben a kommunista diktatúra szorítása megszűnt, a szlovák államjogi kérdés ismét
felszínre került.
2.2.2. A gazdasági dimenzió
A szlovák és a cseh nemzet viszonyának a szocialista korszakban is fontos
dimenziója volt a gazdasági kérdés.1 Az 1948-ban hatalomra került prágai kommunista
vezetés úgy vélte, hogy a szlovákkérdés lényege abban áll, hogy a keleti országrész elmaradt a
cseh országrészek mögött. Azaz ha sikerülne elérni, hogy Szlovákia gazdasági színvonala a
csehországiéval azonos legyen, akkor a szlovákkérdés automatikusan és tartósan megoldódna.
Ílyen megfontolásokból született meg Szlovákia iparosításának terve,2 amely az ún. “hosszú
ötvenes évek”-ben – Szarka László frappáns definíciója szerint Szlovákiában az ötvenes évek
20 évig, azaz 1948-tól 1968-ig tartottak – konkrétan megvalósult.
Az “első ötéves terv” (1949-1953) és az azt korrigáló “két éves terv” (1954-1955)
végrehajtása során megtörtént Szlovákia ipari potenciáljának megalapozása.3 Ebben az
időszakban az ipari termelés évi 18%-kal nőtt.4
A “második ötéves terv”-ben (1956-1960) továbbra is kiemelt szerepet kapott
Szlovákia iparosítása, jól mutatja ezt, hogy ez tervidőszak a szlovákiai ipari termelés 61,5%os növekedését irányozta elő.5
A fentebb említett tervidőszakokban nagy ipari komplexumokat – főképpen nehézipari
létesítményeket – építettek fel, ezek révén számos új ipari munkahely keletkezett. Míg 1950ben Szlovákia népességének 49,1%-a dolgozott a mezőgazdaságban, ez a szám 1980-ban
15,43%-ra csökkent, miközben az ipari munkásság létszáma megnégyszereződött, 200 ezer
főről 800 ezer főre nőtt.6 Amennyiben hinni lehet a szocialista statisztikáknak, Szlovákia a 60as évekre számos mutatóban elérte a csehországi színvonalat.7 Szlovákia nagyarányú
fejlődését jól mutatja az alábbi táblázat is:
40. ábra Szlovákia részesedése Csehszlovákia gazdaságából 1949-1979
1948
1960
1970
1979
Lakosság
7,9
29,3
31,6
32,4
Megtermelt nemzeti
19,2
23,5
26,7
28,0
jövedelem
Felhasznált nemzeti
21,5
25,6
29,6
31,6
jövedelem
Álló eszközök
18,0
21,6
24,0
28,8
Ipari termelés
13,3
18,7
24,0
28,8
Forrás: Pécsi és szerzőtársai id. mű . 295. old.
Az 1968-as prágai tavasz és a föderációs törvény elfogadása utáni korszakban is a
gazdaságpolitika terén folytatódott Szlovákia felzárkóztatásának politikája. A szövetségi
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költségvetésből Szlovákia az egységes állami tervezési és beruházási politika révén továbbra
is jelentős részt hasított ki magának. Így tovább folyhatott az iparosítás, újabb nagy gyárakat
emeltek, próbálták fokozni a termelést. Bár erre a korszakra már erősen rányomta bélyegét az
a tény, hogy a szocialista országok gazdaságai egyre jobban elmaradtak a világgazdaság
fejlődésétől.8 Itt kell megjegyeznünk, hogy a két világháború közötti időszakban a
csehszlovák ipar a világ élvonalához tartozott.
A világtól való elmaradást jól mutatja, hogy a szlovák ipar termékei iránt – kivéve a
magas technikai szintet képviselő fegyvergyártást – a világpiacon minimális volt a kereslet.9
Ráadásul a szlovák ipar legnagyobb nyersanyagellátója, illetve termékeinek legnagyobb
megrendelője a Szovjetunió volt, így egyoldalú függés alakult ki a szovjet féltől.
Tehát az 1969 és 1989 közötti képlet úgy fogalmazható meg, hogy a csehszlovák
gazdaság egyre jobban lemaradt a világgazdaság fejlődésétől, miközben magán
Csehszlovákián belül egy regionális kiegyenlítődés zajlott le, Szlovákia gazdasági téren
megközelítette és elérte a csehországi részek szintjét. Ennek a regionális kiegyenlítődésnek
azonban komoly ára volt, amely hosszú távon rányomta bélyegét a cseh és szlovák nemzet
viszonyára. Az erőltetett kiegyenlítési politika, azaz a szlovákiai beruházások kizárólag a
csehországi elvonások árán voltak finanszírozhatóak. A csehek egyre inkább úgy érezték,
hogy az általuk létrehozott forrásokból történik Szlovákia finanszírozása. Ezt végiggondolva
egyre jobban előtérbe került a csehszlovák érdekazonosság kérdése.10
2.3. A magyar-kérdés Csehszlovákiában 1948-tól a bársonyos forradalomig
2.3.1. A politikai dimenzió
A csehszlovák politikai elit 1945 és 1948 között a magyar kisebbség
megsemmisítésére minden lehetséges eszközt bevetett – a kitelepítést, a lakosságcserét, a
reszlovakizálást és a deportálást –, célját azonban nem sikerült elérnie. Véleményünk szerint a
reszlovakizációban való tömeges részvétel a magyar kisebbség kényszercselekvése volt a
fennmaradás érdekében. Az 1950-es népszámlálás során kimutatott 354 ezer magyar – ez volt
a mélypont – nem a szlovákiai magyar kisebbség valós számát adta meg. Ez az adat inkább
azt fejezte ki, hogy rövid idővel “a hontalanság évei” után hányan merték vállalni
magyarságukat. A valódi tendenciákat jól mutatja az alábbi táblázat:
41. ábra A szlovák és a magyar lakosság száma és aránya Szlovákiában 1930-1991
Év
Szlovákok száma Szlovákok arány Magyarok száma Magyarok aránya
1930
2 251 358
67,61%
592 337
17,79%
1950
2 982 524
86,64%
354 532
10,30%
1961
3 560 216
85,29%
518 782
12, 43%
1970
3 878 904
85,49%
552 006
12,17%
1980
4 317 008
86,49%
559 490
11,21%
1991
4 519 328
85, 69%
567 296
10,76%
Forrás: A szerző saját szerkesztése1
A táblázatból megállapítható, hogy 1950 után az idő előrehaladtával egyre többen
vallották magukat ismét magyarnak. Bár arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hogyha az 1960as adatot reálisnak tekintjük – és annak tekintjük – akkor a számbeli gyarapodást a magyarság
részarányának állandó csökkenése kísérte, azaz a magyarság szlovákiai részaránya az 1960-as
12,43%-ról 1991-re lecsökkent 10,76%-ra.
A magyar kisebbség nyílt üldözésének, az 1948 februári kommunista hatalomátvétel,
és ezzel szoros összefüggésben a nemzetközi helyzet alakulása (a Szovjetunió és az USA
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körül megszerveződő két nagy tömb viszonyának kiéleződése, azaz a hidegháború
beköszönte) vetett véget. 1947-48-ban a
Szovjetunió az 1945-ben megszerzett középeurópai
hatalmi övezetét
szervezett hatalmi
tömbbé alakította.2 Csehszlovákia,
Magyarországgal együtt a Szovjetunió uralta tömbbe került, így
a kisebbségi
kérdés megoldása Moszkva
érdekeinek rendelődött alá. A csehszlovák politikusok magyar kisebbségek ellen folytatott
politikája nagyon komoly feszültséget eredményezett Csehszlovákiai és Magyarország
viszonyában. Moszkva érdekeit erősen sértette, hogy a fennhatósága alá tartozó országok
egymással szemben ellenséges magatartást tanúsítanak.
Így Prága szovjet nyomásra kénytelen volt lemondani a magyar-kérdés végleges
megoldásáról, kénytelen volt változtatni nemzetiségi politikáján. Szovjet “javaslatra”
megjelent az uralmon lévő csehszlovák kommunista politikusok szótárában a szocialista
világrendszer megvalósításáért küzdő országok, nemzetek és nemzetiségek megbékélésének,
együttműködésének szocialista elmélete.3 Ennek az elméletnek a gyakorlati megvalósulása
jegyében megindult a csehszlovákiai magyar kisebbséget sújtó jogfosztó intézkedések
módosítása, ennek főbb lépései az alábbiak voltak:4
•
•
•

1948. szeptember 30-án megszüntették a Magyarországra való áttelepítést.
1948. október 12-én a magyar kisebbséghez tartózók visszakapták csehszlovák
állampolgárságukat.
1949. május1-től fokozatosan megengedték a Csehországba hurcolt magyarok hazatérését
Szlovákiába.

Az 50-es évektől kezdődően megkezdődik kisebbségi jogokkal történő felruházás is, ennek
során: 5
•
•
•

•

1952. május 17-én a csehszlovák kormány elfogadta azon intézkedéseket, amelyek
biztosították a magyarok jogait a gazdasági és a kulturális életben.
Az 1956. júliusi alkotmánytörvény 2. cikkelye kimondta, hogy biztosítani kell a magyar és
az ukrán nemzetiségű lakosság gazdasági és kulturális életének kedvező feltételeit.”
Az 1960. évi alkotmány 25. cikkelye kimondta, hogy az állam biztosítja a magyar, az
ukrán, és a lengyel nemzetiségű állampolgárok anyanyelvi oktatásának és kulturális
fejlődésének minden lehetőségét és eszközét.”
Az 1968 évi alkotmány pedig kimondta, hogy “a nemzetiségek pedig létszámuknak
megfelelően nyernek képviseletet a képviseleti testületekben és más választott
szervekben.”

Megállapíthatjuk, hogy a magyar kisebbséget a 60-as évek végére a csehszlovák állam
számos kisebbségi joggal felruházta. Ez számos esetben azonban formális volt. Figyelembe
kell vennünk, hogy a csehszlovák és a szlovák hatóságoknak igen sok törvényes és törvényes
alap nélküli, de a gyakorlatban rendszeresen felhasznált eszköz állt rendelkezésére, hogy
megakadályozzák e jogok érvényesülését.6 Ráadásul az 1968-as alkotmány a magyar
kisebbség ügyeinek intézését szövetségi jogkörből köztársasági jogkörré minősítette, azaz
Prága helyett Pozsonyba került át a döntési jogkör, amely a szlovák politikai elit
magyarellenessége miatt hátrányosan érintette a magyar kisebbséget.7 A magyar kisebbséggel
szembeni diszkrimináció az alábbi pontokon mutatható ki:

•

Kísérlet a tömör települési szerkezet megbontására
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A magyar kisebbség zöme egy folyamatos területsávon él Szlovákia déli határai
mentén. A papíron lenini nemzetiségpolitikát folytató csehszlovák és szlovák hatóságok arra
törekedtek, hogy fellazítsák ezt a tömör települési szerkezetet. E törekvés sikerét jól mutatja,
ha az 1920-as adatokat az 1961-es és 1980-as adatokkal vetjük össze.8
1920-as adatok:
 A magyar lakosság 787 dél-szlovákiai községben érte el a népesség 10%-át, és ebből
505-ben 90% feletti volt a magyar lakosság aránya.
 13 városban a magyar lakosság többségben volt, s ebből 6 városban aránya meghaladta
a 90%-ot.
 Pozsonyban és Kassán nagyjából egyensúlyban volt a magyar és a szlovák elem.
1961-es adatok:
 A magyar lakosság 553 községben érte el a népesség 10%-át, és ebből csupán 183-ban
volt 90% felett a magyar lakosság aránya.
1980-as adatok:
 1980-ban azon hat városban, melyben 1920-ban a magyar elem aránya meghaladta a
90%-ot az alábbiak szerint alakult a magyar lakosság aránya: Érsekújvár 27,7%,
Losonc 14,4%, Léva 15,3%, Rimaszombat 40,4%, Rozsnyó 35,0%.
 1980-ban Pozsony lakosainak 4,9%-a, míg Kassa lakosainak 4,0% volt magyar.9
•

Kísérlet a kisebbségi jogok korlátozására

A különféle csehszlovák törvények általában 10%-os arányhoz kötötték számos
kisebbségi jog (anyanyelvhasználat, iskolaügy) gyakorlását. Ezért az egész korszakban
nyomon követhető a 10%-os küszöb alá való nyomás kísérlete. Ennek legfőbb eszköze a mai
napig az adminisztratív átszervezés.10 Erre markáns példa az 1960-as átszervezés. Ennek során
átszervezték a közigazgatást, megszűntették a kis területű járásokat és ún. nagy járásokat
hoztak létre. Dél-Szlovákiát 13 járásra osztották, és ezeknek a járásoknak a határait úgy
alakították ki, hogy a magyar lakosság mindegyik járásban kisebbségben maradjon és
lehetőleg minél kevesebb helyen érje el a 10%-os küszöböt. Az átszervezés következtében a
magyarság csak két járásban van többségben.11
Jól mutatja a járási beosztás mögött meghúzódó politikai szándékokat, hogy a 9 700
2
km -nyi összefüggő magyar települési területet 17 000 km2-nyi összterületű járási egység
között osztották szét.12
•

Támadás a magyar iskolaügy ellen

Ennek eszköze az ún. körzetesítés volt. Azzal az indokkal, hogy gazdaságosabban és
hatékonyabban lehet tanítani egy jobban felszerelt iskolában, ún. iskola-központokat hoztak
létre. Ennek jegyében felszámolták a falusi magyar iskolákat. Így egy-egy iskolaközpont
felvevő körzete 20-30 km-es sugarú kör lett. Ilyen távolságról 6-10 éves gyerekek nem
képesek naponta bejárni. Ezért a közelebbi szlovák iskolába kényszerültek (ugyanis a szlovák
iskolákat nem körzetesítették, nem zárták be a falusi szlovák iskolákat, sőt még újakat is
alapítottak, illetve iskolabuszokat is biztosítottak számukra).
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Mindezek következtében a 60-as évektől kezdődően – papíron ez a lenini
nemzetiségpolitika fénykora Csehszlovákiában – jól kimutatható a magyar iskolák számának
csökkenése és az a tendencia is, hogy folyamatosan nő a szlovák iskolába járó magyar
anyanyelvű diákok száma.13 A magyar iskolák elsorvasztásával párhuzamosan járt a szlovák
nyelv erőszakos terjesztése. Az ún. kétnyelvűség leple alatt kötelezővé tették, hogy néhány
tárgyat még a magyar nyelvű iskolákban is szlovákul tanítsanak.
•

Az egyesületi és politikai élet akadályozása

A szovjet érdekszférában megszülető kommunista diktatúrákban nem jutott szerep a
pártoknak és egyesületeknek. Így a kisebbségi magyarság kettős szorításba került. Egyrészt a
kommunista rendszer felszámolta a civil társadalmat. Az egyesületek zömét megszüntették, a
megmaradtakat pedig kommunista irányítás alá helyezték. Minden állampolgári
kezdeményezés gyanús volt, s igyekeztek azokat már csírájukban elfojtani. Az állampolgárnak
csak egy feladata volt, engedelmeskedni a pártnak.
Másrészt a kisebbségi szerveződések eleve gyanúsak voltak, hiszen a csehszlovák
politikai élet élénken őrizte emlékezetében azt a tényt, hogy a két világháború között működő
kisebbségi egyesületek és pártok komoly szerepet játszottak Csehszlovákia 1938-39-es
szétesésében. Ebben a kettős szorításban fejtette ki tevékenységét az 1949 márciusában
megalakult CSEMADOK (Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Egyesülete). Dacára a
kommunista fennhatóságnak a CSEMADOK 1949 és 1968 között kvázi magyar kisebbségi
pártként működött, azaz az élet minden területén – gazdaság, oktatás, kultúra –, megpróbálta
képviselni a magyar érdekeket.14
1968-ban a prágai tavasz során a CSEMADOK kemény kisebbségi programot
fogalmazott meg. Nemzeti egyenjogúságot és önkormányzatot, ennek keretében autonóm
magyar iskolahálózatot, magyar sajtót és állami irányítástól mentes kulturális
intézményrendszert követelt. Sőt kijelentette, hogy hatálytalanítani kell az 1960-as területi
átszervezést és a járások határait a nemzetiségi elv alapján kell megvonni.15 Ezek után nem
meglepő, hogy a prágai tavasz elbukása után a CSEMADOK-ot súlyosan megbüntették,
kizárták a tömegszervezeteket összefogó ún. Nemzeti Frontból s a Szlovák Kulturális
Minisztérium felügyelete alá helyezték. Csak a 80-as évek elején lesz annyi ereje a szlovákiai
magyar értelmiségnek, hogy Duray Miklós vezetésével fokozatosan felélessze a CSEMADOK
tevékenységét.16
2.3.2. A gazdasági dimenzió
Szlovákia a szocialista korszakban modernizációs pályát futott be, megtörtént az ún.
kiegyenlítődés, melynek következtében a szlovák országrész számos gazdasági mutató
tekintetében megközelítette, sőt elérte a csehországi részek színvonalát. Ezzel a folyamattal
párhuzamosan a szlovákiai magyarság gazdasági téren komoly hátrányba került Szlovákián
belül. A gazdasági földrajz a mezőgazdaságban dolgozók arányával szokta jellemezni egyegy ország, terület/nemzet fejlettségét. Az alábbi táblázatban összehasonlítjuk Szlovákia
egészének ilyen irányú mutatóit a magyar lakosság mutatóival:
42. táblázat A mezőgazdaságban dolgozók számaránya 1921-1991
1921
1930
1950
1961
1980
1991
Egész Szlovákia
60,4% 56,7% 41,9% 27,0% 15,34% 13,93%
Szlovákiai magyarok 61,2% 65,5% 55,1% 40,5% 27,29 23,78%
Forrás: A szerző saját szerkesztése17
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A táblázatból látható, hogy míg a szlovákok esetében az 1921-es 60,4%-os szintről
1991-re 13,93%-ra csökkent a mezőgazdaságból élők aránya, ugyanezen számok a magyarság
esetében 61,2% és 23,78%. Ugyancsak kedvezőtlen tendenciákat rögzíthetünk az iskoláztatás
terén:
43. táblázat A 15 éven felüli lakosság iskolai végzettsége Csehszlovákiában 1970-ben
Iskolatípus
Csehek Szlovákok Lengyelek Magyarok
1950
Szakközépiskola
10,4% 9,0%
8,1%
4,6%
Gimnázium
3,5% 3,7%
3,2%
3,0%
Főiskola/egyetem 3,6% 3,0%
2,5%
1,3%
Forrás: A szerző saját szerkesztése18

Számos további hasonlóan kedvezőtlen tendenciát tudunk kimutatni.19 Ha például az
átlagkereseteket nézzük, akkor kijelenthetjük, hogy Dél-Szlovákia volt Csehszlovákia
legrosszabb jövedelmű zónája. Ráadásul az iparban dolgozó magyarok szakképzetlen voltak,
túlnyomó részüket az építőipar segédmunkásként alkalmazta. Azon 13 dél-szlovákiai járás,
ahol a magyarok élnek, Szlovákia legelmaradottabb területévé vált.
1967-ben Csehszlovákiában nagyszabású szociológia vizsgálatot végeztek.20 Ennek
során összetett mutatókat alakítottak ki – képzettség, jövedelem, életmód, etc. – a társadalmi
státus mérésére. Ebből az alábbi rangsor jött ki : 1. Csehek 2. Lengyelek 3. Szlovákok 4.
Ukránok 5. Németek 6. Magyarok 7. Cigányok.
Mindezen gazdasági mutatók és tendenciák mögött azonban tudatos gazdaságpolitikát
kell feltételeznünk. 1968 előtt Prága 1968 után pedig Pozsony kifejezetten olyan
gazdaságpolitikát folytatott, mely diszkriminálta a dél-szlovákiai magyar kisebbséget. Ezt az
álláspontunkat támasztja alá, hogy az állami költségvetés beruházásokra fordított eszközeiből
a dél-szlovákiai járásokban 70-75%-kal kevesebb jutott egy főre, mint Szlovákia más
részein.21
Azaz a fejlesztési döntéseknél a csehszlovák állam nem vette figyelembe a magyarság
érdekeit.
Bár a fentiekben diszkriminációként említettük az ipari beruházások elhanyagolását, itt
rá kell mutatnunk arra, hogy valamely terület gyors fejlesztése – ipartelepítés által – nem
feltétlenül előnyős a kisebbségi magyarságnak. Térkép segítségével kimutatható, hogy ha a
csehszlovák állam mégis magyar járásba visz valamilyen ipari fejlesztést ( értsd zöld mezős
beruházás), akkor azt mindig a tényleges szlovák-magyar nyelvhatár szélére telepíti (lásd a
vajai hőerőmű esetét, illetve galántai járás iparfejlesztését), ily módon elősegítve a egységes
magyar települési tömb megtörését. Hiszen az iparban vagy szolgáltatásban létesülő új
munkahelyekre a hatóságok tudatosan szlovákokat telepítenek be. Kassa esetében például
kimutatható, hogy a város magyar jellegének elvesztéséhez jelentős mértékben járult hozzá,
hogy a betelepített gyárak szakmunkás utánpótlását tudatosan a szlovákok köréből
választották ki.22
Összefoglalva az eddigieket megállapíthatjuk, hogy a szlovákiai magyar kisebbség
társadalmi-gazdasági struktúrája a szocializmus évtizedei alatt kedvezőtlenebbül alakult, mint
a szlovákságé. Ez komoly területi különbségek kialakulásához vezetett Szlovákián belül.
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3. Jugoszlávia regionális fejlődésének problematikája 1945-1981
3.1. A jugoszláv politikai elit első válaszai 1941-1948
3.1.1. Az első válasz: etnikai tisztogatás
1944 őszén megkezdődött Jugoszlávia felszabadítása, a szovjet csapatok – akik
Bulgária felől 1944 szeptember 6-án érték el a jugoszláv határt – és a Tito-féle
partizáncsapatok fokozatosan szorították ki a németeket.1 A visszafoglalt területeken a
partizánok hozzáfogtak az általuk árulóknak és kollaboránsoknak kikiáltott ellenfeleik konkrét
fizikai megsemmisítéséhez. Ez a bosszúhadjárat nagyon erős etnikai színezett kapott, sőt
véleményünk szerint – ha a csetnikeket nem számítjuk – valójában ez egy etnikai tisztogatás
volt, ennek során az alábbi fontos csomópontokat kell megemlítenünk:
•
•
•
•
•

Kocevski Rog mellett több 10 ezer szlovén katonát és civilt géppuskáztak le.
Likvidálták az elfogott horvát usztasák zömét.
A félmilliós német kisebbséget szinte teljes felszámolták.
A balisták - a Nagy-Albániáért küzdő albán felkelők – túlnyomó részét kiirtották.
Körülbelül 40 ezer vajdasági magyart öltek meg 1944-45 fordulóján.

Anton Bebler – a korszak egyik kutatója – 200 ezerre teszi a megtorlások áldozatainak
számát.2 Bár hozzá kell tennünk, hogy a Bebler-féle 200 ezres szám csupán a kivégzetteket
jelenti. Az etnikai tisztogatás valódi mértékét a német kisebbség sorsán keresztül mutathatjuk
be. Kocsis Károly adatai szerint az 1941-ben 525 ezer német élt Jugoszláviában, ebből
körülbelül 330 ezer a Vajdaságban.3 Ezt a félmilliónyi jugoszláviai németséget a szó szoros
értelmében felszámolták. A horvátországi németeket Hitler még tervszerűen evakuálta, a
vajdaságiak közül 200 ezer 1944 őszén a visszavonuló német hadsereggel távozott. Az el nem
menekültek közül 1944-45 fordulóján 40 ezer főt a Szovjetunióba deportáltak, körülbelül 1520 ezer fő a partizánok megtorló akcióinak esett áldozatul, a maradékot – ez körülbelül 70-80
ezer embert jelent – pedig a 40-es évek végén kitelepíttek az NSZK-ba.4 Ha ehhez még
hozzáfűzzük, hogy 1946-47 során 140 ezer olaszt telepítettek át Olaszországba azon
tengerparti, korábban olasz területekről – Isztria, Fiume, Zadar –, amelyek jugoszláv
fennhatóság alá kerültek, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Titoék nagy lépést tettek az állam
délszláv jellegének erősítése útján.
Nézzük meg, hogy a Vajdaságban hogyan zajlott le az etnikai tisztogatás és mit
jelentett ez a magyar kisebbség szempontjából.
A területet 1944 őszén vonták ellenőrzésük alá a partizánok, október 14-én Szabadkát,
október 20-án Zombort, és 22-én Újvidéket foglalták el.5 A bevonuló szerbek Tito október
17-i utasításának megfelelően katonai közigazgatást vezettek be a Vajdaságban. A kinevezett
parancsnok Ivan Rukivona vezérőrnagy, október 22-i felhívásában egyértelműen fogalmazott,
amikor felhívta a délszláv lakosságot, hogy segítse azokat az intézkedéseket, amelyek “a
nemzeti jövő és a terület délszláv jellegének megőrzése érdekében szükségesek.”6
Ezzel párhuzamosan megkezdte működését az ún. “népfelszabadító bizottság”, amely
arra az álláspontra helyezkedett, hogy “fel kell lépnünk az ötödik hadoszlop ellen…
különösen a svábok és a magyarok ellen…, akik megsemmisítették, kirabolták és durván
bántalmazták népünket.”7
Ilyen előzmények után zajlott le 1944-45 telén a magyarok elleni bosszú. Ennek során
a partizán alakulatok ún. tisztogató akciókat folytattak a magyar lakosság ellen. Hosszú
azoknak a településeknek a névsora – Matuska Márton könyvében 40 vajdasági településen
lezajlott akciót ismertet –, amelyekben ismeretlen számú magyart gyilkoltak meg és
128

nyugvóhelyük hollétéről még ma is csak suttognak a helybéliek.8 A megtorló partizán
csapatok néhol egész falvakat irtottak ki válogatás nélkül, máshol előre elkészített névsorok
alapján szedték össze áldozataikat. Újvidéken a Magyar Közművelődési Szövetség tagjait –
közel 1200 embert – azzal terelték össze, hogy közmunkára viszik őket, majd a sportpályán
egyszerűen legéppuskázták őket.9 Az ily módon elpusztított magyarok számát nem lehet
megállapítani, a kutatók napjainkban 40 ezer főre teszik az áldozatok számát.
Vajdaság regionális fejlődését a JKP társadalomátalakítási törekvései is erősen
befolyásolták. A JKP célja nem csupán a német megszállók kiűzése volt, legalább ennyire
fontos célnak tartották egy új társadalmi-gazdasági rend, a szocializmus létrehozását. Ezért
Tito és elvtársai már a háború alatt hozzáfogtak a tulajdonviszonyok átalakításához. Az ipari
vállalatok és a bankok mintegy 80%-át részben elkobzás (kollaboránsok tulajdona esetében),
részben zárolás (külföldi tulajdonos esetében) révén de facto már 1945-ben államosították.11
Az 1946. december 5-i államosítási törvény lényegében már csak kodifikálta a lezajlott
folyamatot, vagyis azt, hogy a mezőgazdaság és a kisipar-kiskereskedelem kivételével a
gazdasági életben felszámolták a magántulajdont. 1945. augusztus 23-án a földreformról
hoztak törvényt, amelynek alapján kisajátították az egyházi és a 45 hektár feletti
magánbirtokot. A törvény végrehajtása során összesen 1,57 millió hektárt sajátítottak ki,
melyből 800 ezer hektárt kiosztottak – az ily módon létrejövő birtok felső határát 25-30
hektárban határozták meg –, a ki nem osztott részen pedig állami gazdaságokat hoztak létre.12
A tulajdonviszonyok fentebb ismertetett erőszakos formában történő megváltoztatása a
Vajdaságban erős etnikai színezetet kapott. A németek, valamint a háborús bűnösök
vagyonának elkobzása során a Vajdaságban található 922 ipari üzemből 516 üzem – tehát
több mint az üzemek 50%-a – került állami tulajdonba 1944-45 során.13 Az 1946. december
5-i államosítási törvény hatályba lépése után az összes üzem állami tulajdonban került.
A földreform végrehajtása során a Vajdaság 3 282 699 kat. holdnyi művelt területéből
elkoboztak 1 147 639 kat. holdat,14 amit zömében az ún. telepesek között osztottak ki.
A telepesek megjelenése egy államilag szervezett “új honfoglalás”, kolonizáció
keretén belül zajlott. A 65 ezer telepescsalád zömében szerb volt – 68,8%-uk szerbnek,
10,5%-uk crna-gorainak vallotta magát –, akiket ó-szerbiai szülőföldjükről két ok miatt
telepíttek át. Egyrészt, hogy az “ellenség”, a németek és a magyarok elkobzott birtokaival
kárpótolják őket háborús szenvedéseikért,15 másrészt, hogy pótolják a kitelepített német
lakosság tömegeit, illetve megtörjék az egységes magyar települési tömböket.
A kommunisták által a földreform során szétosztott 800 ezer hektárnyi földterület
90%-át ezek a telepesek kapták meg, miközben a magyar kisebbség tagjai mindössze a terület
10%-ából részesülhettek.16
Fontos megjegyeznünk, hogy a telepesek túlnyomó része Szerbia északi
hegyvidékeiről származott. Így ezek a hegylakók nehezen alkalmazkodtak a síksághoz, az
ottani éghajlathoz, és főképpen annak termelési és munkaviszonyaihoz. Mindezek a vajdasági
mezőgazdasági termelés visszafejlődéséhez, stagnálásához vezetett. Azt mondhatjuk, hogy a
Vajdaság gazdasági élete 1944 és 1948 között komoly átalakuláson esett át. Ezen átalakulás
két dimenzió mentén fogható meg. Egyrészt megváltozott etnikai térszerkezete - melynek
legfőbb jellemzője a szerb, a magyar és a német etnikum egymás mellett élése –, a német
kisebbség “eltűnt”, a magyar elem aránya csökkent, miközben a szerb elem aránya jelentősen
növekedett. Másrészt átalakultak a tulajdonviszonyok is, az iparvállalatok és bankok állami
tulajdonba mentek át, míg a földek túlnyomó részét a szerb telepesek között osztották szét.
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3.1.2. A második válasz: a föderatív jugoszlávizmus alapjainak lerakása
Tito tudatosan törekedett a kommunista párt és a partizán mozgalom többnemzetiségű
jellegének fenntartására, mivel úgy vélte, csak így válhatnak az újjászülető Jugoszlávia
politikai centrumává.17 E törekvés jegyében születtek meg az AVNOJ (Jugoszlávia
Népfelszabadító Antifasiszta Tanácsa) 1943. november 29-30-i jajce-i ülésének ún.
“államalapító” határozatai:
“Minden nemzet önrendelkezési joga alapján, beleértve az elszakadáshoz és a más
nemzetekkel való egyesüléshez való jogot is…az AVNOJ meghozza a következő határozatot:
1. Jugoszlávia népei soha nem ismerték el és nem ismerik el Jugoszlávia szétdarabolását a
fasiszta hatalmak részéről… 2. …Jugoszlávia föderatív elven fog kiépülni, amely föderatív
elv biztosítani fogja a szerbek, horvátok, szlovének, macedónok és Crna-Gora-iak, vagyis
Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Macedónia, Crna-Gora és Bosznia-Hercegovina
nemzeteinek teljes egyenjogúságát… 4. A nemzeti kisebbségeknek Jugoszláviában biztosítva
lesznek az összes nemzetiségi jogok."18
Látható, hogy Jajcében az AVNOJ elkötelezte magát a föderáció mellett. Ennek
következtében a háború előrehaladtával egyre több “nem szerb” fordult az AVNOJ és a
kommunista vezetésű partizánmozgalom felé. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy a Titoék
által kínált föderatív megoldás révén azon “nem szerb” nemzetek, akik köztársaságot
hozhattak létre, nemzetként létezhettek a jugoszláv állam keretei között.
Az ellenállási mozgalomból közvetlen út vezetett a hatalom megszerzéséig a
kommunisták számára Jugoszláviában, azaz a sikeres németellenes partizán mozgalomból
rövid idő alatt monolitikus kommunista rendszer született.19 1945. november 29-én összeült
az ún. Alkotmányozó Nemzetgyűlés, mely kimondta a királyság megszüntetését és kikiáltotta
a Jugoszláv Föderatív Népköztársaságot (JNF), majd az 1946. január 31-én kihirdetett
alkotmánnyal megteremtette a föderatív jugoszláv államot.
Az alkotmány az államrendszer alapjának a föderációt fogadta el, és az országot hat
népköztársaságra osztotta fel. Ez a hat köztársaság Bosznia-Hercegovina, Crna-Gora,
Horvátország, Macedónia, Szerbia és Szlovénia lett. Emellett Szerbián belül létrehoztak két
további autonóm egységet, a Koszovói-Metóhiai Autonóm Körzetet és a Vajdasági Autonóm
Tartományt. Az alkotmány rögzítette a szövetségi állam alapvető jogait és kötelességeit, s
szintén meghatározta a hat tagköztársaság jogait és kötelességeit, illetve viszonyát. A
jugoszláv népek és tagköztársaságok egyenjogúságának államjogi garanciáját a Szövetségi
Szkupstina két háza biztosította. A Népek Tanácsában mind a hat tagköztársaság egyenlő
számú képviselővel vett részt, míg a Szövetségi Tanácsban Jugoszlávia lakosai arányosan
képviseltették magukat. Az alkotmány két fontos vonására kell a figyelmet felhívnunk.
•

•

A politikai rendszer középpontjában a kommunista párt, a JKP állt, mely a hatalom
egyetlen és megkérdőjelezhetetlen birtokosa volt. Egyszerre volt törvényhozó és
végrehajtó hatalom. Kormány, törvényhozás, bíróság, központi vagy helyi szervezet, mind
csak formális végrehajtó szerepet játszott, s csupán a JKP központi elhatározásainak
végrehajtásáért volt felelős. Ez a centralizáció – gyakorlatilag a JKP uralta a teljes
politikai mozgásteret – eleve megkérdőjelezte a föderáció működőképességét.
Az alkotmány jelentős része az 1936-os szovjet alkotmány fordítása volt. Így Jugoszlávia
föderalista struktúrája a szovjet mintát követte.21 Bebler mutat rá ennek egyik
legfontosabb következményére, miszerint szovjet elvtársaikhoz hasonlóan a jugoszláv
kommunisták is úgy vélték, hogy a kommunista forradalom náluk is örökre meg fogja
oldani a nemzetiségi kérdést, ezért nem építettek be semmilyen használható eszközt a
föderalista rendszer nemzetiségi konfliktusainak kezelésére, illetve azok megoldására.22
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Az új berendezkedés kialakításakor Tito úgy biztosította magának az egyes
tagköztársaságok engedelmességét, hogy minden tagköztársaságot bizonyos előnyökhöz –
tekintély, terület vagy éppen mindkettő – juttatott. Vegyük ezeket a “juttatásokat” számba:
•

•

•

•
•

•

Titoék a Bulgáriától Jugoszláviához visszakerült területeken létrehoztak egy ún. Macedón
Köztársaságát. Azaz a macedónokat újkori történetük során először ismerték el
nemzetiségként, s az új Jugoszlávia keretei között nyerhettek el először állami létet.
Titoék mindent megtettek annak érdekében, hogy a helyi lakosság regionális tudata
kialakuljon és meggyökereztessék a macedóniai szlávok önálló, a szerbtől és főképpen a
bolgártól egyaránt elkülönülő nemzeti identitását. Ennek érdekében már 1945-ben külön
ábécét és helyesírási szabályzatot alkottak meg, s a macedón nyelv irodalmi szókincsét
igyekeztek eltávolítani a bolgártól. Sőt még egyházalapításra is vállalkoztak, 1958-ban
létrehozták az ohridi érsekséget, melyet 1967-ben macedón nemzeti egyházzá
nyilvánítottak.
A szlovénok is megvalósíthatták néhány fontos nemzeti követelésüket. Területi
nyereségként elkönyvelhették, hogy a két világháború közötti olasz kézen lévő területek
Szlovéniához kerültek. Ráadásul tagköztársasági státuszt kaptak, azaz minden azelőtti
jogállásnál kedvezőbb helyzetbe kerültek, osztatlan, Szlovéniának nevezett
tagköztársaságban élhettek. Megalapíthatták a szlovén művészeti és tudományos
akadémiát.24
A kicsiny Crna-Gora azonos jogokat kapott, mint a “nagy tagköztársaságok”, ráadásul
komoly központi fejlesztési forrásokhoz is jutott.
Bosznia-Hercegovinát, mint történelmi egységet az 1878-as határai között helyreállították,
megkapta a tagköztársasági státust és ráadásként egy kijáratot az Adriára. Sőt később a
boszniai muzulmánokat is a “nemzet” rangjára emelték, azaz azonos rangot kaptak
Jugoszlávia öt szláv nemzetével.
Horvátország első közelítésben az 1945-ös jugoszláv újjászületés vesztese volt, elvesztette
önálló államiságát, továbbá keleten és délen le kellett mondania bizonyos területekről
Szerbia, Crna-Gora és Bosznia-Hercegovina javára.25 Valójában azért nyereségeket is
elkönyvelhetett.26 Egyrészt minden korábbi bűne ellenére megkapta a tagköztársasági
státuszt, másrészt területi kompenzációt is kapott, nyugaton megkapta Isztria nagy részét,
és Dalmácia azon területeit, melyek korábban olasz fennhatóság alatt álltak.

Felsorolásunkból szándékosan kihagytuk Szerbiát, de ez nem azt jelenti, hogy Szerbiát
az 1946-os alkotmány vesztesének tekintjük. A JKP és Tito mind a politikában, mind a
gazdaságban teljes egészében a szovjet modell megvalósítására törekedett, de ennek ellenére
számos feszültségforrás keletkezett a Szovjetunióval.27 A legfontosabb konfliktusforrássá a
Balkán-föderáció kérdésköre vált. Tito már 1944-ben felvetette egy jugoszláv-bolgár-albán
konföderáció gondolatát. 1945 januárjában már konkrét megbeszéléseket folytatott a bolgár
vezetőkkel, illetve 1945 után Albániát szoros függésbe vonták.28
1947 júliusában Bledben újabb jugoszláv-bolgár tárgyalások voltak, majd még ezen év
november 27-én Evxinográdban – Várna mellett – aláírták azt a bolgár-jugoszláv barátsági
egyezményt, mely rögzítette, hogy a két ország előbb vámuniót majd konföderációt hoz
létre.29 A Szovjetunió a háború alatt és utána is - egészen 1947 végéig - bátorította és
támogatta a föderáció gondolatát.30 Azonban Sztálin 1948 januárjábanmegváltoztatta
álláspontját, február hónap folyamán magához rendelte a bolgár és jugoszláv vezetőket és
közölte velük, hogy a konföderáció tervét a Szovjetunió elutasítja.31
Joggal merül fel a kérdés, milyen megfontolások húzódtak meg Sztálin álláspontjának
gyökeres megváltozása mögött. Úgy véljük, 1948-ban Sztálin gyorsan
homogenizálni
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és
centralizálni
kívánta a
szovjet érdekszféra országait. Ezt a tervét komolyan
akadályozta
Jugoszlávia azon törekvése, hogy a Balkán-konföderáció álcája alatt regionális vezető
szerepre tegyen szert a Balkánon. Ezért a szovjet vezetők a Balklán-konföderáció ellen léptek
fel és megkísérelték Jugoszlávia függő helyzetbe hozását. Csakhogy míg a bolgár
kommunisták a szovjet nyomásra rögtön meghátráltak és ejtették a Balkán-konföderáció
tervét, addig Tito és elvtársai szembeszegültek Sztálinnal és nem voltak hajlandók Moszkva
bábjaiként viselkedni. Disszertációnk kereteit szétfeszítené e konfliktus részletes
ismertetése,32 ezért csupán a végeredményt rögzítjük. Jugoszlávia és a szovjet blokk 1949
őszére egymással minden kapcsolatot megszakított, a Szovjetunió és szövetségesei formálisan
is felbontották Jugoszláviával kötött szerződéseiket és ezzel párhuzamosan gazdasági blokád
alá vették a jugoszláv államot. Sőt a napirenden lévő határincidensek komoly katonai
konfliktus kirobbanásának lehetőségét hordozták magukban.
Úgy véljük, hogy a szovjet blokk-jugoszláv konfliktusnak és a jugoszláv állam
elszigetelésére irányuló törekvéseknek két fontos következménye lett a jugoszláv államra
nézve. Egyrészt mivel elképzelhető volt, hogy a Szovjetunió egy katonai intervenció
segítségével tereli vissza a szocialista táborba Jugoszláviát – mint ez 1953-ban Berlin, 1956ban Magyarország és 1968-ban Csehszlovákia esetében ténylegesen meg is történt –, a
függetlenségükben fenyegetett Jugoszlávia nemzetei felsorakoztak a Sztálinnal szembeszálló
JKP mögé. Ennek a felsorakozásnak az érzékeltetésére csupán egyetlenegy adat: a JKP
taglétszáma 1948-ban 470 ezer fő volt, míg 1952-ben már 780 ezer.33 Azaz a szovjet tömb
katonai fenyegetése a jugoszláv államot összetartó centripetális erővé vált. Másrészt a súlyos
konfliktus után a Szovjetunió nem lehetett a szocializmus építésének minta-országa
Jugoszlávia számára.34 A jugoszláv vezetés nem tehette azt meg, hogy egyrészt a
Szovjetunióval konfliktusban áll, azt ideológiailag elítélni, másrészt közben másolja a szovjet
modellt. Ezért Tito és elvtársai szakítottak a sztálini bürokratikus-etatista, államszocialista
modellel. Így került sor a szocializmus újrafogalmazására alkalmas önigazgatás eszméjének és
rendszerének bevezetésére.
Az önigazgatási modell elmélete szerint:35 A szocialista fejlődés során az állam elhal –
a katonai funkciók kivételével –, amire először a gazdaságban kerül sor. Ezért a
köztulajdonosi funkciókat a vállalat dolgozóinak kell gyakorolnia, akik a választott
munkástanácsokon keresztül a törvény szabta keretek között döntenek a vállalat
gazdálkodásáról. A munkások önkormányzatát megtestesítő munkástanácsoknak fokozatosan
önkormányzatot kell adni. Az 50-es évek végén a gazdaság decentralizálásában szerzett
önkormányzati tapasztalatokat fokozatosan átültették a területi közigazgatásba is, és 1959-től
elindították az ún. kommunális rendszert. Gyakorlatilag az önigazgatási modell egy
decentralizáció volt, amely jól illeszkedett a jugoszláv társadalom adottságaihoz – nincs
többségi nemzet, középkori dalmát városok önkormányzata, faluközösségek meghatározó
szerepe – és ily módon az fogadókészséget mutatott iránta. Ez a felfogás megkövetelte a
kommunista párt “vezető szerepének” újraértelmezését. Ez a JKP 1952. november 2. és 7.
között tartott zágrábi kongresszusán történt meg, amely kimondta, hogy a pártmunkát
elsősorban az ideológiai és politikai, nem pedig közvetlenül az operatív államigazgatási
tevékenységre kell koncentrálni.36
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a Tito-féle partizán mozgalom 1945-ben
újraszervezte a jugoszláv államot. Ennek során egy új modellt alkottak meg, a föderatív
kommunista állam modelljét. A Szovjetunióval való szakítás után ezt a föderatív modellt
kiegészítették a szocializmus újrafogalmazására alkalmas önigazgatás eszméjének és
rendszerének bevezetésével. Mint azt korábban láthattuk, a két világháború közötti
Jugoszláviát fennállása egész ideje alatt éles nemzeti ellentétek jellemezték. Ezeket az
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ellentéteket a második világháború alatti tragikus történések még tovább élezték, de Titonak a
föderatív kommunista állam modelljét felépítve sikerült a helyzetet hosszú időre stabilizálnia.
3.2. A gazdasági a politikai és a nemzeti kérdés hármas összefonódása 1948-1986
Az 50-es és 60-as években a jugoszláv gazdaságot és közigazgatást egy éles kettősség
jellemezte.1 Egyrészt A gazdaságban és közigazgatásban tovább folyt a decentralizáció,
aminek során a vállalatok döntő része szövetségi illetékességből köztársasági illetékességbe
került.2 Az 1963-as ún. második alkotmány Jugoszláviát olyan államként határozta meg,
amelyben társadalmi tulajdonra – ez nem tévesztendő össze az állami tulajdonnal – épülő
szabályozott piacgazdaság van.3Az 1965. évi reform törvénycsomaggal radikálisan
liberalizálták a gazdaságot, minimalizálták a szövetségi központ gazdaságirányító szerepét,
megszüntették a beruházások feletti állami ellenőrzést, és célul tűzték ki, hogy az addigi
szövetségi jövedelem-újraelosztó gyakorlattal szemben a vállalatok önállóan
rendelkezhessenek jövedelmük 70%-ával.4 A közigazgatásban 1959-ben létrehozták az ún.
kommuna-rendszert, amelyek jelentős szerepet kaptak saját területük gazdasági életének –
újratermelés és jövedelemelosztás – megszervezésében.5
Látható, hogy szövetségi szintről egyre több jogkör és döntési lehetőség került át
köztársasági és kommunális szintre. A pártvezetés úgy vélte, hogy az állami gazdaságirányítás
leépítésével az önállósághoz jutó önigazgató vállalatok olyan szocialista piacgazdaságot
alakítanak ki, amelyben spontán és demokratikus kooperációjuk révén saját maguk látják el a
piacszabályozás általános funkcióit.6
Másrészt a decentralizáció ellenére a társadalmi és gazdasági folyamatok irányítása továbbra
is a pártállami csúcs kezében összpontosult és a JKP továbbra is centralizált maradt. Hiába
hirdettek meg liberális elveket ezeknek továbbra is a pártállami környezetbe beágyazódva
kellett volna működniük. Juhász József ezt azzal a példával érzékelteti, hogy egy kiváló
menedzsernél célszerűbb volt igazgatóvá választani egy jó politikai kapcsolatokkal rendelkező
akár szerényebb képességű jelöltet, mert az valószínűleg nagyobb támogatásokat tudott a
vállalat számára kijárni.7
Tovább bonyolítja a fentebb felvázolt kettőségről alkotott képet, hogy míg az 50-es
években egyértelműen a reformok és ezzel szoros összefüggésben decentralizáció volt az
uralkodó irányzat, addig a 60-as években a konzervatív nézetek – az erős központi hatalom
fenntartásáért küzdöttek – képviselői egyre erőteljesebben próbáltak meg fellépni ezek ellen.
Politikai szinten ez a szlovén Kardjel (a reformerek vezére) és a szerb Rankovic (a
konzervatívok vezére) közötti éles küzdelemben jelent meg.8
Tito ebben a küzdelemben a reformerek mellé állt – Rankovicsot 1966-ban
eltávolították a hatalomból –, de ez nem jelentette a reformok teljes körű végrehajtását.
Sokcsevits Dénes mutat rá, hogy a reform következetes végigvitele a veszteséges gyárak
bezárását, a termelés ésszerűsítése nagyarányú munkanélküliséget és olyan szociális
feszültségeket okozott volna, melyet a párt vezetői nem mertek felvállalni.9 Itt kell
megjegyeznünk, hogy ennek ellenére komoly munkanélküliség alakult ki, melyet a nyugatnémet konjuktúra szívott fel, így született meg 1,5 millió jugoszláv vendégmunkás
kategóriája. A reformok következetes végigvitele helyett a 60-as évek végén és a 70-es évek
elején az önigazgatási rendszer többszöri átszervezésének eszközéhez nyúltak.10 Különféle
gazdasági eszközök – ár- és bérbefagyasztás, importkorlátozás, dínár leértékelés, olcsó hitelek
felvétele, 13 éves gazdaságfejlesztési terv - bevetésével próbálták az önigazgatási rendszert
versenyképessé tenni.11
Összefoglalva az eddigieket, az 1950-es évek végétől az 1980-as évek végéig tartó
időszak gazdasági életét a legjobban úgy jellemezhetnénk, mint folyamatos hullámzást két
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véglet között. Egyrészt a centralizmus, unitarizmus és a túlzott állami beavatkozás, másrészt a
gazdasági szervezetlenség és anarchia között. S mindehhez az önigazgatási rendszer
átszervezési kísérletei adják a keretet. Úgy véljük, hogy a szocialista önigazgatás mai
szemmel nézve nem egyéb, mint egy rosszul sikerült kísérlet. Megalkotói erőszakot tettek egy
sor gazdasági törvényen – például a piac szabályozó szerepén –, ezzel tág teret nyitottak a
voluntarizmusnak. A decentralizáció következtében a gazdaságban a beruházás, a termelés, a
piac teljesen szétforgácsolódott előbb a köztársaságok, majd a kommunák szintjére. Ezzel
párhuzamosan a rendszer működtetésére létrehoztak egy óriásira duzzadt szövetségi,
köztársasági, tartományi és kommunális adminisztrációs rendszert. Véleményünk szerint az
önigazgatás egy életképtelen rendszer volt, melyet csak a külföldi hitelekből lehetett
fenntartani.
Mint a fentiekben láthattuk, a Tito-i Jugoszláviában a gazdaság és a politika rendkívül
szorosan összefonódott. A képet még tovább bonyolította a nemzeti kérdés, mert egy gyár, az
Jugoszláviában nem csupán gyár volt, hanem szerb gyár, vagy horvát gyár volt, azaz a
gazdasági kérdések mindig erős nemzeti színezetet kaptak. Ráadásul az egyes köztársaságok
nemzeti vezetői gyakran nyúltak a nemzeti retorikához gazdasági konfliktusok – például
melyik gyárat zárjuk be – esetében is. A következő 44. ábra és 25. térkép jól mutatja, hogy a
szocialista Jugoszláviában milyen regionális különbségeket voltak:
44. ábra Regionális különbségek a szocialista Jugoszláviában
Földrajzi egység
Jugoszlávia
Szűkebb Szerbia
Szlovénia
Horvátország
Vajdaság
Bosznia-Hercegovina
Macedónia
Koszovó
Crna-Gora

A GDP létrehozásának
1 főre jutó
Aránya
GDP aránya
(1974-es adat)
(1976-os adat
100,00%
100
24,11%
97
16,02%
206
26,74
125
11,17%
119
12,50%
66
5,45%
66
2,07%
29
1,95%
65
Forrás: A szerző saját szerkesztése12

1 főre jutó
beruházások összege

11 000 dinár
23 000 dinár
16 500 dinár
16 000 dinár
8,500 dinár
8,500 dinár
6 000 dinár
14 000 dinár

A táblázat 2 és 3. oszlopából világosan kiolvasható, hogy négy terület – BoszniaHercegovina, Macedónia, Koszovó és Crna-Gora – fejletlennek minősíthető, míg “Szűkebb
Szerbia” és a Vajdaság, továbbá Horvátország és Szlovénia fejlettnek minősíthető, azaz
Jugoszlávián belül fejlettség szempontjából egy észak-dél megosztottság rögzíthető.
Ezzel szemben a táblázat 2. és 4. oszlopának összevetéséből kiolvasható, hogy a
beruházásokra nem a GDP megtermelésének arányában került sor regionális szinten, azaz a
fejlett köztársaságok GDP-jének egy részét a fejletlen köztársaságokra fordították. Különösen
kirívó a különbség Crna-Gora esetében.
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25. TÉRKÉP Az egy főre jutó nemzeti jövedelem Jugoszláviában 1981

Forrás:Kocsis Károly: Egy felrobbant etnikai mozaik esete. Teleki László Alapítvány.
Budapest. Melléklet
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A kép további árnyalása érdekében tekintsük át az alábbi adatsort:13
•

•

1971-ben az össznépesség 21,6%-át adó Horvátország produkálta a jugoszláv
valutabevételek 51%-t. Ez a bevétel két forrásból származott:
 A megélénkülő tengerparti turizmusból, Jugoszlávia turizmusból származó
bevételeinek 80%-át Horvátország termelte meg.
 A vendégmunkások hazautalásaiból származott, az 1,2 milliónyi
vendégmunkás 51%-a volt horvát, miközben Horvátország az összjugoszláv
népességből csak 21,6%-al rendelkezett.
 Horvátország a devizabevételeknek 2/3-át tarthatta meg, az elvont 1/3-nyi részt
Belgrád az ún. szövetségi költségekre – a hivatali apparátus és a hadsereg
fenntartása és a fejletlen régiók támogatása – fordította.
1971-ben az össznépesség 8,4%-át adó Szlovénia a jugoszláv exportból 18,4%-kal
rendelkezett, ugyanekkor az összjugoszláv GDP 20%-át termelték meg.

Mint az adatsorból látható, mind az exportbevétel, mind pedig a GDP jelentős hányadát
Belgrád elvonta és a szövetségi költségekre fordította.
A fentebb ismertetett adatok alapján kijelenthetjük, hogy a fejlett köztársaságok –
Szlovénia és Horvátország – a jövedelmek központi újraelosztásának szenvedő alanyai voltak
(Itt jegyezzük meg, hogy a Vajdaságról a következő fejezetben beszélünk részletesen). Ezek
után teljesen érthető, hogy a fejlett tartományok a köztársaságok gazdasági önállóságának
növelésére és a föderáció finanszírozásának arányosabb megállapítására törekedtek. Ha az
1971-es ún. horvát tavasz történéseit vizsgáljuk, láthatjuk, hogy az valójában azzal a
követeléssel indult, miszerint Horvátország nem kapja meg az őt megillető devizarészesedést
abból a devizabevételből, melyet döntően Horvátország termelt ki.14 Erre a követelésre
csupán később rakodtak rá a nyelvi és kulturális követelések – a Matica Hrvatska követelései
–, majd ezekből fejlődött ki aztán egy nyíltan szecessziós javaslat, azaz Jugoszlávia
átalakítása konföderációvá.
A jugoszláv államberendezkedés megkérdőjelezése már sok volt Titonak, ezért
leváltatta a horvát reformkommunista vezetőket, és ezzel párhuzamosan több száz horvát
került börtönbe nacionalizmus vádjával.15 Ezek után 1972 és 1989 között Horvátország mély
hallgatásba merült. A Horvát Kommunista Szövetsége új ultrakonzervatív vezetői ügyeltek
arra, hogy a horvát nacionalizmus ne bukkanhasson felszínre. Szlovéniában szintén hasonló
forgatókönyv bevetésével – azaz a nemzeti kommunista vezetők lecserélése – vetett véget Tito
a szlovének nemzeti követeléseinek.16
A “horvát tavasz” és a szlovénok akciói mégsem voltak eredménytelenek, Tito
szokásos egyensúlypolitikájának megfelelően nem csupán a “horvát nacionalistákat” és a
“szlovén liberálisokat” szorította ki a hatalomból, hanem a belgrádi szerb centralistákat is
igyekezett megfékezni. Ebből a szándékából született meg az 1974-es alkotmány,17 ennek az
alábbi fontos vonásait kell kiemelnünk:
•

•
•

Bevezették a kollektív vezetés elvét, ennek jegyében felállították a 9 tagú államelnökséget,
amibe a nyolc föderális egység egy-egy szavazati joggal rendelkező tagot delegálhatott, a
9. tag maga Tito volt.
A demokrácia növelése érdekében számos vezetői poszton bevezették a rotáció elvét.
Kiszélesítette a köztársaságok jogkörét és önállóságát – önálló alkotmányt kapnak, élükre
elnökségeket (ún. államfői testületeket) állítanak, létrehozhatják saját nemzeti bankjukat –
a szövetségi központtal szemben.
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•

A Szerbián belüli két tartományt – Koszovó és Vajdaság – szintén jelentős, majdnem
tagköztársasági jogkörökkel ruházta fel.

Juhász József mutat rá, hogy ebben az alkotmányban, mely elméletileg a föderáció
megerősítése érdekében született, számos konföderatív elem került megfogalmazásra.18 Az
“egy föderális egység – egy szavazat” elve, illetve az alkotmánymódosítás konszenzusos
mechanizmusának megfogalmazása kimondottan a konföderáció irányába mutat.
Joggal merül fel a kérdés, hogy Tito, aki a párt és az állam élén álló teljhatalommal
rendelkező vezető volt, 1974-ben miért fogadtatott el új alkotmányt. Anton Bebler úgy véli, a
1974-es alkotmány célja az volt, hogy gátat szabjon a központosítás ellen irányuló
törekvéseknek.19 Ezt Tito két eszközzel kívánta elérni. Egyrészt engedményeket tett a
tagköztársaságoknak és a többi nemzetnek – lásd albánok jogainak bővítését Koszovóban,
illetve a boszniai muzulmánok nemzeti önállóságának elismerését –, amikor jogokkal ruházta
fel őket, másrészt megpróbálta korlátozni a szerb dominanciát. Jól mutatja ezt, hogy a
koszóvói albánok 1974-es jogbővítését Tito a belgrádi konzervatív szerb vezetéssel szemben
csikarta ki. Ez a Tito-i megoldás azonban nem válhatott be, egyrészt az engedmények nem
elégítették ki a szlovén és horvát nemzetet, illetve nem oldotta meg hosszú távon az albán
kérdést sem, másrészt a szerbek is úgy érezték, hogy a jugoszláv állam velük szemben negatív
diszkriminációt alkalmaz.
Itt kell fel hívni a figyelmet arra a tényre, hogy a szerb nemzet felemás helyzetben élt a
második Jugoszláviában. Egyrészt Tito igyekezett megakadályozni az 1939 előtti nagyszerb
nacionalizmus újjászületését, ezért fellépett a nagyszerb nacionalizmus ellen, másrészt a
szerbek domináns szerepet töltöttek be az állami és párvezetésben. Ennek érzékeltetésére két
adat:
•
•

1974-ben a 205 legfontosabb pártvezető közül 60 szerb, 27 crna-gorai, 29 horvát 27
szlovén, 15 muzulmán és 5 magyar volt.20
1971-ben a hadsereg tisztikarában 70%-os szerb-crna-gorai többséget mutattak ki.21

A szerb nemzet felemás helyzete vezet majd el az Akadémiai Memorandum
megfogalmazásához 1986-ban. Egyet kell értenünk Gyilasz találó mondatával, mely szerint
“Tito volt a jugoszláv rendszer egyetlen működő intézménye”. Hiszen a politikai
patthelyzeteket és az egyre jobban kiéleződő nemzeti kérdést számos esetben az ő autoriter
döntései és tekintélyelvű beavatkozásai oldották meg. 1980. május 4-én bekövetkezett halála
utáni 10 év történéseit úgy lehetne a legrövidebben összefoglalni, hogy a szerb vezetők egyre
inkább a nagyszerb nacionalizmus programja felé kezdtek mozogni és ennek jegyében
megpróbálták a 74-es alkotmányban rögzített jogokat minél jobban szűkíteni, korlátozni, míg
a “nem szerbek” a jogok további bővítéséért, a konföderációért, illetve hosszú távon a nemzeti
függetlenségért küzdöttek.
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3.3. A Vajdaság problematikája 1948-1987
Véleményünk szerint a vajdasági magyarság társadalmi-politikai életét a szocialista
Jugoszláviában három tényező határozta meg:
1. tényező: a magyarság népesedési helyzete, avagy az asszimiláció
A magyarság részaránya a szocialista Vajdaságon belül állandóan csökkent, ez jól
leolvasható az alábbi táblázat harmadik oszlopából.
45. ábra A magyarok száma és százalékos aránya a Vajdaságban 1948-1991
Év
1948
1953
1961
1971
1981
1991

Fő
%
429 000
25,8%
436 000
25,4%
442 000
23,9%
424 000
21,7%
385 000
18,9%
341 000
16,6%
Forrás: A szerző saját szerkesztése1

A táblázat második oszlopából viszont az is kiolvasható, hogy 1960-tól kezdődően a
vajdasági magyarság abszolút száma is fogyásnak indult. Ennek okai:
•

•

•

•

•

Az alacsony születésszám: A magyarok a negatív előjelű népszaporulatot, -1,8
ezreléket (ez az 1000 főre jutó születések számát jelenti G.L.) produkáltak, míg
eközben a szerbeké +6,6 ezrelék volt. 2 (Zárójelben jegyezzük meg, hogy ezzel
párhuzamosan Koszovóban az albánok +29 ezreléket produkáltak)
A külföldi munkavállalás és kivándorlás lehetősége:3 A magyarok a Jugoszlávián
belüli számarányuknál jóval nagyobb mértékben léptek erre az útra. Mirnics
Károly becslései szerint a 70-es években a vajdasági vendégmunkások 2/3 része
magyar volt.
Egyre gyorsuló asszimiláció. Ennek fő megjelenési formája a “vegyes házasság”,
ennek mértékét mutatja, hogy a Vajdasági magyarok által kötött házasságok közül
minden 3. vegyes házasság volt. 4
A jugoszláv kategória választása:5 Az 1971-es népszámlálástól kezdődően az
állampolgárnak joga volt magát jugoszláv nemzetiségűnek feltüntetni. Számos
magyar nemzetiségű állampolgár a karrier érdekében vagy félelemből – különösen
az 1991-es népszámláláskor – jugoszlávnak vallotta magát.
A szerbek nagyarányú betelepedése: A szerbeknek a “nem szerb területek”
kulcsfontosságú városaiba, államilag támogatott és szorgalmazott betelepülése az
egész korszakban jellemző volt. A Vajdaság a betelepedés egyik célpontja volt, jól
mutatja ezt, hogy a fejletlen déli területekről 1953 és 1971 között több mint
félmillióan költöztek a Vajdaságba.6

2. tényező: a magyarság társadalmi helyzete
Míg a szlovákiai és a romániai magyarság 1944-ig teljes társadalmat alkotott – erős
értelmiségi réteggel, középosztállyal, sőt arisztokráciával –, addig a jugoszláviai magyar
kisebbség már az SHS-Királyságban is csonka társadalomban élt, az értelmiségi réteg és a
középosztály zömét alkotó tisztviselők 1920 után több hullámban Magyarországra
kényszerültek. Ez a folyamat 1944-ben és 1948-ban megismétlődött. A csonkaság
érzékeltetésére villantsuk fel néhány adatot:7
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•
•
•

A magyaroknál a fizikai munkás-szellemi dolgozó arány 82:18 a jugoszláviai 70:30-cal
szemben.
A magyaroknál a középiskolát végzettek száma a jugoszláviai átlag felét, az egyetemet és
főiskolát végzettek annak harmadát érte el.
A magyaroknál 10 ezer lakosra 58 egyetemista-főiskolás jutott, szemben a 86 fős
jugoszláviai átlaggal.

Mindez azt jelenti, hogy a vajdasági magyar társadalom rétegzettsége-iskolázottsága
elmaradott, a hátrányos társadalmi helyzetet újratermelő struktúrát mutatott.
3. tényező: a magyarság alkotmányos jogai
Jugoszláviában a parlament 10 évenként új alkotmányt vagy az alkotmányra vonatkozó
törvényt fogadott – lásd 1946, 1953, 1963, 1974 –, amelyekben minden alkalommal
rögzítették a nemzetiségek jogait, úgymint anyanyelvi oktatás és egyenjogú nyelvhasználat.
Sőt az 1974-es alkotmány kimondta, hogy: “a nemzetek és a nemzetiségek egyenjogúak … és
a nemzetiségek tagjainak joguk van:
-

állami szervek és közintézmények előtt anyanyelvüket és írásukat használni
anyanyelvi oktatáshoz
kultúrájuk fejlesztésére, s e célból
szervezetek alapítására
nemzetiségi hovatartozásuk szabad kinyilvánítására…
Alkotmányellenes és büntetendő bármilyen nemzetiségi jogegyenlőtlenség
hirdetése és érvényesítése.”8

Mindezeket a rendelkezéseket a tartományi alkotmányok változtatás nélkül átvették.
Ráadásul az 1974-es alkotmány szerint a Vajdaság és Koszovó a Szerb SZK részei, de
valójában ez a két terület 1974 és 1988 között köztársasági jogállást élvezett. Mindezek
következtében a magyarországi baloldali történetírók az 1960-1980 közötti időszakot mint “a
jugoszláviai magyarság aranykoraként” írják le.9 Kiemelik, hogy a magyarság széles
művelődési lehetőségekhez jutott, fellendült a kulturális és irodalmi élet (Fórum Kiadóház,
Hungarológiai Intézet, Magyar Szó, Híd, Új Symposion), és a nemzetiségi kulcs révén számos
magyar került politikai és közigazgatási pozícióba. Azaz a vajdasági magyarok sokkal jobb
helyzetben voltak, mint a romániai vagy a szlovákiai magyarok.
Véleményünk szerint ez a kép hamis.10 A magyar kisebbség minden alkotmányban
rögzített jog ellenére halmozottan hátrányos helyzetben élt a Vajdaságban. Egy viszonylag
fejlett régió lakosaiként ők voltak az állami redisztribució szenvedő alanyai. Az
anyanyelvhasználat sohasem valósult meg teljes egészében, anyanyelvi oktatás megszervezése
elé adminisztratív akadályokat gördítettek, korlátozták egyesületi és hitéletüket és a
nemzetiségi kulcs se mindig működött a funkciók elosztása során. Jól mutatja ez utóbbi
megállapítás helyességét, hogy a szellemi-adminisztratív, illetve az irányító-hatalmi
pozíciókban lévők között a magyarok mélyen lakossági számarányuk alatt voltak képviselve.
Véleményünk szerint inkább helyesebb halmozottan hátrányos helyzetű magyarságról, mint
“aranykorról” beszélni.
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Ha a Vajdaság gazdasági életét vizsgáljuk azt rögzíthetjük, hogy Jugoszlávia 1918-as
megalakulásakor – Szlovénia mellett – a Vajdaság volt az új állam legfejlettebb, leggazdagabb
– itt volt a legmagasabb a városlakók aránya és a legsűrűbb a városhálózat –, bár kimondottan
mezőgazdasági jellegű országrésze. Ezért és nemzetiségi jellege – erős német és magyar
kisebbség – miatt a két világháború közötti jugoszláv állam fejőstehénnek és éléskamrának
tekintette, azaz gazdaságilag kizsákmányolta a Vajdaságot. A második jugoszláv állam
ugyanezt a kettős szerepet osztotta a Vajdaságra.
Az éléskamra szerep abban nyilvánult meg, hogy a Vajdaság gazdasági életében a
második világháború után is jelentős volt a mezőgazdaság. Az 1945 után lezajló
kollektivizálás során termőterületének 1/3-a került “társadalmi tulajdonba”. Az erőszakos
kollektivizálás és a kötelező beszolgáltatás a síkvidéki Vajdaságot jobban sújtotta, mint az
ország hegyvidéki tájait. Viszont az 1953 utáni szabadabb légkörben a farmergazdálkodásra
való áttérés feltételei is jobbak voltak. Bár a mezőgazdaság fejlődését korlátozta, hogy 1988ig az egy háztartásban élők által megművelhető földterület határa 10 hektár – azaz 17 hold –
volt.
A mezőgazdaságból élők száma és aránya a Vajdaságban 1951 és 1981 között 70%-ról
20%-ra csökkent. De a 80-as években a magyar nemzetiségűek egyharmada még mindig
egyéni gazdálkodó volt, ehhez még hozzászámítandó egy jelentős réteg, az ún. kétlaki
parasztok (ezek az ingázók). Ennek következtében az aktív népesség fele az
élelmiszertermelésből vagy ehhez szorosan kapcsolódó tevékenységből élt és a
mezőgazdasági termelés és az élelmiszeripar adta a vajdasági társadalmi termék 40%-át.11
Mivel a jugoszláviai magyarság döntő többsége a mezőgazdaságból élt, gazdasági
helyzetüket a mezőgazdaság mindenkori helyzete határozta meg. A magyarok többsége a 80as években egyénileg dolgozó paraszt volt. Az általános kép elég lehangoló: A birtokok
elaprózódtak – az átlagos birtoknagyság 2,1 hektár –, és ezeken a nadrágszíjparcellákon
az öregek hagyományos gazdálkodást folytatnak, a termésből úgy, ahogy megéltek. A
középkorúak ingáztak és kétlaki életet éltek. A parasztcsaládból származó fiatalok 90%-a
pedig elhagyta a nemzetiségi létet őrző falut, s vagy a szerb jellegű iparosodó nagyvárosokba
(Újvidék, Zombor, Kikinda, Nagybecsekerek, Pancsova) vagy külföldön vállal munkát.12 Itt
jegyezzük meg, hogy a külföldön munkát vállalók jelentős része elveszett a vajdasági
magyarság szempontjából, mivel véglegesen kivándoroltak.
A Vajdaság mezőgazdaságát súlyosan érintette a 80-as években, hogy az agrárolló
egyre szélesebbre nyílt. A takarmány, a növényvédőszer és az üzemanyag ára gyorsabban
növekedett, mint a növényi és állati termékeké. 1985-ben a mezőgazdasági termékek ára 48%al, míg a termeléshez szükséges egyéb anyagoké (növényvédőszer, etc.) 72%-al emelkedett.13
Mindezek következtében az agráripari termékek részesedése a Vajdaság exportjában
1978 és 1988 között közel a felére csökkent. A 80-as években mindössze egy előre mutató és
a mezőgazdaság jövőbeli fejlődését elősegítő változás történt, az 1988. november 25-én
jóváhagyott szövetségi alkotmánymódosításban az egy család birtokában lévő maximális
földterületet 10 hektárról 30 hektárra emelték, s ezzel út nyílt a fejlődőképes, rentábilis
farmergazdaságok kialakulására.
A másik szerep – azaz fejőstehén szerepe - abban nyilvánult meg, hogy a jugoszláv
állam az egész második világháború utáni korszakban az elmaradott déli országrészek
felzárkóztatását a Vajdaság – és persze Szlovénia és Horvátország – erőforrásaiból oldotta
meg. Ez közvetlenül a háború után abban nyilvánult meg, hogy egyszerűen leszerelték és a
déli országrészbe költöztettek át az ipari üzemek egy jelentős részét. Ez jelentős mértékben
sújtotta a Vajdaságot, hiszen alapvetően mezőgazdasági terület volt.
A későbbiek során pedig abban, hogy innen vonták el a déli országrészek
fejlesztéséhez szükséges összegeket. 1965-től a Vajdaság – és az ún. a fejlett köztársaságok –
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éves társadalmi termékük 2%-át fizették be a fejletlen területeket támogató szövetségi
alapba.14 A szövetségi alapba való befizetés túl kevés volt ahhoz, hogy észrevehető változást
hozzon létre délen, viszont pont elegendő volt ahhoz, hogy a vajdasági gazdaság elmaradását
fokozza. Ugyanilyen diszkriminatív gazdaságpolitikát láthatunk, ha a Vajdaság jugoszláv
összberuházásokból való részesedését vizsgáljuk.
A Jugoszlávia területének 8,4%-át, lakosságának 9-10%-át kitevő Vajdaság 1953-ban
a jugoszláviai összberuházások 3,6%-át kapta. A 60-as években az országos beruházási
keretből átlagosan 8,7%-ot,15 1978-ban pedig 10,9%-ot kapott a Vajdaság.
Mindezek következtében a Vajdaság gazdasági fejlődésének üteme az 50-es, 60-as
években jelentősen lecsökkent, és még a 70-es években is mindössze 2,4%-os volt.16 Ezzel
szoros összefüggésben veszélyesen lecsökkent a vajdasági gazdaság felhalmozó és
újratermelő képessége és csökkent a munkatermelékenysége. A folyamatot jól illusztrálja az
alábbi táblázat:
45. ábra Az egy főre eső nemzeti jövedelem növekedési üteme a fejlett országrészekben
Időszak
Horvátország
Szlovénia
Vajdaság
1947-1956
7%
5,1%
1,8%
1964-1968
11%
10,9
6,6%
Forrás: A szerző saját szerkesztése17

Ezt észlelve a jugoszláv állam a 70-es évektől kezdődően – egészen pontosan 1974-es
alkotmány elfogadása után – emelte a Vajdaság részesedését az összberuházásokból, ezen
belül az ipari beruházások összege pedig1974-ben átlépte a 10%-os határt, 1977-pedig 12,3%os volt.18 Azaz a jugoszláv állam megemelte azt az összeget – pontosabban a Vajdaságiak
által megtermelt pénzből többet hagyott helyben –, amelyből a Vajdaság a saját fejlődését
finanszírozhatta. Csakhogy ennek során nemzetiségi diszkrimináció történt, és a Vajdaságban
meg valósított ipari beruházások egy olyan területi képet mutatnak, mely szerint a “magyar
többségű körzetekben” az egy főre eső ipari beruházás a tartományi átlag 70-85% körül
alakult.
Gyakorlatilag a 70-es és 80-as években a “magyar többségű körzetekben” az egy főre
eső nemzeti jövedelem 20%-kal meghaladta a jugoszláviai országos átlagot, de a beruházások
a jugoszláviai átlag 60% körül mozogtak.19 Magyarul ez azt jelentette, hogy a vajdasági
“magyar többségű körzetek” lakói az általuk megtermelt javak értékének csupán felét kapták
vissza.
Összefoglalva az eddigieket: A jugoszláv állam diszkriminációs regionális politikája
következtében gazdasági fejlettség tekintetében a Vajdaság egyre jobban lemaradt
Szlovéniától. A Vajdaság fokozatos lemaradását mutatja, hogy míg 1947-ben az egy főre eső
nemzeti jövedelemben a Vajdaság Szlovénia mögött a 2. helyen állt, a 70-es években már
lecsúszott a 3. helyre.
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