
Jugoszlávia vagy Nagy-Szerbia? 
Szerb nemzeti identitás és (kül)politika
Arday Lajos

A szerb nemzeti identitás jellemzôi
• erkölcsi, tulajdonságokbeli fölény valamennyi szomszéddal szemben, különösen

a fegyverforgatásban;
• mindent fegyverrel, erôszakkal lehet és kell kivívni, s a megszerzettet egészében

meg kell védeni;
• a közös ortodox vallásban gyökerezô orosz- és kevésbé általános görög- és ro-

mánbarátság;
• a fél évezredes állandó harc és alávetettség miatt kialakult iszlám-ellenesség, és a

részben ebbôl következô bosnyák-muzulmán- és albán-gyûlölet, megvetés;
• Nyugat- és katolikus-ellenesség, amely elsôsorban a csaknem azonos nyelvet be-

szélô horvátok ellen irányul; ellenségekkel vannak körülvéve, akiknek semmi-
lyen engedményt nem szabad tenni;

• alkalmazkodó-készség és összetartás, kitartás a legnehezebb megpróbáltatások
közepette;

• az egységes paraszttársadalomból eredeztethetô demokratikus közszellem.
A nemzeti identitás kialakulásának folyamatában az elsô nagy jelentôségû esemény a

bizánci görög rítusú görögkeleti (ortodox, pravoszláv) kereszténység felvétele volt. Bár
mindkét nép életében voltak ingadozások1, az a tény, hogy a horvátok ôsei frank, ve-
lencei és magyar hatásra a nyugati (római katolikus) kereszténységhez csatlakoztak,
véglegessé tette a szakítást a Balkán nagy részét benépesítô délszlávok között. 1219-
ben Szent Száva megalakítja a konstantinápolyi (görög) patriarchától és az ohridi (bol-
gár) érsekségtôl egyaránt elszakadó szerb nemzeti egyházat Pe_/Ipek székhellyel.
Du_an cár rövid életû birodalma (1331-1355, fôvárosa Szkopje) a félsziget egész nyu-
gati részére kiterjedt, Belgrádtól a korinthoszi öbölig.

A szerb köztudatban az él – s ezt sikerrel elterjesztették világszerte -, hogy a szerb
nemzeti egyház, kultúra és államiság bölcsôje a mai Koszovó területén ringott. Az év-
századok során azonban – jórészt a török elôrenyomulás következtében - több ilyen
kulturális–egyházi (kolostorok) és igazgatási központ jött létre. Az elsô ilyen Zeta volt,
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a mai Montenegróban; a második Ra_ka (a mai Szandzsák, Dél-Szerbia) a harmadik
volt Koszovo-Metohija Pe_-csel; a negyedik Közép-Szerbia, a Morava völgye, s végül
a Duna-mente (Belgrád, Szendrô-Smederovo) a Szerémséggel.

A nemzeti mitológiában a kedvezôtlen történelmi tények nem kapnak helyet. Így az,
hogy a Du_an utódai által vívott belharcok vezettek a középkori szerb államiság végét
jelentô rigómezei vereséghez (1389, a szerbek Mohácsa); a török elleni harcok hôseként
tisztelt Marko királyfi valójában a szultán hûbérese volt; szerb segédcsapatok harcoltak
Timur Lenk ellen (Ankara, 1402.), és a 17. század végéig az oszmán haderô részeként
pusztították a szlovén, horvát, magyar határmenti vidékeket, és adták a helyôrségek te-
kintélyes részét a török hódoltsági területeken. Döntô fordulat következett be 1687–90-
ben, amikor a felszabadító keresztény-császári csapatok Prizrenig és Szkopjéig törtek
elôre. A szerbek egy része melléjük állt, és visszavonulásukban követte azokat. A „nagy
kivonulás” során patriarchájuk vezetésével mintegy 35 ezer család telepedett meg a tö-
röktôl visszafoglalt Dél-Magyar- és Horvátországban, ahol császári kiváltságlevelek
(Diploma Leopoldinum 1691.) egyházi-kulturális autonómiát biztosítottak számukra. A
pe_-ipeki patriarcha székhelye a szerémségi Karlóca lett. Kivonva a megyei és (katoli-
kus) egyházi joghatóság alól, a bécsi Haditanács alá tartozó Határôrvidék túlnyomóan
szerb határôrei egyfajta területi autonómiával is rendelkeztek. Ezzel a szerb nemzetté
válási folyamat kettészakadt. A Habsburg Birodalomban más nemzetiségûekkel (horvá-
tokkal, magyarokkal, németekkel, románokkal) együtt élô „pre_ani”-k csaknem teljes
társadalmat alkottak, gazdag kereskedôpolgárokkal, erôs középbirtokos és katonatiszti
réteggel, papsággal, értelmiségiekkel, kikre hatottak a nagy európai folyamatok. De
nem minden tekintetben. Az ukránoktól-ruszinoktól és románoktól eltérôen a szerbek
még részlegesen sem váltak a Róma fôségét elfogadó unitusokká, görögkatolikusokká,
és ezt – megmagyarázhatatlan módon – Bécs sem erôltette.2 A magyarországi nemzeti-
ségek közül a szerbek nemzeti tudata volt a legerôsebb, privilegizált helyzetüknek kö-
szönhetôen: már 1790-ben Magyarországból kikanyarított szerb Vajdaságot követeltek.3

Az ottomán uralom alatt maradt szerbek a napóleoni háborúk által teremtett kedve-
zô nemzetközi helyzetet és az egyre hatékonyabb orosz katonai-pénzügyi-politikai tá-
mogatást kihasználva, sorozatos felkelésekkel (1804, 1815, az 1850-es évek) egyre bô-
vülô autonómiát vívtak ki maguknak. A szultáni hatalom gyengülésével párhuzamo-
san erôsödô és terjeszkedô fél-független fejedelemség (1817, 1830, 1856) a szerb nem-
zetegyesítés Piemontjává vált.

Ekkor, a „hosszú XIX. század” (1789-1914) elsô felében, a „nemzetébresztôk”, a nem-
zeti újjászületési mozgalmak és reformok korában, három, valójában egymást kizáró
elképzelés, nemzeti ideológia született a balkáni, délszláv népek helyzetének rendezé-
sére, melyek hatása nemcsak az elmúlt évszázad eseményeiben, de máig is él.

1. A közös ellenség, az oszmán-török ellen, az elnyomott balkáni keresztény népek
felszabadítása érdekében azoknak össze kell fogniuk, majd az új, nemzeti álla-
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moknak államszövetségbe kell tömörülniük. Az elsô szerb felkelés vezére, Kara-
gyorgye, eljutott idáig, és elsô lépésként a szerb-görög együttmûködést szervez-
te.4 Kedvenc ideája volt ez a munkásmozgalom marxista vezetôinek,5 és 1945. és
47. között úgy látszott, Titonak és Dimitrovnak sikerül létrehozni a hatalomra ke-
rült kommunisták vezetésével egy Jugoszláviából, Bulgáriából és Albániából álló
szövetségi államot, melybe bevonták volna Romániát és Görögországot is, a par-
tizán erôk gyôzelme esetén.6 Sztálin halála elôtt nem sokkal kötötték meg – az
1934-es jugoszláv-görög-török Balkán Paktum feltámadásának tekinthetô – vé-
delmi szövetséget az akkor reálisnak látszó szovjet támadás elhárítására, de az
funkcióját veszítve csendesen kimúlt. 

2. A térségben minden nép dicsô ôsöket keresett. A horvátok – és az albánok – az il-
lírekben vélték ezeket megtalálni, ezért a délszláv összefogást hirdetô eszme neve
az illírizmus lett. Kidolgozói, hirdetôi horvátok és szlovének voltak, akik a Habs-
burg Birodalom délszláv népeit akarták egyesíteni egy horvát vezetésû, katolikus
államban a Habsburgok jogara alatt.7 Ez az ausztroszlávizmus egyik változatá-
nak tekintehetô; legismertebb képviselôi L. Gaj, J. Dra_kovi_, A. Star_evi_ és B.
Kopitar. 1878, Bosznia-Hercegovina (és a Novipazári Szandzsák) megszállása
után újult erôvel lángolt fel ez a törekvés, az Osztrák-Magyar Monarchia trialista
átalakítását követelve; ebben a kvázi-szövetségi államban a szlovének, horvátok,
szerbek és bosnyák-muzulmánok az osztrákokkal és a magyarokkal egyenlôen
osztoztak volna a hatalomban. Ferenc Ferdinánd hajlott egy ilyen átrendezés fe-
lé, amely szöges ellentétben állt a nagyszerb aspirációkkal, ezért (is) kellett meg-
halnia. A Monarchiából nyugatra emigráltakból álló Jugoszláv Nemzeti Tanács az
1. világháború alatt és után – angol és amerikai támogatással – szerb-horvát (szlo-
vén) szövetségi államként akarta megszervezni az új Jugoszláviát. 

3. A Nagy-Szerbiát létrehozni akarók minden szerbet egy államban kívántak egyesíteni.
Ehhez három problémát kellett megoldani:
• ki a szerb
• a leendô nagy szerb állam polgárainak többsége két európai  nagyhatalom

alattvalója volt
• s mindenütt vegyes lakosságú területeken éltek.

A bánsági születésû Dositej Obradovi_ író, „a szerb felvilágosodás vezéralakja”, és Vuk
Karad_i_ nyelvész, néprajztudós, az általa egy nyelvnek tekintett szerb-horvát kodifi-
kátora, egyaránt a nyelvet tartotta a nemzethez tartozás legfôbb ismérvének, vallási-fe-
lekezeti különbség nélkül, így Obradovi_ szerbnek tekintette a horvátokat és a bosnyá-
kokat, „a boszniai és hercegovinai törököket”, Karad_i_ pedig a „_to” nyelvjárásban
beszélôket.8

A szerbség másik fô jellemzôje az ortodoxia. Bár a szerb alapjában vallástalan nép
volt és maradt, és népi hitében, a „srpska vera”-ban ôsi pogány elemek is fennmarad-
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tak, vallásukhoz mindvégig ragaszkodtak a hatalom által támogatott iszlámmal és ka-
tolicizmussal szemben.9 Egyházi naptárukban 58 szerb szent ünnepe szerepel, köztük
Du_an cáré és Lázár fejedelemé; úgy is mondhatnánk, hogy a szerbek vallása a szerb-
ség. A török hódoltság idején nemzeti egyházuk, a pe_-i patriarchátus joghatósága10

Macedóniától Budáig, Gyôrig, nyugaton az Adriáig terjedt. A kialakuló nemzettudat-
ba ez az óriási terület mint „szerb föld” került be, székhelyeként „ipeki trón”-ként em-
legették.11 Az ottomán hatalom a keleti ortodoxiát (és a puritán kálvinizmust) jobban
tûrte, mint az ellenséges Nyugat ideológiai bázisának tekintett római katolicizmust12,
s ez az ellenséges érzület évszázadok alatt meggyökeresedett a szerb tudatban is.13

A Du_an cár birodalmának feltámasztására irányuló romantikus álmodozásokat ko-
moly tanulmányok sora zárta le. Közülük legjelentôsebb és legismertebb Ilija Ga-
ra_anin belügyminiszter „Tervezet”-e (1844.) a délszlávok egyesítésére szerb vezetés
alatt. „ … Az elsô szakaszban, a kisebb ellenállás irányába haladva, az Oszmán Biroda-
lom délszlávjait akarta felszabadítani, egy késôbbiben pedig ezekhez társítani a Habs-
burg Birodalom délszlávjait”.14 Mindezt tervszerû munkával kell elôkészíteni, ügynö-
kök küldésével valamennyi szerb-lakta területre: Montenegróba, Észak-Albániába-Ko-
szovóba, Bosznia-Hercegovinába, Dalmáciába, Horvátország-Szlavóniába, a Szerém-
ségbe, Bácskába, a Bánságba, kipuhatolni a lakosság véleményét, harci szellemét. 1848-
49-ben ennél több i s történt: a szerb fejedelemség névleg ugyan semleges maradt, de
a belgrádi osztrák konzul tevékeny közremûködésével „önkéntesek” ezrei és jelentôs
fegyverszállítmányok érkeztek Dél-Magyarországra, a törvényes kormány ellen felkelt
szerbek és szerb-horvát határôrök megerôsítésére, akiket Jela_i_ horvát bán is támoga-
tott. Obradovi_-hoz hasonlóan Gara_anin is szerbeknek tekinti a horvátokat és a bos-
nyák-muzulmánokat, akiket türelmes valláspolitikával akar megnyerni az ügynek. A
„Tervezet” két érdekes újdonsága: a bolgár-lakta területek, így Macedónia is potenciá-
lis orosz és szerb befolyási övezetek, ahol iskolaépítéssel, papok, tanítók küldésével
kell megnyerni a lelkeket. Szerbiának tengeri kijáratra van szüksége, s ezért meg kell
szerezni (az albán-lakta) Szkutari-Shkodert.15

V. Jovanovi_ munkáiban16 Gara_anin nyomán halad: Szerbia küldetése a balkáni ke-
resztények felszabadítása, majd az új államok államszövetségének létrehozása Szerbia
vezetésével. A berlini kongresszus (1878.) nagyhatalmi döntéseivel elégedetlen Jovano-
vi_ eljut a pánszlávizmusig.17

Annak ellenére, hogy 1848-49-ben, és 1903. után, a Horvátországot kormányzó hor-
vát-szerb koalíció idején bebizonyosodott, hogy a gyakorlatban is mûködik a jugoszláv
eszmén alapuló szerb-horvát katonai és politikai együttmûködés, a szerb politikai éle-
tet uraló Radikális Párt és vezetôje, Pa_i_ miniszterelnök  nagyszerb elképzeléseket
igyekezett megvalósítani, mint háborús célt, a Monarchia szerb-lakta területeinek,
Bosznia-Hercegovina, Szlavónia, a Szerémség és a (két háború közötti) Vajdaság, a
Bánság, Bácska és Baranya megszerzésével. Így aztán az 1919-es párizsi békekonferen-
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cián a jugoszláv delegáció mindenekelôtt a szerbek által (is) lakott területek biztosítá-
sára törekedett: sikertelen diplomáciai offenzívát folytattak a Bánság egésze, s különö-
sen Temesvár, majd Baja, Pécs és Barcs megszerzéséért, miközben jelentôs horvát– és
szlovén-lakta vidékek Olaszország birtokába kerültek18; kevéssé ismert tény, hogy
1918. után – a magyarokhoz hasonlóan – minden harmadik szlovént elszakítottak
anyanemzetétôl.

Az 1917-es korfui nyilatkozat a nagyszerb eszme gyôzelmét jelentette a jugoszláviz-
mussal szemben, amikor a horvátok és szlovének – emigráns – képviselôi elfogadták,
hogy az új délszláv állam a Karagyorgyevics-dinasztia uralkodása alatt, szerb vezetés-
sel jön létre.19 A háború utáni zûrzavaros helyzetben a szerb hadsereg jelentette az
egyetlen erôt a további olasz területi aspirációk és a forradalmi mozgalmak ellen, és
biztosíthatta a vegyes lakosságú területek megtartását Ausztriával, Magyarországgal,
de Romániával szemben is.20 Ez egyúttal a Belgrád-központú, centralizált államszerve-
zet gyôzelmét jelentette a szövetségi modell fölött. A szerbek a hatalom birtokában –
és Franciaország, valamint kisantant-szövetségeseik, Csehszlovákia és Románia támo-
gatását élvezve – 1918. és 1939. között mindent megtettek, hogy elidegenítsék a kisebb-
ségek mellett délszláv testvéreiket is: évekig tartó véres belháborút vívtak Monteneg-
róban és Macedóniában, amelyet Ó-, vagy Dél-Szerbiának neveztek, és minden eszköz-
zel elszerbesítésére törekedtek; ott és Koszovóban, a Szandzsákban és Bosznia-Herce-
govinában a muzulmánoktól elkobzott földeket szerbek között osztották szét, sok száz
telepes-falut és falu-részt létesítve; hasonló nagyarányú földreformra és telepítési ak-
cióra került sor Szlavóniában és a Vajdaságban, ahol a lakosság 2/3-a ekkor még nem
szerb és bunyevác-horvát. Az államvezetés, közigazgatás és fegyveres erôk vezetô
posztjait óhazai szerbekkel töltötték be21 – ezzel nem csak a horvátok, bosnyákok, de
a pre_ani szerbek érdekeit is sértették. A beruházások is a szerb-lakta térségek ipar- és
infrastrukturális fejlesztését szolgálták; a szlovéniai és a vajdasági adókulcs a szerbiai
négyszerese volt; foglalkoztatásban a szerbek elsôbbséget élveztek, kivándorlásra
késztetve a nem-szerbeket. Mindehhez megszületett az önigazolás: ôk mentették át a
horvátokat, szlovéneket, bosnyákokat a gyôztesek táborába, ôk védték meg területei-
ket, s csak nekik volt kormányzati-közigazgatási-hadvezetési gyakorlatuk22 - ami nyil-
vánvalóan nem volt igaz a horvátok esetében.23

Az 1939. augusztusában tetô alá hozott „Sporazum” egy autonóm Horvát Bánság
létrehozására nem csökkentette a belsô feszültségeket, és az 1941. márciusi katonai
puccs annak felszámolására éppúgy irányult, mint Németország ellen. A katasztrofális
vereség, területveszteség, a több, mint 300 ezer szerb elûzött és menekült Szerbiába
özönlése önvizsgálatra késztette a szerb szellemi elitet, de a hibát, a felelôsöket akkor
is másban látták. J. Du_i_24 „… azzal vádolja a horvátokat, hogy jugoszláv eszméjük
örve alatt elôbb Szerbia nyakába varrták magukat, terméketlen területeiket, (!) hogy
védje meg ôket szomszédaiktól, majd a német támadás során azonnal elárulták.” Ez a
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gondolat köszön vissza D. _osi_25 regénytetralógiájának végén, melyet az 1970-es évti-
zedben írt, így az 1970-71-es horvát nemzeti felbuzdulás szerb visszhangja is benne
van. Felteszi a kérdést: „ … nem volt-e végzetes történelmi tévedés a délszláv testvéri-
ség közös állameszméje? … Miért kellett közös államot létesíteni azokkal, akik mind-
két háborúban az ellenség oldalán harcoltak?”26

A szarajevói merénylôk egyike, a történész V. _ubrilovi_ 1944. októberében, amikor
a bevonuló partizánok több tízezer szerbet végeznek ki Belgrádban és Szerbia-szerte,
tollat fog és beadvánnyal fordul Titohoz és vezérkarához a kisebbségi kérdés megoldá-
sára. A terjedelmes eszmefuttatásban a szerb közgondolkodás minden lényeges eleme
fellelhetô; sokuk valóságtartalma enyhén szólva vitatható. Az 1. világháborút lezáró
békeszerzôdések „ … nemzeti alapon határozták meg a határokat; ekkor nagy terüle-
teket veszítettünk, amelyeken már száz éve etnikai fölényben voltunk, viszont saját or-
szágunkon belül nagyszámú idegen népet kaptunk, úgynevezett nemzeti kisebbsége-
ket. … A békeszerzôdések … egész sor kötelezettséget róttak ránk, hogyan bánjunk a
nemzeti kisebbségekkel. Ezeknek a kötelezettségeknek következetesen és teljes mér-
tékben eleget tettünk. A kisebbségeknek minden polgári joguk megvolt, teljes oktatási
autonómiát élveztek, és joguk volt a kulturális kapcsolatok ápolásához a nemzetük-
kel.”27 A kisebbségek ezt azzal hálálták meg, hogy a hitleri Németország mellé állva
Jugoszlávia ellen fordultak. (A horvátokról egyetlen szó sincs.) A legkegyetlenebbek a
németek, a magyarok és az arnauták (albánok) voltak.28 A … három legnagyobb kisebbsé-
gi csoport saját maga mondott le polgári jogairól az államunkkal szembeni nyílt ellen-
séges fellépéssel. … El kell ôket távolítani országunkból, mert erre rászolgáltak. … Töme-
geinknek a kisebbségekkel szembeni gyûlöletét és leszámolási hajlamát28/a konstruktívan kell
kihasználni. … A katonaságnak még a háborús tevékenység idején tervszerûen és kö-
nyörtelenül meg kell tisztítania a nemzeti kisebbségektôl azokat a vidékeket, melyeket
a mi népességünkkel szándékozunk betelepíteni. …Ha sikerülne a Bácskából, Bánátból és
Szerémségbôl öt- hatszázezer németet és magyart eltávolítani, s a helyükre a mi népünket bete-
lepíteni, Vajdaság egyszer s mindenkorra a miénk lenne. (…) Mindenekelôtt meg kell tisztí-
tani Metohiját, mint határövezetet… egy részletes terv kidolgozásával pontosan meg kell
határozni, mely falvakat és járásokat kell az arnautáktól megtisztítani Dél-Szerbiában és Mace-
dóniában… A kisebbségi kérdés megoldása során… mindenáron el kell foglalnunk etnikailag a
Bácskát, Koszovót és Metohiját, néhány százezer magyart és arnautát eltávolítva az országból.
(…) Vajdaság az egész Jugoszlávia búzatermô vidéke, s ha ott nem lenne egyetlen szerb, vagy
horvát sem, harcolni kellene érte, hogy a Szávától és a Dunától délre esô passzív vidékeken élô
millióknak élelmet biztosíthassunk.”

A kitelepítéseknek, etnikai tisztogatásnak a bosszún29 és a gazdasági érdekeken túl stratégiai
okai is voltak (Koszovó-Metohija a Balkán stratégiai központja), és erre a nemzetközi
helyzet is kedvezô.30 Hivatkozik a Szovjetunión belüli tömeges átköltöztetésekre, a
szovjet-lengyel lakosságcserére, s arra, hogy „ … az egyetlen nép voltunk, amely fel-
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kelt a megszálló németek ellen … 1941. nyarán. … Ezért joggal remélhetjük, hogy a test-
véri Szovjetunió segíteni fog, hogy a kisebbségi kérdést úgy oldjuk meg, mint ahogyan ô tette és
teszi. … Meglehet, soha többé nem nyílik ilyen lehetôségünk, hogy etnikailag tiszta államot te-
remtsünk magunknak.”31

Nem tudjuk, eljutott-e Titohoz a fenti írásmû, de az bizonyos, hogy a bevonuló par-
tizánok a javasoltak alapján jártak el a visszafoglalt területeken. (Együttmûködôk, ér-
telmiségiek-véleményformálók likvidálása, koncentrációs táborok felállítása-mûködte-
tése 1948-ig.) A közel 600 ezres német és negyedmillió olasz népesség teljesen eltûnt.
Százezres nagyságrendû az elpusztult albánok, muzulmánok, bolgár-macedónok szá-
ma, többszázezren Törökországba emigráltak. A magyar áldozatok száma (elesettek,
deportáltak, kivégzettek) 60 ezerre tehetô; mintegy 40 ezren az anyaországba menekül-
tek. A délszláv áldozatok számát a titoi Jugoszláviában 1,7 millióra, ma legkevesebb
800 ezerre teszik. Ezek közül – hivatalos adatok szerint – 350 ezren estek el fegyverrel
a kezükben, „a fasiszta betolakodók elleni harcban”. Csupán az 1945. tavaszi halálme-
netek – tömeges kivégzések horvát áldozatainak száma 80 és 150 ezer között van; a
szlovéneké 35 ezer.32

Nem épült be a szerb történelmi tudatba, hogy a kragujeváci német kivégzések el-
rettentô hatására és a kedvezôtlen terepviszonyok miatt a tulajdonképpeni Szerbia bé-
kében élt 1944. ôszéig; a partizánharcok Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Horvátor-
szág és Szlovénia hegyvidékein folytak, ahol a nem-szerbiai szerbek, kommunista hor-
vátok és szlovének valóban az életükért küzdöttek. Ha nem vállalták (a horvátok által
rájuk erôszakolt) áttérést, vagy a maradék Szerbiába menekülést, úgy egyet tehettek: a
hegyekbe menekültek és csatlakoztak kezdetben a királyhû csetnikek, majd mind tö-
megesebben a kommunisták által szervezett és vezetett, a nyugati hatalmak által is tá-
mogatott partizánerôkhöz. 1945. után ezek a „prvoborac”-ok, túlnyomórészt boszniai,
krajinai (egykori határôrvidéki) szerbek, montenegróiak és leszármazottaik töltötték
be nem csak a hadsereg, rendôrség, biztonsági szolgálatok, de a politikai, gazdasági és
kulturális élet vezetô pozícióit, éltették-éltetik a partizánkultuszt. 

Tanulva az elsô Jugoszlávia összeomlásából, a hatalomra került kommunisták az ál-
lamot szövetségi alapon szervezték újjá, s „…ez az alkotmányos rendszer valóban úgy
lett megszerkesztve, hogy lehetetlenné tegye az ország lakosságának relatív többségét
képezô szerbség, illetve a legnagyobb tagköztársaság, Szerbia dominanciáját.”33 A
szerb nemzeti sérelmek egyik volt, hogy 1945. után sem jöhetett létre Jugoszlávián be-
lül egy minden szerbet magában foglaló szerb köztársaság. A Vajdaság Autonóm Tar-
tomány és a Koszovó Autonóm Körzet (majd Tartomány) kialakítását Szerbián belül
úgy élték meg, mint államiságuk csonkítását. Csalódottságukat és elkeseredésüket fo-
kozta, hogy a horvátországi gyér lakosságú, ám szerb többségû egykori határôrvidé-
kek, a késôbb, 1990-91. és 1995. között elszakadt „Krajinák” sem kaptak autonómiát
Horvátországon belül. A gyakorlatban azonban mindenütt, Koszovótól Bosznia-Her-
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cegovinán át Horvátországig és a Vajdaságig, a vezetô párt-állami és gazdasági-kultu-
rális funkcióba szerbek kerültek. A fegyveres testületeknek pedig nem csak a parancs-
noki gárdája, hanem a személyi állomány többsége is szerbekbôl-montenegróiakból
került ki.; ez volt a helyzet például a horvátországi rendôrségnél, a biztonsági és kato-
nai alakulatoknál. A valóság és a fejekben uralkodó nézetek között tátongó szakadékot
mutatja, hogy ugyanakkor „…a szerb közvélemény… hálát várt a horvátoktól és a
szlovénektôl, akiket… ismét a szerbek húztak át a háború végén a gyôztes oldalra, s
megszerezték nekik Trieszt körzetét, az Isztriát, Fiumét, Zárát. (…) Mindezekért elvár-
ható tôlük, hogy táplálják a déli területeket fölzárkóztató szolidaritási alapot, s a több-
ségi politika alakítását és a hadsereg vezetését hagyják meg a szerbeknek.”34 Természe-
tesnek vették, hogy – a szerb liberális ellenzékiekkel is leszámoló – Tito az 1968-as
csehszlovákiai szovjet intervencióhoz hasonlóan szerb hadosztályokkal és biztonsági
egységekkel vetett véget a horvát nemzeti fellángolásnak 1971-ben. Az „intervenció ju-
goszláv módra” után ezreket, fôleg horvát értelmiségieket börtönöztek be,35 bocsátot-
tak el, zártak ki a pártból és egyetemekrôl, a szerbek nagy megkönnyebbülésére és te-
vékeny közremûködésével; hasonló „tisztogatásokra” került sor Macedóniában és a
Vajdaságban is.

Tito, „az utolsó császár” halála (1980.) után a párt, a Jugoszláv Kommunisták Szö-
vetsége, nemzeti-köztársasági érdekeket és célokat felvállalva elôsegítette a bomlást.36

A gazdasági helyzet romlása felerôsített három régi keletû, jórészt vallási-mentalitás-
beli különbség formájában megjelenô nemzeti-etnikai konfliktust a 

szerbek-horvátok
szerbek-bosnyákok-muzulmánok és a 
szerbek-albánok között. Ez utóbbit súlyosbította az albán demográfiai elôretörés. A ju-

goszláviai (koszovói, macedóniai, dél-szerbiai és montenegrói) albánok az elmúlt 80 év-
ben megötszörözték, 1948. és 1981. között megkétszerezték számukat. Szerb demográfu-
sok már 1982-ben kimutatták. hogy Szerbiában és annak két tartományában született
minden második kisgyerek albán.37 Az etnikai folyamatokban egyedülálló módon a
többségi nemzethez tartozó szerbek és montenegróiak tömegestôl, menekülésszerûen
hagyták el Koszovót, ahol az albánok aránya a 90-es évek végére meghaladta a 90 %-ot.38

Nagy-Szerbia, „Szerboszlávia” kikerekítésének elvi alapja több, mint másfél évszá-
zada: „ahol egy szerb él, az Szerbia”; szerb nem élhet kisebbségben és a vegyes lakosságú terü-
leteken – még ha kisebbséget is alkotnak – övék a vezetô szerep. Ez az elv érvényesült 1974-
ig Boszniában, Koszovóban és 1990-ig Horvátországban. Sôt Koszovóra vonatkoztat-
va, ahol az albánok aránya meghaladta a 90%-ot, ez úgy módosult, hogy „ahol egy
szerb sír van, az Szerbia”. A gyûlöletszító hangulatkeltésben élen járt a szerb ortodox
egyház, amely kiadványaiban már a 80-as évek elejétôl felkeltette és erôsítette a szer-
bek veszélyérzetét, albán-ellenességét, tudósításokat közölve a szerb egyházi és nem-
zeti emlékhelyek, kolostorok veszélyeztetettségérôl és a tömeges kiköltözésrôl.
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A Szerb Tudományos és Mûvészeti Akadémia 1986-os „Memorandum”-a alapjaiban tá-
madta meg a jugoszláv szövetségi államot, és szellemi-politikai elôkészítôjévé vált Mi-
lo_evi_ neokommunista-nacionalista hatalomátvételének. Azt mondta ki, ami máig
meghatározó eleme a szerb közgondolkodásnak: a szerbek erkölcsileg, de fôleg a fegy-
verforgatásban mindenkinél különbek; a szerbek minden háborújukat megnyerték, de
a békéjüket elvesztették; Tito és horvát-szlovén „bandája” megfosztotta a szerbeket a
nagy véráldozattal kivívott gyôzelem gyümölcsétôl, sôt saját államiságuktól is; „…a
szerb nép „népirtás” áldozata Koszovóban és elnyomatásban él Horvátországban”,
ahol betiltották a szerb egyesületek és kulturális intézmények mûködését. „…A szerb
nép teljes nemzeti és kulturális integritásának létrehozására, függetlenül attól, hogy melyik
köztársaságban, vagy tartományban élnek, a népnek történelmi és demokratikus joga van.
(…) az autonóm tartományoknak ténylegesen a Szerb Köztársaság részeivé kellene
válniuk…” A „Memorandum… tartalmazza mindazokat a gondolatokat, amelyek a
nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején a nagyszerb nacionalizmus kánon-
jai lettek, és amelyek egységbe kovácsolták a szerb nemzetet.

A „Memorandum”-nak, illetve a benne megfogalmazott nagyszerb gondolatoknak
óriási hatása volt a szerb közgondolkodásra. Ezen féligazságokon és történelmi csúsztatá-
sokon alapuló gondolatok mögé sorakozott fel egyként úgyszólván a teljes szerb politikai elit,
valamint a szerb nemzetiségû lakosság óriási többsége. Hovatovább, tizenhárom év eltelté-
vel, több véres és vesztes háborút követôen is a „Memorandum” hangzatos nacionalista
szlogenjei dogmaként élnek tovább a szerb közvéleményben. De miként lehetséges, hogy ezek
a gondolatok képesek voltak ilyen erôvel mozgósítani a szerb nemzetet, ilyen mélyen
beivódni az emberek tudatába? Hogyan lehetséges, hogy a szerb nemzet kitart vélt
igazsága mellett az egész világgal szemben is, minden nehézség ellenére? A „Memo-
randum” mozgósító erejének magyarázata Slobodan Milo_evi_, aki ezeket a gondolatokat
az állampolitika szintjére emelte Szerbiában…”39 Mindehhez szükség volt a tömegtájékoz-
tatás áthangolására. „A sajtó játszotta a legfontosabb szerepet a hangulatkeltésben, a
szerbiai lapok újságírói … hitették el a szerbekkel, hogy ôk a legveszélyeztetettebbek
abban az országban, melyben… az erôszakszervezetek a kezükben voltak. A szerb rá-
dió és televízió – a szerbek többségére ez a két média gyakorolja a legnagyobb hatást
– izzott az idegengyûlölettôl.”40 Ezt a „nemzetmentô programot” csak erôszakkal, az
alkotmányos államrend és -szervezet szétzúzásával lehetett (volna) megvalósítani. Er-
re hívott fel Milo_evi_ Koszovóban 1987-ben41, s ez emelte fel ôt a hatalom csúcsára,
majd ismételte meg két év múlva ugyanott, milliós tömeg elôtt. A járási párt- és állami
vezetôk elôtt pedig kijelentette: „Ha dolgozni nem is, de harcolni tudunk, s van fegy-
verünk.” A cél: „Minden szerbet egy államba”, amelyben a tartományok autonómiáját
már felszámolták; észak-nyugat határa a Verôce/Virovitica–Károlyváros/Karlo-
vac–Knin vonal, és természetesen Bosznia-Hercegovina szerb-lakta területei. A szerbek
nagy többsége azonosult ezekkel az eszmékkel, és támogatta Milo_evi_et, mert azt
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mondta ki, amit éreztek és hallani akartak. Fel voltak fegyverezve,42 és nem kértek az
ellenzék programjából, amely kemény munkát és a korrupció felszámolását követelte
az Európához való felzárkózás érdekében. „A nacionalizmusba szédült tömegember
nem lehet meg ellenségkép nélkül”43 – s ellenség bôven volt, akik ennek a Nagy-Szer-
biának az útjában állottak: horvátok, bosnyákok, albánok, valamint a Nyugat, elsôsor-
ban a németek. A sok áldozatot követelô, kegyetlen harcok alatt és után pszichiáterek
vizsgálták a szerbek természetellenes viszonyát fegyvereikhez, megállapítva, hogy
többre tartották és jobban ragaszkodtak hozzájuk, mint hitveseikhez43/a. Különösen
erôs volt ez a tisztelet és ragaszkodás az egykori határôrvidéken, a Krajinákban, ame-
lyek 1990-91. és 1995. között fél-független államocskákként léteztek, szembefordulva a
zágrábi kormányzattal.

A szerbek – pontosabban a szerb vezetésû JNA (Jugoszláv Néphadsereg) és a cset-
nik-hagyományokon (újjá)szervezôdô félkatonai szabadcsapatok – által indított fegy-
veres konfliktus vége ismert: „Tankokkal vonultunk be, és szamárkordékon menekül-
tünk el” – ahogyan azt egy szerb politikus szemléletesen megfogalmazta. Koszovó
gyakorlatilag elveszett. A csonkának érzett országba több, mint 700 ezer menekült ér-
kezett.44 De ennél is nagyobb baj, hogy a világgal szembehelyezkedô Szerbia kirekesz-
tette magát a (közép)-európai folyamatokból: a térség egyik legsikeresebb országából
a Balkán egyik legszegényebb országává lett. Sokak véleménye szerint ez a szerbek
Trianonja. Azért nem, mert a daytoni egyezménnyel Bosznia-Hercegovina területének
közel felét sikerült biztosítani, ami messze meghaladja ottani lakossági arányukat. A
szerbek, bár érzik a háború következményeit, még nem jutottak el az okok feltárásáig.
A szellemi-politikai elit sem tisztázta a felelôsség kérdését, mert nehéz kimondani:
szerb értelmiség, a médián keresztül tudat-formálók, vitte pusztulásba a népet. A hely-
zet az 1989. után romániaihoz hasonló: Milo_evi_et ugyan – pénzügyi támogatásért
cserében – kiadták, de a polgári és a katonai vezetés lényegében változatlan, és Nyu-
gat-(Amerika) ellenes. 

A szerb közvélemény ma sem jutott el odáig, amit a tisztábban látó szerb értelmisé-
giek már a kilencvenes években felismertek: szerb nemzeti érdek a Koszovóról, vagy annak
nagy részérôl való lemondás, mert a demográfiai folyamatok valószínûsítik, hogy
2020–2030-ra a mai Jugoszlávián/Szerbián belül albán többség alakul ki. Despi_ akadémikus
megosztási javaslata – megtartva a történelmi emlékhelyeket és a gazdaságilag értékes
részeket – feladta volna a terület nagyobbik hányadát, de a legyôzhetetlen szerb fegy-
verek bûvöletében élô politikai vezetés és a félrevezetett, fanatizált tömeg errôl halla-
ni sem akart. Hogy érthetôvé tegyük: Szerbia joga Koszovóra annyi, mint Magyaror-
szágé a Szerémségre. A szerbek háromszor vesztették el Koszovót: 1690-ben, 1990-92-
ben, amikor a mérsékelt Rugova is kijelentette: a történtek után kizárt a szerbek és az
albánok egymás mellett élése, s 1998-99-ben, többszázezer albán elûzésével, a NATO-
akciókkal és a szerb fegyveres erôk kivonásával.
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Bár ezt hivatalosan tagadják, a rendezési elképzelések között szerepel, ésszerû, és a
korábbi szerb elgondolásokkal (így a Despi_-tervvel) egyezô volna egy terület- és né-
pességcsere, melynek keretében Észak-Koszovó Mitrovicával Szerbiához, a dél-szer-
biai albán-lakta Pre_evo-völgy pedig Koszovóhoz kerülne, így a közel 300 ezernyi
elûzött-elmenekült szerb, albán és cigány is visszatérhetne szülôföldjére.

Bosznia-Hercegovinában az alapvetô probléma az, hogy az egyik államalkotó „enti-
tás” sem érte el célját: a bosnyák-muzulmánok nem hozhatták létre – a szomszédos
bosnyák-lakta területek egyesítésével – saját államukat, a szerbek és a horvátok pedig
nem csatlakozhattak anyaországukhoz – ezt lehetetlenné tette a három államalkotó
nemzet kevert, „párducbôr-szerû” elhelyezkedése. A túlnyomórészt szerbek által vég-
rehajtott, mérhetetlen szenvedéseket okozó etnikai tisztogatások egyértelmûbb helyze-
tet teremtettek, lehetôséget adva a területi felosztásra, ami részben már meg is történt
a boszniai szerb köztársaság létrejöttével. 

Egyre több szakértô jut arra a következtetésre, hogy a külsô hatalmak (USA, EU, Mi-
lo_evi_, Tudjman) által Bosznia-Hercegovina népeire erôszakolt daytoni rendezés ku-
darcba fullad(t). Az egységes állam csupán fikció. Valójában három, a nacionalista pár-
tok (SDA-Izetbegovi_ Akció Pártja, HDZ, SDS) által irányított államszervezet épült ki
és mûködik. 

Kérdés, hogy mikor hajlandó belátni a nemzetközi közösség a nyilvánvaló csôdöt és
elfogadni BiH ténylegesen három részre szakadt voltát. Mindhárom fél igényeit kielé-
gítô megoldás nyilvánvalóan nem nem lehet megakadályozni a szerbek és a horvátok csatla-
kozását anyaországukhoz. létezik. Hosszú távon A kérdés csupán az, milyen formában és
milyen határokkal történik ez meg. Egy lehetséges cserealku körvonalai kezdenek ki-
bontakozni: a RS (vagy csak annak keleti fele, amely határos Szerbia-Montenegróval)
Jugoszláviához/Szerbiához való csatlakozása fejében ez utóbbi lemondana Koszovó-
ról, elismerve annak függetlenségét. Egy másik lehetséges variáns szerint a Banja Lu-
ka-i „európaibb” rész integrálódna (Br_ko-val, vagy anélkül) a Bosnyák-Horvát Föde-
rációba, amelyen belül nagyjából azonos számú horvát és szerb élne. Földrajzi-közle-
kedési-gazdasági érvek szólnak emellett, mert a terület a Szávától délre Horvátország-
gal határos. Ez a maradék, etnikailag kiegyensúlyozott föderáció lépne szorosabb államkö-
zi viszonyra Horvátországgal, megakadályozva ezzel egy muzulmán fundamentalista hídfôál-
lás létrejöttét Európában.

Az Európai Unió nyomására, J. Solana közremûködésével született belgrádi megál-
lapodás (2002. március 14.) a szerb és a montenegrói vezetés között nem rendezte, csak
elodázta Montenegró függetlenné válását. Miért destabilizálná ez a Balkánt? A kisebbik,
utolsó jugoszláv tagköztársaság önálló állami léte sokkal kevésbé befolyásolná a félszi-
get gazdaságpolitikai helyzetét, mint a sokkal nagyobb jelentôségû és csak látszólag
rendezett boszniai és albán/koszovói probléma. Nem szólva arról, hogy már évek óta
önálló államként funkcionál: a Belgrád által bevezetett gazdasági embargó ellenére tal-

Jugoszlávia vagy Nagy-Szerbia? Szerb nemzeti identitás és (kül)politika

2003. õsz 11



pon maradtak, sôt a GDP és az életszínvonal 30-40%-kal magasabb, mint Szerbiában.
A dinár helyette a német márka, majd az euro a fizetôeszköz; önálló vámterület, s vám-
szabályaik EU-konformok (a behozatali vámok 1/10-e a szerbiaiaknak) s ezeket az elô-
nyöket nem akarják elveszíteni. Hadserege ugyan nincs, de rendôrsége ellenôrzi a ha-
tárokat. A fiatalok többsége az önállóság híve. Egy, már 1990-ben megfogalmazott pe-
tíció a nemzeti (autokefal) ortodox egyház függetlenségének visszaállítását követelte,
amelyet 1920-ban számoltak fel. 

A nem egészen 14 ezer km2-es, valamivel több, mint 600 ezer lakosú kis köztársaság
nagy része terméketlen hegyvidék, de a kiváló természeti adottságokkal rendelkezô
tengerpart idegenforgalma – normális körülmények között – az egész országot el tud-
ná tartani. A nyilvánvaló gazdasági érdek ellenére a montenegrói társadalom e kérdés-
ben megosztott. Ôk szerbebbnek tartják magukat a szerbiai szerbeknél (székely-ma-
gyar analógia), s valóban, a megközelíthetetlen hegyvidéken az oszmán-török hatalom
csak névleges volt: az ott lakók – az albánokhoz hasonlóan – évszázadokon át élték,
törzsi-nemzetségi szervezetben, a mindenkori központi hatalomtól független félno-
mád-félrabló életformájukat. Saját állami hagyománnyal rendelkeznek: az 1878-as ber-
lini kongresszuson  a nagyhatalmak – Szerbia és Románia mellett — önálló királyság-
ként ismerték el. A két, de különösen a titoi Jugoszláviában a harcos tradíciókkal ren-
delkezô montenegróiak számarányukat messze meghaladóan töltöttek be vezetô pozí-
ciókat a párt- és állami apparátusban, a gazdaságban, de mindenek fölött a fegyveres
testületekben. Ezek – és leszármazottaik – érdeke a Jugoszláviában maradás. De ez
mondható Szerbiáról is: stratégiai érdeke a tengerpart megtartása, a kotor-cattaroi ha-
ditengerészeti bázissal és a belgrád-bari vasútvonal végállomásával, a fontos kereske-
delmi kikötôvel. A Bulatovi_ és Djukanovi_ nevével fémjelzett jugoszláv-, illetve füg-
getlenségbarát szerb montenegróiak fele-fele arányban megosztottak, de ôk a népesség
80 %-át adják, így a mérleg nyelvének szerepét az a 20%-os albán, szandzsáki muzul-
mán és horvát kisebbség játssza majd, amely maga is megosztott: a politikai és gazda-
sági elitbe beépült albánok és horvátok függetlenség-pártiak, a szandzsáki bosnyákok
megosztottságuk véglegessé válásától tartva ellenzik azt. 

A megállapodásban szereplô név: „Szerbia és Montenegró” a „Cseh és Szlovák Köz-
társaság”-ra emlékeztet, ami után már a szétválás következett; ezt a lehetôséget, a ki-
válást három évvel eltolták. Biztosra vehetô, hogy a közös piac és a hadsereg, a kül- és
külgazdasági politika terén kialakuló érdekellentétek miatt ennél rövidebb idô alatt be-
következik a végleges szakítás.

Amennyiben a pragmatikus, a realitásokat figyelembe vevô (kül)politikai irányvo-
nal kerekedik felül, s megszilárdul Djindji_ és körének helyzete, elengedik Koszovót és
Montenegrót. Elôbb-utóbb szembesülni kell a milo_evi_i (nemzeti) politika katasztro-
fális kudarcával, amely a szerbséget szembefordította csaknem az egész világgal. El
kell fogadni olyan – korábban elképzelhetetlen és képviselhetetlen – dolgokat, hogy
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Szerbia egy kis nemzet állama, korlátozott lehetôségekkel és kapcsolatrendszerrel;
nincs alternatívája az euro-atlanti integrációnak; nincs realitása az Oroszországra tá-
maszkodó külön útnak. Ko_tunica, és Milo_evi_ hozzá csatlakozott sok híve használ-
hat erôsebb hangot, vonzóbb kifejezéseket a szerb nemzeti érdekek maximális figye-
lembevételérôl és képviseletérôl, hosszú távon csak az EU- és a NATO-tagság jelenthet
megoldást Szerbia, Montenegró és valamennyi szomszédjuk számára. Hogy a tárgya-
lások során, vagy már az integráció(k) részeként létrejön-e egy szorosabb regioná-
lis/balkáni együttmûködés, ez ma még eldönthetetlen.

Jegyzetek: 
1 A horvátok is a cirill változatát, a glagolita írást használták, és a 7–8. században keleti és nyugati ha-

tás egyaránt érte ôket; az elsôként megkoronázott szerb uralkodó koronáját Rómából kapta (1217.)
2 A kisszámú áttérôt vagy ôk maguk irtották ki, vagy visszakényszerítették az ortodox egyházba. A

túlélôk leszármazottai a hajdúdorogi és a horvátországi görögkatolikusok.
3 Hasonló követelésekkel a szlovákok, szlovének, románok csak 1848-ban, 1860-61-ben és késôbb lép-

tek fel. Ez a – nem szerb többségû, és magyarellenes céllal létrehozott – Vajdaság létezett is 1849. és
1860. között. 

4 Ábrahám Barna-Stekovics Rita: A szerb nemzettudat fejlôdése Pro Minoritate 2000. nyár 18. o.
5 „ … A Balkán problémáit csakis a balkáni föderatív köztársaság megalakítása oldhatja meg, a népi

tömegek forradalmi összefogásának eredményeként.” (Blagoev, 1903.) A Belsô Macedóniai Forra-
dalmi Szervezet, az IMRO 1924-es programja is balkáni föderációról beszél; a bonyolult macedón
kérdés megoldást nyerne a – Bulgáriával és Jugoszláviával – egyenrangú macedón köztársaság lét-
rejöttével és csatlakozásával. Ezt a Jugoszláv Kommunista Párt is elfogadta.  Arday Lajos: A balká-
ni együttmûködés kérdései  In: Földek közötti tenger  Zrínyi Budapest, 1983. 264-265, 279. o.

6 Sztálin ellene és a szovjet befolyás ellen irányuló összefogásnak tekintette a formálódó balkáni ál-
lamszövetséget; Dimitrovot Moszkvába rendelte, aki ott meghalt, tisztázatlan körülmények között.
A háború idején a jugoszláv és a görög királyi kormányok is folytattak ilyen irányú megbeszélése-
ket Londonban.

7 Idôlegesen létre is jött egy Illír Tartomány, igaz, nem a Habsburg, hanem a napóleoni birodalom ré-
szeként, 1805.-09. és 1814. között, a szlovén-lakta és a Szávától délre esô, dalmáciai horvát terüle-
tekbôl. Az anyanyelvi oktatásban és a nemzeti tudat megerôsödésében hatása tartósnak bizonyult.

8 Tehát a horvátok többségét is. A két másik horvát nyelvjárás az észak-nyugati, szlovénhez közelebb
álló „kai”, és a dalmáciai „_a”. Ábrahám-Stekovics: i. m. 15. o.

9 Görögkatolikusra való áttérítésük kudarcáról már szóltunk. Hasonló brutalitással számoltak le hon-
fitársaik a néhány muzulmán hitre tért montenegrói törzzsel: egyszerûen kiirtották ôket.

10 Itt nem csupán egyházkormányzatról volt szó. Az Oszmán Birodalomban a „millet”-ek vallási-egy-
házi alapon szervezett autonómiák, kulturális, esetenként területi önkormányzatok voltak, (a nem-
muzulmánokra kiterjedô) adószedési, igazságszolgáltatási-igazgatási és oktatási hatáskörökkel.

11 Ábrahám-Stekovics: i. m. 12-13. o. Talán innen eredeztethetô a szerb mondás: „Beszélj szerbül, hogy
megértsen az egész világ.”

12 Idônként fegyveres összecsapásokra is sor került: 1571-ben spanyol-velencei-pápai hajóhad verte
tönkre a török flottát Lepantonál, s Ince pápa volt a felszabadító hadjárat egyik szervezôje a 17. szá-
zad végén.
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13 Jugoszlávia szükségszerû felbomlását, Horvátország és Szlovénia függetlenségének elismerését a
médiája által félrevezetett szerb közvélemény a szerbek ellen irányuló CIA-vatikáni-német-osztrák
összeesküvésnek tulajdonította.

14 Niederhauser Emil: Kelet-Európa története História-MTA Budapest 2001. 134-135. o.
15 Amelyért majd több hónapos véres harcot vívnak az albánok és a montenegróiak a Balkán-hábo-

rúkban 1912-13-ban.
16 A szerbek és Szerbia küldetése, A szerb nagyság és erô alapjai (1870.) 
17 Ábrahám-Stekovics: i.m. 17-18. o.
18 Az Isonzo-So_a völgye, Isztria, Fiume-Rijeka, adriai szigetek, Zára-Zadar
19 A többi délszlávok, a bolgár-macedónok, bosnyák és szandzsáki muzulmánok, valamint a kisebb-

séggé váló albánok, törökök, magyarok és németek sokmilliós tömegének véleményére sem ott, sem
Párizsban senki nem volt kíváncsi.

20 Miután az 1916-os bukaresti megállapodás az egész Bánságot Romániának ígérte a Tiszáig.
21 1918. és 41. között egyetlen nem-szerb miniszterelnök volt (néhány hónapig), a szlovén Koro_ec;

1938-ban a 165 tábornok közül 163 szerb-montenegrói volt.
22 Ábrahám-Stekovics: i. m. 20. o.
23 1868. után Horvátország-Szlavónia széleskörû „Home Rule”-lal, saját parlamenttel, közigazgatással,

igazságszolgáltatással, oktatással, (katolikus) egyházi szervezettel, és horvát vezényleti nyelvû had-
seregegységgel (domobranstvo) rendelkezett.

24 Író, diplomata; „A délszláv ideológia: amit a délszláv eszmérôl tudni kell” (1942.)
25 Író, az 1986-os akadémiai memorandum egyik szerzôje; az 1990-es évek elején Jugoszlávia államel-

nöke.
26 „A halál ideje” (1972-79.) idézik: Ábrahám-Stekovics i. m. 21. o.
27 V. _ubrilovi_: A kisebbségi kérdés az új Jugoszláviában Híd, 1996. december 1044. o.
28 „ … A Volksdeutscherekkel Jugoszláviában egyszer s mindenkorra rendezni kell a számlát. Erre rá-

szolgáltak azzal, hogy nem voltak lojálisak ahhoz az államhoz, amelyben éltek, hogy kegyetlenked-
tek, hitszegôk, fosztogatók és könyörtelenek voltak. Már az elsô világháborúban a magyarok arról
voltak hírhedtek, hogy kegyetlenkedtek Szerbiában és erôszakoskodtak a vajdasági szerbekkel.
Amikor a magyar katonaság 1941-ben bevonult a Bácskába azonnal megkezdte népünk rendszeres
irtását. A magyar katonaság már 1941. áprilisában mészárlást végzett Újvidéken, Zomborban és a
titeli járásban. A fô uszítók és feljelentôk az itteni magyarok voltak. 1941. végén és 1942. elején a
bácskai szerbek öldöklése megismétlôdött. A számítások szerint a Bácska megszállása idején 20-25
000 szerbet öltek meg. Nem kis szerepe volt ebben a bácskai magyar kisebbségnek. Amikor 1941.
tavaszán a német gépesített hadtestek betörtek Koszovóban és Metohijába, az egész arnauta közös-
ség fegyvert ragadott és melléjük állt. A németek által felfegyverzett arnauták kíméletlenül kiürítet-
ték az ottani szerb falvakat. Házak ezreit gyújtották fel, a lakosokat mindenükbôl kifosztva üldöz-
ték el. V. _ubrilovi_: i. m. 1046-1047. o.

28/a A gondolat nem új. Minisztertanácsi ülésen hangzott el az 1920-as években – állítólag Pa_i_ szá-
jából is - az a megállapítás, hogy a szerbeknek már a megszállás elsô napjaiban, tehát 1918. novem-
berében, le kellett volna számolni a Vajdaság más nemzetiségeivel. Más alkalommal újságírók elôtt
jelentette ki: „Egyetlen éjszaka kellene valamennyit legyilkolni.” Mesterházy Ambrus: Rabok va-
gyunk mostanáig … Horizont, Bp. é. sz. (kb. 1928.) 124. o.

29 „ … Háborús magatartásuk miatt el kell venni tôlük minden kisebbségi jogot. Kíméletlenül hadbíróság
elé kell állítani minden olyan kisebbségit, aki bármilyen módon a megszállók szolgálatában volt.
Számukra gyûjtôtáborokat kell létesíteni, vagyonukat elkobozni, családjukat szintén táborba külde-
ni. … A kisebbségek tisztogatásánál külön figyelmet kell fordítani az értelmiségre és a gazdagabb
társadalmi rétegekre. Ezek voltak velünk szemben a legrosszabbak. …”

30 „ … Szövetségeseink is arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a kisebbségi kérdést ebben a hábo-
rúban átköltöztetéssel kell megoldani.”

31 V. _ubrilovi_: i. m. 1048, 1050-54, 1057, 1059. o.
32 Jellemzô az usztasák által felállított jasenovaci táborban elpusztult szerbek, kommunisták, zsidók
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és cigányok körüli számháború: hivatalosan ez 250 ezer, de Tudjman egyik könyvében 80 ezret mu-
tatott ki.

33 Korhecz Tamás: Gondolatok, melyek lángra lobbantották a Balkánt Pro Minoritate 1999. tél 108. o.
34 Ábrahám-Stekovics: i. m. 21-22. o.
35 Köztük Tudjmant, az egykori partizán-tábornokot.
36 Másfelôl ezzel magyarázható utódpártjainak a jugoszláv utódállamban máig megtartott erôs befo-

lyása, esetenként kormányzati pozíciója.
37 N. Milutinovi_: Srbija bez unu_adi NIN, 1982. nov. 28.
38 A tendencia a rendkívüli állapot idôszakában is folytatódott: 1996-ban a tartományban 38 805 albán

és 4127 szerb újszülött látta meg a napvilágot; 9:1 lakossági arány mellett az albán növekedési ráta
16:1 volt. A szerb átlagcsaládban a gyerekszám 0,9, szemben a városi albán családok 3, a falusiak 7
gyerekével. Ha Koszovó Szerbia része marad, úgy a szerbek 2020-ra kisebbséggé válnak államuk-
ban. Kosovo Spring – International Crisis Group Report on Kosovo Pristina-Sarajevo 20 March 1998.
4, 48. o.

39 Korhecz: i. m. 108, 118-119. o.
40 Ábrahám-Stekovics: i. m. 23-24. o.
41 „ … Itt kell maradnotok. Ez a ti földetek. … Sohasem volt jellemzô a szerbekre és a montenegróiak-

ra, hogy meghátráljanak az akadályok elôtt, hogy letegyék a fegyvert, mikor itt a harc ideje.” Idézi:
Ábrahám–Stekovics: i. m. 22. o.

42 1990. novemberében a horvátországi magyarság helyzetét vizsgáló egyik kutatócsoportunkat szerb
gépkocsivezetô szállította Baranyában. Eldicsekedett azzal, hogy 6 különféle fegyvere (pisztolya,
géppisztolya) van, és azokat használni is fogja.

43 Petr Pithart: Nyolcvankilenc után. Kik voltunk? Kaligram, Pozsony, 2001.
43/a Jellemzô szerb mondás: „Olyan jó nô, mint egy puska.”
44 Ugyanezen idô alatt az ENSz Menekültügyi Fôbiztossága szerint Kis-Jugoszláviát egymillióan

hagyták el. Jelenleg Németországban 300 ezer, New Yorkban 42 ezer szerb él; az újonnan megtele-
pedett, nem ôshonos szerbek számát Magyarországon 30 ezerre teszik. Mirnics Károly közlése 2002.
március 7-én.
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