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1. BEVEZETÉS

1.1. Az értekezés előzményei és célkitűzése

Minden arra való törekvés, hogy valamit jobban megismerjünk − a valóságra vonatkozó
ismereteinket jobban elmélyítsük − egy elképzelési keretbe helyezhető, melyet kutatási
tervnek titulálhatunk. Azt a kérdést viszont, hogy miért is érdekel bennünket az adott téma,
mindenképpen fel kell tennünk és meg kell válaszolnunk.
Érdeklődésem e téma iránt egyértelműen önéletrajzi, személyes indíttatású. A
Délvidéken születtem abban az időszakban, amikor a második jugoszláv állam egyre
inkább felbomlani látszott. Kisgyermekként végig éltem az első, majd a második délszláv
válság borzalmait, és folyamatosan szembesültem a kisebbségi létbizonytalanságból adódó
problémák összes hozadékával. Szüleim és nagyszüleim korosztálya különbözőképpen
vélekedett a kialakult helyzetről, hiszen más társadalmi környezetben szocializálódtak,
másképp szemlélték a világot, és másképp gondolkodtak a benne lévő szerepükről. Már
akkor foglalkoztatott a kérdés, hogy mik azok a hatások, melyek mentén ilyen ellentétes
nézőpontok alakulhatnak ki egyazon mikrokörnyezeten belül. Később, egyetemi
tanulmányaim alatt még inkább tudatosodott bennem, hogy mennyire szélsőséges
véleményt vallanak az értelmiségi réteg képviselői is, ahol elsősorban szintén generációs
elkülönülést figyelhetünk meg. Persze, itt már kicsit árnyaltabb a helyzet, hiszen egy-egy
meghatározó, kánont formáló személy kapcsán saját holdudvarról beszélhetünk, így ők már
a következő nemzedék világnézetére is hatással voltak. Személyes motivációm
vitathatatlan, ám ez nem jár együtt elfogultsággal, hiszen a történelem egy olyan szeletét
választottam vizsgálatom tárgyául, mely korban távol esik tőlem, így kellőképpen objektív
tudok maradni.
Disszertációm a titói Jugoszlávia kezdeti időszakát, az 1947─58-ig terjedő periódust
veszi górcső alá, mely kultúrtörténeti szempontból egy igen meghatározó intervallum. Az
új államalakulat vezetői − hangsúlyozva az előzőtől való különbségeket − a pozitív
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megítélés miatt számos intézkedést foganatosítottak már a kezdeti években. Ezek közül
több is érintette a nemzetiségeket, köztük a vajdasági magyarokat. A kommunista párt
látszólag ugyanazokat a jogokat adományozta számukra, mint az államalkotó
nemzeteknek, ám ezek mögött sokszor nem létezett valós tartam. Minden intézkedés
elsődleges célja a rejtett módon való asszimilációs folyamatok elősegítése volt, és ugyanezt
szolgálta a „testvériség-egység” eszméjének1 tudatosítása, illetve a jugoszláv identitás
fogalmának a megszilárdítása is, hiszen így próbálták legitimizálni a mesterségesen
létrehozott délszláv államot. Az egyik legjobb példa mindez alátámasztására, ha
megvizsgáljuk a „nemzetiség” terminus bevezetésének hátterét, mely a „nemzeti
kisebbség” megnevezést váltotta.2 Bár köztudottan az egyenrangúságot próbálták vele
érzékeltetni, ám ne felejtsük el, hogy nincs az a hatalom és politikai rendszer, amely
alapvetően ne az emberek befolyásolására törekedne. Ez is szintén ugyanazt a célt
szolgálta. Hiszen a nemzeti kisebbség esetében nyilvánvaló, hogy az anyanemzet egy
részéről beszélünk, mely különböző okokból adódóan egy másik állam keretein belül él,
addig a nemzetiség elnevezés azt sugallja, hogy az adott népcsoport nem tartozik szervesen
egy anyanemzethez, hanem az államalkotó népekkel egyenrangú közösség, mely hozzájuk
hasonlóan ugyanolyan jogokkal rendelkezik. Mindez azzal az elvárással társul, hogy
érzelmileg és tudatosan már ne kötődjenek saját nemzetükhöz, kulturálisan és minden más
tekintetben távolodjanak el tőle, és teljes mértékben integrálódjanak be új szocialista
hazájukba. Mivel azonban ehhez nincsenek biztosítva a megfelelő jogok, így egy szellemi
meghasadás következik be, ami ahhoz vezet, hogy az adott etnikai közösség tagjai
bizonytalanná válnak mind állampolgárságuk, mind pedig nemzettudatuk tekintetében.
Nem tudják, hogy honnan származnak, hova tartoznak, elmosódik a történelmi tudatuk. És
ha ténylegesen nem is, de jogilag a társadalom egyenrangú tagjainak számítanak, így
bármikor megvádolhatóak azzal, hogy nem eléggé lojálisak hazájukhoz.3 Az új politikai
ideológia alapján irányított állam a tudat- és érzésvilágra hatva próbálja saját érdekeivel
összhangban szocializálni a kisebbség tagjait, és ha ez sikeresnek mondható, akkor az
egyének a továbbiakban azok a normák és értékek szerint élnek, melyek a fennálló
viszonyok zavartalan működését biztosítják. A szocializált személy ezek után
jellemvonásaiban

és

pszichés

habitusában

1

teljesen

a

fennálló

viszonyokhoz

Ez volt a Jugoszláv Kommunista Párt és a jugoszláv partizánok jelszava a második világháború alatt, majd
az új szocialista államban is. Alapjául a francia forradalom mottója: Szabadság, egyenlőség, testvériség
szolgált. Mindkettő a népek összefogására, a közös érdekre hívja fel a figyelmet. (Srdić 1975, 92)
2
Ezt a módosítást az 1963. április 7-i alkotmány deklarálta.
3
Dr. Hódi Sándor társadalomkutató, pszichológus megállapítása (Gruber 2008, 100)
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alkalmazkodik.4 E tétel a kommunista ideológia által áthatott társadalmakra hatványozottan
igaz, hatása pedig a rendszer bukása után is egyértelműen kimutatható. Kutatásomban azt a
módszert vizsgálom (sajtó által való befolyásolás), mely az egyik legjobb eszköznek
bizonyult a manipulálás szempontjából, és ennek segítségével könnyen lehetett hatni a
legfiatalabb generáció tagjaira is.
Ha egy személy szerepét és helyét tanulmányozzuk egy adott társadalmi kereten belül,
mindenképpen ki kell térnünk a társadalmi identitás kategóriájára, hiszen ,,ez az egyik
legfontosabb pszichikus közvetítő konstrukció az egyén és a társadalom között.”5 Maga az
identitás mint fogalom önazonosságot jelent, amit a társadalomra csak metaforikus
értelemben vonatkoztathatunk, ám az állandóság védelmét egyik nélkülözhetetlen
alkotóelemének tekinthetjük. Az én saját személyére vonatkozó és a környezetében lévők
azonosságának feltételezése nélkül képtelen volna a társadalmi viszonyok újratermelésére,
megújítására. A társadalmi identitás által kialakult hovatartozás ugyanis megszabadít a
bizonytalanságtól, és az azonosulás, illetve az azonosulással szembeni ellenállás
kölcsönhatásából alakul ki az önmeghatározás. A nemi, nemzeti, vallási és világnézeti
beállítottságot az ember a szocializációs folyamatok során sajátítja el, és később ezt
alkalmazza összehasonlító alapként önmaga és mások társadalmi pozicionálására. 6 Az
egyénnek annyi viszonyítási, azonosulási kerete van, ahány szerepet betölt. Jelen esetben
egyszerre magyar, vajdasági, jugoszláv, gyermek és foglalkozásából adódóan diák.
Pszichológiailag az a természetes állapot, ha ezen kategóriák közül mindig az a
vonatkoztatási rendszer kerül előtérbe, amelyik valamiért fontosabb lesz a többinél. Ha
bármelyik identitás uralkodóvá válik, annak frusztrációs okai vannak. Hódi Sándor − a
téma jeles kutatója − szerint a kisebbségi létben élők esetében, helyzetükből adódóan a
nemzeti identitás kérdése állandóan jelen van, tehát egyfajta szorongásként élik meg annak
megválaszolását. Ám amikor e kérdés iránt hatványozott érdeklődés irányul a többségi
nemzet részéről is, akkor legtöbbször politikai manipulációra kell gondolnunk. Ilyenkor
általában mesterséges hangulatkeltésről van szó, amivel valamilyen cselekményre
próbálják rávenni az adott népcsoportot.7 A nemzeti hovatartozás ugyanis a társadalmi
identitás egyik része, de nem mindegy, hogy ki határozza meg a kategória jelentéstartamát.

4

Gruber 2008 146
Pataki 1982, 248
6
Csepeli 2001, 319
7
Gruber 2008, 105
5
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A kultúra feladata a kialakulófélben lévő azonosságtudat kereteinek tágítása, majd azok
elmélyítése, hiszen az egyik legalapvetőbb eszköznek tekinthető. „Tudást és valóságot
teremt az egyén számára az élet élhetőségéhez.”8 Ez az értékközvetítés a társadalmi
csoportok segítségével megy végbe, ezért az egyén azonosul környezetével, annak
szokásaival és világnézetével, így nincs szükség arra, hogy saját szemléletmódot alakítson
ki, illetve tevékenységét és álláspontját folyamatosan ellenőrizze. Azokat a dolgokat pedig,
melyek ellentétesek az általa (és a közösség által) képviselt normáktól, figyelmen kívül
hagyja. A tények csak a kollektív tudat szűrőjén keresztül nyernek értelmet számára.9 Ezért
fontos, hogy milyen kollektív önazonossággal rendelkezik egy adott közösség, kik
formálják, és milyen kultúrát közvetítenek számukra.
A közös identitás formálásában sokáig jelentős szerepe volt a vallásnak. A szocialista
államokban viszont teljesen háttérbe szorították, szerepét minimálisra csökkentették, így
közösségépítő és befolyásoló funkciót csak korlátoltan tölthetett be. Jugoszláviában is
elnyomták az egyházakat, ugyanakkor az etnikai identitásnak, melyet sokáig az előző
szerves részének tekintettek, továbbra is jelentős szerepe volt, attól függetlenül, hogy a
politikai önazonosság kérdése számított a legfontosabbnak. Ugo Vlaisavljević szerint az
etnikai identitás a vallási manifesztum politikai formájaként jelent meg. Az
intézményesített etnovallási identitás a szerbeknél nemzeti identitássá vált, de ez a
folyamat népenként külön-külön ment végbe, így nem tette lehetővé egy közös jugoszláv
nemzeti önkép megerősödését, függetlenül attól, hogy minden ezt a célt szolgálta. Ennek
ellenére mégsem törekedtek az etnikai identitás háttérbe szorítására, összekapcsolásukban
látták a megoldást. Ez a nemzeti sokszínűség volt az, ami alapjaiban gyengítette az ország
föderális berendezését, hiszen az új állam sokkal inkább volt a köztársaságok uniója,
mintsem egy egységes nép szövetsége.10
1945 után a korábbitól eltérő, más elvek szerint működő államforma alakult ki, mely új
tevékenységi módokat követelt. A vezetői réteg a forradalmi etatizmus, majd 1950-től az
önigazgatási szocialista modell szerint irányította az országot, és próbálta befolyásolni
állampolgárainak gondolkodásmódját. A második világháborút követően a megtorlások
miatt a vajdasági magyarokat súlyos trauma érte. Állandósult bennük a kilátástalanság és a
távlattalanság érzése, ami hozzájárult az identitászavar kialakulásához, és a nemzeti önkép
8

Gruber 2008, 71
Gruber 2008, 71─72
10
Vlaisavljević 2009, 4
9
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nagymértékű feladásához. Ezekben az években ugyanis a jugoszlávság eszméjében látták
jövőjük egyetlen lehetőségét. Mint minden társadalomban, a politika itt is fontos
célcsoportnak tekintette a gyermekeket. Éppen ezért a szocialista társadalmi modell
kiemelten fontosnak tartotta, hogy ellenőrizni tudja azokat az információkat, melyek
feléjük irányulnak. A párt felügyelte, hogy milyen információ juthat el hozzájuk az őket
körülvevő világról, a társadalomról, melyben élnek, és azt is meghatározta, hogy milyen
kulturális hatásnak lehetnek kitéve. A gyermekek nevelésének elsődleges célja a jugoszláv
hazafias szemléletmód kialakítása volt, a párthoz hű, Titóért rajongó lelkes ifjak nevelése,
akik hűek a munkásosztályhoz, és mindig tudják mi a feladatuk. Az oktatási intézmények
is ezt az elvet közvetítették. Már az óvodától kezdve figyeltek a gyermekek nevelésére, a
hatalom folyamatosan ellenőrizte ezt, hiszen bennük látták a kommunista társadalom
jövőjét. Ny. I. Bucharin A kommunizmus ábécéje című művében kijelentette, hogy a
gyermek nem a szülőké, hanem a társadalom tulajdona, amelybe született.11 E nézet, még
ha nem is ilyen nyíltan, de Jugoszláviában is jelen volt, a gyermekek ideológiai nevelését
állami feladatnak tekintették, megvalósításához pedig a különböző intézmények járultak
hozzá. Ám nem csak az iskolák, hanem a szabadidős tevékenységek is ezt a célt szolgálták,
mely legreprezentatív manifesztálódásának a pionír mozgalom tekinthető.
Disszertációm vizsgálati anyagául a Pionírújság című hetilapot választottam, melynek
több oka is volt. A sajtó − azon belül is egy gyermeklap − retrospektív vizsgálata mindig
sok lehetőséget biztosít a kutató számára, és a feldolgozásnak számtalan módja lehet.
Ugyanakkor egy-egy újság, hírlap, folyóirat minden esetben az adott korszak lenyomata,
mely megörökíti a társadalomban végbemenő változásokat, és azáltal, hogy hatással van az
olvasókra, a befolyásolás eszközévé válik, ami szintén fontossá teszi. 1947-ben már hét
magyar nyelvű újság létezett a Vajdaságban: a Magyar Szó, a Híd, a 7 Nap, a Dolgozó Nő,
az Ifjúság Szava, a Föld Népe és a Pionírújság,12 ám az elemzések minden esetben a
felnőtteknek szóló kiadványokkal foglalkoznak, így általam a kutatás középpontjába
helyezett gyermeklap eddig nem került feldolgozásra.
A Pionírújság tanulmányozását mindenképpen célszerűnek tartom, hiszen e sajtótermék
lassan a feledés homályába veszik. Együttesen az összes évfolyam csupán egyetlen helyen,
Újvidéken a Jó Pajtás13 szerkesztőségében található meg − vagyis nem hozzáférhető a
nagyközönség számára − és az az anyag sem teljes. Az Országos Széchenyi Könyvtár
11

Horváth 2012. o. n.
Balázs−Arth 2016, 4
13
A Jó Pajtás című hetilap a Pionírújság jogutódja.
12

11

mikrofilmtára pedig csak az 1947−48-as lapszámokat őrzi. Mivel azonban a vajdasági
magyarság művelődéstörténetének szerves részét képezi, így kár lenne megfeledkezni róla.
Az értekezés célja, hogy megpróbáljon magyarázatot adni arra a tényre, hogy a
negyvenes-ötvenes évek Jugoszláviájában szocializálódott kisiskolások miért váltak a
jugoszláv eszmét elfogadó felnőttekké, és miért vállalták még akkor is, amikor az már nem
számított társadalmilag elvártnak.
A jugoszláv nemzet mesterséges megteremtésére az 1928-as királygyilkosság után
került sor. Akkor ugyanis betiltottak minden nemzetiségre való utalást, és az ország nevét
az addig Szerb−Horvát−Szlovén Királyságról Jugoszláv Királyságra változtatták. Bár a
jugoszláv identitás megerősítésére való törekvés ebben az államalakulatban nem volt
sikeres, a titói Jugoszláviában ismét előtérbe került. Érdekes megfigyelni, hogy hogyan
alakult tízévente a magukat jugoszlávnak vallók számaránya.

A jugoszláv nemzetiségűek száma 1961 és 1991 között14

Köztársaságok,
tartományok
Bosznia−

1961

%

1971

%

1981

%

1991

275 883

↓ 84,12

43 796

↑ 745,1

326 316

↓ 26,5

239 845

Montenegró

1 559

↑ 701,9

10 943

↑ 285,5

31 243

↓ 17,3

25 854

Horvátország

15 559

↑ 540,6

84 118

↑ 450,6

379 057

↓ 72,4

104 728

Macedónia

1 260

↑ 289,6

3 652

↑ 389,5

14 225

−

−

Szlovénia

2 784

↑ 242,2

6 744

↑ 389,4

26 263

↓ 53,3

12 237

Szerbia

20 079

↑ 616,7

123 824

↑ 356,9

441 941

↓ 28,1

317 739

Közép-Szerbia

11 699

↑ 651,1

75 976

↑ 358,1

272 050

↓ 46,4

145 810

Vajdaság

3 174

↑ 1489,5

46 928

↑ 345,6

167 215

↑ 10,1

168 859

Koszovó

5 206

↓ 82,42

920

↑ 290,9

2 676

↑ 8,7

3 070

Összesen

314 124

Hercegovina

14

273 077

Spasovski at al. 1995, o. n.
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1
219 045

700 403

500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000

1 961

200,000
150,000

1 971

100,000

1 981

50,000

1 991

0

A jugoszláv nemzetiségűek aránya az összlakossághoz viszonyítva15

15

Köztársaságok,
tartományok
Bosznia−Hercegovina

1961

1971

1981

1991

8,4

1,2

7,9

5,5

Montenegró

3,3

2,0

5,3

4,2

Horvátország

0,4

1,9

8,2

2,2

Macedónia

0,1

0,2

0,7

-

Szlovénia

0,1

0,4

1,4

0,6

Szerbia

0,3

1,5

4,7

3,2

Közép-Szerbia

0,2

1,4

4,8

2,5

Vajdaság

0,2

2,4

8,2

8,4

Koszovó

0,5

0,1

0,2

0,2

Összesen

1,7

1,3

5,4

3,0

Spasovski at al. 1995, o. n.
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Az 1961-es adatok szerint több, mint 300 ezren vallották magukat jugoszlávnak, akik
legnagyobb része Bosznia-Hercegovinában élt. Ez azzal magyarázható, hogy ekkor még
nem lézett bosnyák nemzet, hiszen hivatalosan csak 1968-tól ismerték el őket, és mivel
nem tartották magukat sem szerbnek, sem horvátnak, így maradt a jugoszláv kategória. Az
1971-es 81%-os drasztikus visszaesés alátámasztja mindezt. Vajdaság területén viszont
pont az ellenkezője figyelhető meg. Az 1961-es népszámlálási mutatóhoz képest majdnem
15-szörösére nőtt a jugoszláv nemzetiségűnek vallók száma, ami a következő évtizedekben
folyamatosan emelkedett. Szinte az egyetlen terület volt az országban, ahol a nyolcvanas
évek alatt is pozitív tendenciát mutatott, és még az első délszláv válság kirobbanásának
évében is - az előző adathoz képest - majdnem tíz százalékos növekedés figyelhető meg. Itt
volt a legmagasabb a számuk az adott terület összlakosságához képest is. Ez több
mindennel magyarázható, de azt gondolom, hogy a több évtizedes manipulálásnak
hatalmas szerepe van benne, és mivel tudjuk, hogy a hatalom egyik legerősebb és
legcélravezetőbb eszköze a közvélemény befolyásolására a média, ezért feltételezhetjük,
hogy az általam vizsgált Pionírújság is rendelkezett tudatmódosító szereppel olvasótábora
körében. Célom konkrét példákkal alátámasztani, hogy melyek voltak azok az írások, a
lapban megjelent vezércikkek, tanulmányok, irodalmi és szórakoztató jellegű szövegek,
amelyek irányították a gyermekek politikai szocializációját és fejlődését. Abból a
feltevésből indulok ki, hogy egy gyermekújságnak pedagógiai szempontból fontos szerepe
lehet, ezért segítségével könnyebben rekonstruálható az adott kor gyermekszemlélete.
Látva ugyanis, hogy mit olvastak, kikövetkeztethető, hogy milyen erkölcsi és társadalmi
értékeket közvetítettek feléjük. Ahhoz azonban, hogy egyértelműen ki tudjuk mondani,
milyen céllal jelentettek meg egy-egy cikket, és milyen rejtett tartamot közvetítettek általa,
tudnunk kell, hogy kiknek a szemléletmódját tükrözi, és mi a társadalmi háttere.
A disszertáció struktúráját a fent leírtak alapján alakítottam ki. A négy fő fejezet közül a
bevezetőben ismertetem a témaválasztás okát és célját, illetve magát a módszertant,
melynek segítségével eljutottam a következtetésekig. A második, leíró jellegű részben
azokat a témaköröket érintem, melyek nélkülözhetetlenek a kontextusba helyezéshez, és
befolyásolják az értelmezést. Itt kapott helyet a jugoszlávság eszmetörténeti fogalmának
magyarázata, a történelmi háttér, és a második jugoszláv állam társadalmi berendezésének
fő jellemzői. Ahhoz ugyanis, hogy konklúziót vonhassunk, elengedhetetlennek tartom,
hogy ismerjük az adott rendszer viszonyulását az országban élő kisebbségekhez,
14

esetünkben a vajdasági magyarsághoz, illetve a kulturális életük főbb jellemzőit. Hiszen az
oktatási és művelődési intézmények keretei között folyó munka, akárcsak az egyházak és
az irodalom nagy hatással voltak a mindennapjaik megélésére. Éppen ezért fontos
áttekinteni, hogy tevékenységükbe mennyire szólt bele a politikai vezetés, és milyen
elveket követtek működésük során. Szintén nélkülözhetetlennek tartom a vizsgált periódus
szakaszolását, hiszen a Pionírújság megjelenésének ideje alatt társadalmi szerkezetváltás
ment végbe az országban, és külpolitikai szerepvállalása is megváltozott, melyek
befolyással voltak a lap tartalmi felépítésére. Az egyik ilyen meghatározó esemény a
Tito─Sztálin konfliktus, melynek minden mozzanata nyomon követhető az újság
hasábjain. Ahhoz, hogy megértsük a szerkesztési koncepcióját, ismernünk kell a korszak
magyar sajtótermékeinek a helyzetét és a köztük elfoglalt helyét is. Bár egyedüli
gyermeklap volt, a társadalomban betöltött funkciója nagyban megegyezett a többi
célcsoport számára készített periodikákéval.
Ma már köztudomású, hogy a médiának közösségformáló szerepe van, és hatása alól
szinte lehetetlen kibújni. Nem volt ez másképp abban az időszakban sem, hiszen a hatalmi
párt a tömegkommunikációs eszközök segítségével manipulált. Ők rendelkeztek a média
felett, így a cenzúra is az ő kezükben volt. Mindent elkövettek, hogy megszerezzék a
társadalom feletti teljes kontrollt, ezért a befolyásolás összes eszközét bevetették. Joseph
Göbbelstől − a hitleri náci Németország miniszterétől − származik az a nézet, hogy a
propaganda lényege abban áll, hogy az embereket olyan őszintén, olyan mélyen kell
megnyerni egy eszmének, hogy végül azokat teljesen magukévá tegyék. „A népet a
manipuláció segítségével végeredményben arra kárhoztatják, hogy a monopóliumok
hatalmi törekvéseinek eszköze legyen. Az ember nem csak gazdasági és politikai
értelemben válik a kizsákmányolás és az elnyomás áldozatává. Gondolatainak és
érzelmeinek világán is úrrá lesz egy idegen hatalom. Megfosztják annak lehetőségétől,
hogy tudatára ébredjen önálló személyiségének és cselekvő részese legyen az
eseményeknek. (…) A cél az, hogy olyan állampolgárt formáljanak, aki tökéletesen hasonul
az ország társadalmi viszonyaihoz.”16 A tömegkommunikáció propaganda célokra való
felhasználása kockázatmentes, hiszen egyoldalú, közvetített, nyilvános és nem rendelkezik
közvetlen visszacsatolással. A második világháború után Jugoszláviában − akárcsak más
szocialista országokban − a sajtó teljes mértékben a párt tulajdonát képezte és „a
történelemben
16

soha

nem

tapasztalt

szigorral

Heyden 1969, 19
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kontrollálta

a

kommunikációs

folyamatokat”.17 Mivel a propaganda akkor sikeres, ha a tömeg előtt van egy követendő
személy, akinek tekintélye megkérdőjelezhetetlen, (lásd: Hitler Németországban vagy
Sztálin a Szovjetunióban) Josip Broz Tito személyi kultuszának kialakulása és évtizedekig
való

fennmaradása egyértelmű. A

manipulálást

a társadalom

összes

szintjére

kiterjesztették, ezért minden korosztály számára megtalálták a legmegfelelőbb közvetítő
eszközt: az általános iskolásoknak ilyen volt a pionírmozgalom, a vajdasági magyar ajkú
kisgyermekeknek pedig a Pionírújság. Ismeretes, hogy a tömegkommunikáció és a
hatalom szorosan kapcsolódik egymáshoz, és a propaganda a manipulálás egyik
legfontosabb kelléke, így mindenképpen fontosnak tartottam egy külön fejezetet szentelni
a téma áttekintésére. Erről olvashatunk a disszertáció harmadik részében.
Az értekezés fő fejezetének a negyedik fejezet tekinthető, mely a Pionírújság részletes
vizsgálatát tartalmazza. Úgy véltem, hogy elsődlegesen pozícionálnom kell, meg kell
határoznom a gyermeklap társadalomban betöltött helyét és szerepét ahhoz, hogy hozzá
tudjak fogni hipotéziseim példákkal való alátámasztásához. Ezt az elvet követve egy-egy
alfejezetet szenteltem az újság megszületésének körülményeire, illetve a szerkesztők
személyének és a hetilap felépítésének az áttekintésére, majd ezek után a tartalomelemzés
módszerét alkalmazva meghatároztam azokat a kulcsszavakat, melyek segítségével keretbe
helyezhettem a vizsgált korpuszt, és így egy olyan tényanyagot sikerült összeállítanom,
mely egyértelműen bizonyítja feltevéseim.
A második jugoszláv állam vezetői a sajtóra − az első pillanattól kezdve – mint a
befolyásolás eszközére tekintettek, és egyetlen céljuk volt vele: a nép átnevelése. Ebből
kiindulva a disszertáció a következő kérdéseket helyezi a vizsgálat középpontjába:

-

Milyen jelentéstartammal töltötték meg a haza fogalmát a gyermekek számára?

-

Milyen önkép kialakítására ösztönöznek az írások?

-

Milyen gyakorisággal fordulnak elő az újságban a magyar nemzetre vonatkozó
sajátosságok és milyen kontextusban?

-

Mik azok a szimbólumok, tematikák, melyek elsődlegesen a jugoszláv öntudat
megszilárdítását célozták meg?

-

17

Milyen képanyag segítette a szövegek befolyásoló hatásának eredményességét?

Szecskő 1988, 19

16

-

A személyi kultusz folyamatos tudatosítása milyen mértékben segítette elő a
jugoszláv eszme népszerűségét?

-

Mennyire tükröződik az aktuálpolitika a megjelentetett irodalmi művekben?

A Pionírújság anyagának vizsgálata számtalan lehetőséget rejt magában, hiszen a
tizenkét évfolyam során megjelent mintegy 280 kiadvány igazán értékes forrásnak
tekinthető. Éppen ezért fel kellett állítanom egy szempontrendszert, mert behatárolja a
kutatást. Az általam készített elemzés nem tartalmaz összehasonlítást más korabeli
gyermeklapokkal, illetve nem egy-egy alkotó életművébe helyezve pozícionál, hanem a
kvantitatív vizsgálat során nyert adatokból von kvalitatív megállapításokat.
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1.2. A kutatás módszertana

Disszertációmban az általam megválaszolandó kérdéseket a tartalomelemzés
módszerével kívánom alátámasztani. A társadalomtudományok számos esetben ugyanis ezt
a technikát alkalmazzák, és segítségével jutnak el különböző megállapításokig.
A tartalomelemzést a második világháború alatt kezdték el gyakorlati célokra használni,
előtte a tömegkommunikációt segítette, illetve a tudományos feltevések ellenőrzésére
alkalmazták. Azokban az években viszont nélkülözhetetlennek bizonyult a sajtó- és
propagandaelemzésekhez − melyek növelték a hírszerzés hatékonyságát − hiszen általa
próbálták kimutatni a szövegbe rejtett üzeneteket. Népszerűsége azóta is töretlen, ami
annak köszönhető, hogy bármilyen szöveg értelmezésére alkalmas, legyen az irodalmi
alkotás, történeti forrás vagy a tömegkommunikációs eszközök által előállított műsor, film,
reklámanyag. Eredményessége abban rejlik, hogy az adatok elemzésére egy sajátos
megközelítési módot választ. Ole R. Holsti, a módszer elismert kutatója szerint:
»„Tartalomelemzésnek nevezünk minden olyan eljárást, melynek során közlemények,
üzenetek – szövegek − törvényszerűen visszatérő sajátosságai alapján módszeres és
objektív eljárással olyan következtetéseket vonunk le, amelyek a közleményekben nyíltan
kimondva nincsenek, de az üzenetek megszerkesztettségének, azaz a kódolásnak a módjából
kiolvashatók és esetleg más eszközökkel, más módon − nem tartalomelemzéssel − nyert
adatok segítségével megerősíthetők, igazolhatók.”«18 A definícióból kiderül, hogy a
tartalomelemzés általában mennyiségi, vagyis kvantitatív jellegű. A szöveg visszatérő
sajátosságait vizsgálja, ezért mennyiségi, ugyanakkor mindig megfogalmazható kvalitatív
módon is. A modern tartalomelemzésben tehát e két elem együttesen van jelen. Az, hogy
megvizsgáljuk, hogy egy szimbólum hányszor fordul elő a szövegben, kvantitatív módszer,
ám az, hogy mit helyezzünk a vizsgálat középpontjába, akárcsak a konklúziók levonása,
már minőségi. A módszer az objektív eljárást alkalmazva igyekszik a tartalmi elemek
előfordulásáról számot adni, ami alatt azt értjük, hogy ha a vizsgálatot ugyanazokkal a
kategóriákkal egy másik kutató végzi, akkor is hasonló eredményt kell kapnia.19

18
19

Antal 1976, 15
Antal 1976, 16─17
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„A tartalomelemzés kvantitatíven orientált eljárás, melyben standardizált mértékeket
rendelnek hozzá metrikusan definiált egységekhez, és ezeket használják a dokumentumok
jellemzésére és összehasonlítására.”20 Ez a meghatározás is azt támasztja alá, hogy
következetes módszerrel eredményes lehet a kvantitatív eljárás, hiszen valójában a
kvalitatív vizsgálat is hasonló, ugyanúgy gyakoriságot rendel a minőségekhez, csak
kevésbé explicit módon.
A kutatók tehát az eljárás két változatát alkalmazzák. Az egyik a pozitivista
szemléletmódhoz kapcsolódó mintakeresést preferálja, és a sémák egymáshoz való
viszonyát vizsgálja, vagyis a szöveget kódokra bontja témák szerint, ez a kvantitatív
módszer, míg a másik a humanista hagyományokhoz kapcsolódó kvalitatív kutatás, ami a
jelentés és értelmezéskeresést takarja. A mennyiségi kutatások legtöbbször a deduktív
eljárással dolgoznak, míg a kvalitatívak inkább az induktív módszerből levezetett
elméleteket használják. Az elsőt alkalmazó kutatókat az érdekli, hogy egyes dolgok
hogyan működnek a társadalomban, az utóbbiakat pedig, hogy mi annak az oka. A
kvantitatív szemlélet szerint a tudomány célja, hogy lehetővé tegye a világban lévő
igazságok komplexebb megértését, míg a kvalitatív álláspontot képviselők véleménye az,
hogy releváns tapasztalatnak csak az tekinthető, ami a szubjektív élményekben és a társas
kontextusokban realizálható. Ez a hozzáállás eleve feltételezi, hogy a kutató beleviszi saját
személyét a vizsgálatba, már a témaválasztásnál is, de a későbbiekben sem tud teljes
mértékben objektív maradni, hiszen a valóságot egy másik egyén szubjektív meglátása
alapján értelmezi.21
A kvantitatív─kvalitatív vita során Ole R. Holsti arra a megállapításra jut, hogy a
tartalomelemzésnek mindig két fázisa van. Az első a kódolás, amikor kijelöljük a vizsgált
kategóriákat. Ebben az esetben mindig azokat a szavakat határozzuk meg, amik
ténylegesen jelen vannak a szövegben. A második, interpretációs szakaszban pedig a
korábban kapott adatokat értelmezzük, és itt már azzal is foglalkozhatunk, ami nem
szerepel a vizsgált anyagban, vagyis valaminek a hiánya is értelmezési kategóriává válhat.
Lehota József ezzel szemben három munkafázist különböztet meg:
„Az első fázis a kódolás szakasza. Ebben a fázisban a szöveg egyes részeit (pl. a
fókuszcsoport vagy az egyéni mélyinterjú szöveges átiratának „kódolási egységeit”) előre
megállapított kategóriákhoz soroljuk. A kvalitatív tartalomelemzés esetében a kódolás nem
20
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előre meghatározott kategóriák szerint történik, hanem ezek a kategóriák az elemzés
folyamatában alakulnak ki. Csak olyan szavak, mondatok jelentése kódolható, amelyek a
szövegben ténylegesen megjelennek. A jelen nem levőt nem lehet sem megszámolni, sem
kódolni.
A második fázis az elemzés szakasza. Az első munkaszakaszban kódolt tartalmakat itt
dolgozzuk fel, itt vizsgáljuk meg az egyes előfordulási gyakoriságok számát egy-egy adott
kódkategória esetében, vagy két, sőt több kód együttes előfordulását. Itt, a második
szakaszban a nem jelenlévő fogalmak is felszínre kerülnek (látens tartalom). Egyrészt,
mivel minden kód valamilyen jelentést szimbolizál, két-három kódnak az együttes
előfordulása „jelentéstöbbletet” hoz létre, amely nem volt benne az eredeti szövegben,
másrészt itt már fontos tartalmi mutatóvá válhat valaminek a hiánya is.
A harmadik szakasz az értelmezés szakasza. A tendenciaszerű együttes előfordulások a
szövegben törvényszerűségekre engednek következtetni, amelyek értelmezhetővé válnak.
Ha viszont egy dokumentumban nem szerepel egy olyan kód (által jelzett fogalom), amelyet
ott elvárnánk – mert pl. korábbi hasonló dokumentumokban mindig szerepelt –, akkor egy
nem jelenlevő tartalomra, rejtett, látens mozzanatra bukkantunk, amely esetleg éppen
„sokatmondó hiánya” miatt lehet meghatározó.”22
A tartalomelemzés, mint láthattuk, következtetések levonására alkalmas verbális,
szimbolikus és kommunikatív adatokból egyaránt. Kutatásomban elsődlegesen a
kvantitatív módszert alkalmazom, hiszen abban a környezetben, melyben az általam
vizsgált Pionírújság létrejött, az üzenetek propagandisztikus szándéka és folyamatos
érzelmi

hatása

volt

mérvadó.

Akkoriban

a

cenzúra

nem

tűrte

az

árnyalt

megfogalmazásokat, elfogadhatatlannak, politikailag inkorrektnek tartotta. Elemzésem a
grounded theory23 (megalapozott elmélet) alkalmazásával végeztem, mely kutatási
módszer az empirikus adatokból alkotja meg az elméleti keretet. Célja, hogy megteremtse
a kvalitatív kutatások megbízhatóságát, és bemutassa, hogy hogyan lehet eljutni a
megfigyelésektől az elméletek megfogalmazásáig, az egyedi hasonlóságoktól a társadalmi
törvényszerűségekig. Elemzésemben arra törekedtem, hogy a kvantitatív módszerrel nyert
eredményeket tovább gondolva a kvalitatív tartalmakat is megragadjam.
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Lehota 2001, 55
Az elmélet kidolgozói két amerikai szociológus, Anselm L. Strauss és Barney Glaser voltak. 1967-ben
megjelent The Discovery of Grounded Theory című munkájuk mérföldkőnek számított a kvalitatív
kutatásban.
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A tartalomelemzés az osztályozás szempontjából is többféle lehet. Janis, I.L. Language
of Politics című munkájában megkülönböztet pragmatikus, szemantikus és jelhordozó
elemzést. A pragmatikus az okok és hatások szerint osztályozza a jeleket, aszerint, hogy
hányszor említenek meg valamit, ami pozitív hatással van a befolyásolásra. A szemantikus
tartalomelemzés a jelentéstartam, a jelhordozó pedig a pszichofizikai sajátosságok alapján.
Majoros Pál24 e hármas felosztást kettőre redukálja. Ő csak pragmatikus és szemantikus
tartalomelemzésről beszél. Míg a pragmatikus az okok alapján osztályozza az
eredményeket, a szemantikust három alcsoportra bontja. Létezik megnevezés analízis,
amely a szövegen belüli előfordulási aránnyal foglalkozik − hányszor említenek meg egyes
dolgokat −, attribúció analízis, ami azt kutatja, hogy milyen gyakran utalnak bizonyos
jellemvonásokra - például elvhűség, szolidaritás-, és kijelentés analízis, ahol a vizsgálat
középpontjában az a kérdés áll, hogy egy-egy objektumot milyen gyakran jellemeznek
azonos módon. Holsti szerint a tartalomelemzésnek hármas feladata van: a kommunikáció
jellemzőinek a leírása − kinek mit és hogyan mond el −, illetve a következtetések levonása
mind az előzményekkel − miért mondtak valamit − mind pedig a hatással kapcsolatban.25
A huszadik században egyre elterjedtebbé vált a politikai tartammal rendelkező
dokumentumok vizsgálata, ami a szöveg igazságarányát is igyekezett kimutatni. Ezt a
vizsgálatot nevezzük diskurzuselemzésnek, és azon a nézeten alapszik, hogy a nyelv az
igazságot nemcsak kifejezi, hanem vissza is tükrözi. Vagyis olyan eszköz, mellyel az
egyén társadalmi tevékenységet végezhet, és hatalmi helyzeteket próbálhat ki. A
diskurzuselemzés amellett, hogy az igazságot vizsgálja, azt is, hogy ki állítja magáról,
hogy a birtokában van, és megnyilvánulásait hogyan próbálja nyílt vagy rejtett
narratívákkal igazolni.26 Esetemben − a Pionírújság szövegit vizsgálva − a narratív
tartalomelemzés módszere tűnt az egyik alkalmazható módszernek, hiszen a közreadott
szöveg, akárcsak a képi anyag, legtöbb esetben követendő politikai mintát tartalmaz. Ez az
eljárás számszerűsíti a folyamatosan megjelenő eseményeket, és egy értelmezési keretbe
helyezi őket. A tartalomelemzés ezen módszere kiválóan alkalmas különböző tanmesék,
novellák elemzésére, amik kimondottan a propaganda céljából születtek.
A vizsgálat szempontjából fontos meghatározni, hogy milyen egységet vizsgálunk.
Fókuszálhatunk a legkisebb részre, a szóra, ha olyan kategóriákat helyezünk a
középpontba, mint például: jugoszláv, kommunizmus, szabadság, demokrácia, és ezeket
24
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számszerűsítjük egy-egy cikkben vagy írásban, viszont megfigyelhetünk a szónál nagyobb
elemet is, akkor már kijelentésről, vagyis gondolatokról beszélünk. Ezektől tágabb
osztályozási kategória a téma, melyek az adott dokumentum tartalmát jellemzik.
Összegzésként elmondható, hogy azok a tartalmak, amik nagy gyakorisággal jelennek
meg, nagyobb jelentőséggel bírnak, fontosabbnak tűnnek, így a célközönség figyelmét is
jobban magukra tudják vonni. Ugyanakkor az is kijelenthető, hogy legtöbbször nem az
egyértelmű, hanem a rejtette üzenetek válnak igazán érdekessé, hiszen leginkább a
másodlagos mondanivaló a manifesztáció eredeti célja.
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2. TÖRTÉNETI ÉS IDEOLÓGIAI ÁTTEKINTÉS

2.1. A jugoszlávizmus és a délszláv egység hagyománya

A délszláv népek összetartozásáról szóló gondolatnak − vagyis a jugoszlávizmus
kialakulásnak − szövevényes, több államalakulaton átívelő története van. A téma
kiemelkedő szakértője, Dejan Djokic az általa szerkesztett tanulmánykötetben arra a
következtetésre jut, hogy a jugoszlávizmus nehezen körülhatárolható elképzelés, „melyet
különböző időpontokban különböző módon értettek a különböző jugoszláv nemzetiségek.”27
Ez talán nem is lehetne másképp, hiszen a délszláv népek párhuzamosan, de eltérő
államalakulatok részeként fejlődtek, így a jugoszlávizmus eszméje is más fejlődéstörténetet
mutat. Éppen ezért a már említett tanulmánykötetben megjelent Dennison Rusinow kiváló
történelmi

áttekintését

vettem

alapul,

és

más

forrásokkal

kiegészítve

a

két

legmeghatározóbb délszláv nép – a szerbek és a horvátok – tekintetében mutatom be az
eszme alakulástörténetét.
Rusinow megállapítja: a délszláv népek között léteztek törekvések arra, hogy valami
fajta egységes identitást teremtsenek. Az összetartozás-pártiak folyamatosan tagadták,
hogy külön nemzetiségekről lenne szó. Azt hangoztatták, hogy csak a vallási különbségek
keltik ezt a látszatot, a szerbek valójában ortodox horvátok, a horvátok pedig katolikus
szerbek.28
Az ilyen − főként a XIX. századtól jelentkező próbálkozásoknak − nem volt nehéz a
történelemből meríteniük. A délszláv népek etnikai−kulturális és nyelvi kapcsolatának
gondolata ugyanis már a XVI. századra visszavezethető. Ekkor alakult ki ugyanis a
humanista történetírásban az a nézet, hogy a Balkánon élő szlávok az egykor ott élő illírek
utódai. Ezzel egyidőben a reformáció törekvéseinek köszönhetően a nemzeti nyelv
fontossága is előtérbe került, amely egyértelműen megkövetelte közérthetővé tételét és
szélesebb körben való elterjesztését. Nyelvtankönyveket, szótárakat szerkesztettek e célra
27
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és egyre több egyházi szöveget fordítottak le anyanyelvre. Primož Trubar, a szlovén
protestantizmus legjelentősebb képviselője, akit a szlovén irodalmi nyelv megteremtőjének
is tartanak, Pietro Paolo Vergerio29 egységes délszláv nyelv kialakítási javaslatára sem volt
hajlandó lemondani az általa hirdetett nemzeti nyelv önállóságának létjogosultságáról.
Ugyanakkor az ő nevéhez fűződik Johann von Ungnad30 báróval közösen az 1561-es
urachi szlovén, horvát, illetve cirill betűs szerb nyomda létrehozása is, mely megerősítette
a délszláv könyvkiadás helyzetét, valamint szorosabbá tette a balkáni népek kulturális
kapcsolatát.31
Maga az eszme, amely a szláv népek közös gyökerét hirdette, Dubrovnik (Raguza)
területéről származik, leghíresebb képviselői pedig Ivan Gundulić költő és Mavro Orbini
történetíró voltak, de mindenképpen meg kell említeni Juraj Križanić32 nevét is. Nagyon
fontos azonban hangsúlyozni, hogy nem egyértelmű, mely népek tartoztak e csoporthoz.
Sokcsevits Dénes felhívja a figyelmünket arra, hogy míg Orbini 1601-ben megjelent A
szlávok királysága című művében a horvátokat, a szerbeket és a bolgárokat tartja rokon
népeknek, addig Križanić a szlovénokat is ide sorolja.33 August Ludwig von Schlözer
1771-es Allgemeine nordische Geschichte (Általános északi történelem) című művében
konkrét leírást ad a különböző szláv népcsoportokról, nála találkozhatunk először a
délszláv (Südslaven) elnevezéssel is. A XVIII. század végén Jovan Raijć szerb történész
megírja Istoria raznych slavenskych narodov naipace Bolgar, Chorvator, i Serbov iz trny
zabvenija izjataja című könyvét, amellyel kezdetét veszi az egységes délszláv nemzetet
kialakító folyamat.34 Ekkoriban már egy évszázada létezik Ivan Gundulić Oszmán című
eposza, amely szintén a szláv népek egységét hirdeti, és a törökök elleni közös fellépésre
buzdít.
A közös délszláv tudat megteremtésében jelentős szerepe volt annak, hogy Napóleon
1809-ben az elfoglalt osztrák területekből létrehozta az Illír provinciákat, és ezáltal a
délszlávok jelentős része rövid időre egy fennhatóság alá került. A tartomány magában
Peter Pavel Vergerius (1498−1565) koperi katolikus püspök, később evangélikus lelkész, humanista, a
szláv nyelv horvát változatát tekintette a Balkán közvetítő nyelvének
30
Johann von Ungnad (1490−1564) Alsó-Ausztria tartomány vezetője (Landeshauptmannja), amely
pozícióról a református támogatása miatt kényszerült távozni, meggyőződéses protestáns, a délszláv irodalom
és könyvnyomtatás mecénása.
31
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32
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előfutára, az összes szláv népet egyesíteni akarta az orosz cár uralma alatt, illetve a katolikusok és az
ortodoxok összefogását szorgalmazta a protestáns németek és a török muszlimok ellen.
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foglalta Karintia délnyugati részét, a görzi grófságot, Triesztet és környékét, Krajnát,
Horvátországnak a Szávától nyugatra és délre eső területeit, Isztriát, Dalmáciát, Raguzát és
a Cattarói öblöt.35 A franciák által bevezetett közigazgatási intézményrendszer és az
újonnan kiépített infrastruktúra anyanyelvi oktatással lehetővé tette nemcsak a
külkapcsolatok, hanem a modern nemzeti tudat kicsírázását is.
Ez vezetett az 1830-as években az úgynevezett illírizmus kialakulásához is. Ennek az
eszmerendszernek a (főként horvát) vezéralakjai úgy tartották, hogy a déli szlávoknak
közös az eredetük és lényegében mindannyian ugyanazt a nyelvet beszélik, és joguk van
egy saját államhoz.36
Az íllirizmus egyik legfontosabb alakjának Ljudevit Gaj német származású író
tekinthető, aki nevéhez két lap is, a Novine Horvatzke (Horvát Újság) és az Illyrske Novine
(Illír Újság)37 fűződik. Személyes jó barátja, a szerb filológus, Vuk Stefanović Karadžić
által központosított szerb nyelvnek a latin betűs változatát kívánta a horvát irodalmi nyelv
alapjává tenni, ezzel is hangsúlyozva a közös gyökereket.
Gaj elképzeléseinek az illírizmus nevet adta, ami elsősorban a napóleoni Illír
provinciáktól eredeztethető, de hivatkozott az ókori illírekre, a trákokra is mint a balkáni
szláv törzsek őseire. Ebből kifolyólag az illír mozgalom hatalmas területekre tarthatott
igényt. Gaj eszmerendszerére Janko Drašković néhány évvel korábban megjelent
Disszertációja38 hatott, amelyben egy olyan terület illúzióját vetíti elő, amely magában
foglalja Horvátországot, Szlavóniát, a Határőrvidéket, Dalmáciát, Boszniát és a szlovén
területeket, később pedig a szerb, a bolgár és a macedón részeket is.39 Drašković e politikai
egységet a Habsburg Monarchia keretein belül vizionálta. Ezt az „Illíriát” a bán irányította
volna királyi felügyelettel, és a što nyelvjárás lett volna a hivatalos nyelv. A mű
középpontjában az anyanyelv kérdése áll, melyben így ösztönzi nemzettársait:
„Kötelességünk a magyarok példáját követni, s ezáltal is megerősíteni, hogy jó és okos
alkotásaikat nagyra értékeljük. De azt kell mondanunk, hogy nekünk is van nemzeti
nyelvünk, amely minden követelménynek képes megfelelni, vezessük be tehát közügyeinkbe,
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és törekedjünk rá, hogy mindennapi szükségleteinkhez igazítsuk, ahogyan a magyarok már
jó ideje teszik.”40
Gaj és más horvát illíristák amellett érveltek, hogy valójában minden délszláv nép
ugyanazt a nyelvet, csak annak egy-egy nyelvjárását beszéli. Gaj az egység megteremtése
érdekében a što nyelvjárást támogatta, annak ellenére is, hogy a horvát irodalmi körökben
akkor a kaj sokkal elterjedtebb volt. Néhány illírista még a szlovénokat is megpróbálta
rávenni, hogy hasonló áldozatot hozzanak.
A mozgalomnak nem igazán akadt híve. A legismertebb szlovén illírista, Stanko
Vraznál,41 aki saját stájer nyelvjárása miatt nem érezte közel magához a szlovén irodalmi
standarddá váló krajnai nyelvjárást, úgy vélekedett, hogy a kaj nyelvjárás és anyanyelve
egy és ugyanaz. Ezért eleinte elkötelezett híve volt az illírizmusnak, és rajongással tekintett
a mozgalmat vezető Gajra, akivel egy ideig személyesen is jó kapcsolatot ápolt. Viszonyuk
azonban megromlott, mert Vraz úgy érezte, hogy Gaj a horvát nemzeti érdekeknek rendelte
alá az illírizmust.
A szlovénok hasonlóan éreztek, – és különállásokat megőrzendő – elutasították a
horvát nyelvvel való egységesítési törekvéseket.
A nyelvi különbségek áthidalására való más törekvések is a közös identitás megteremtése
érdekében történtek. Szerb oldalról Dositej Obradović, aki a népnyelv és a népi kultúra
felemelkedésének megálmodója volt, már a XVIII. század végén a szerbek, a horvátok és a
szlovénok egységét hirdette.42 A beszélt nyelv prioritását hangsúlyozta az akkori hivatalos
szlavenoszerb irodalmi nyelvvel szemben. E nézete visszavezethető a Habsburg Monarchia
országaiban megindult népnyelvi mozgalmakra, amelyekkel tanulmányai során találkozott,
és melynek eszmeisége a későbbiekben Vuk Stefanović Karadžić munkásságában
csúcsosodott ki. Ez ugyanis az az időszak, amikor színre lép a szláv ,,újjászületési
mozgalom”, melynek célja a különböző szláv nyelvek és kultúrák megerősítése, és aminek
alapját August Ludwig von Schlözer, Johann Gottfried Herder és Josef Dobrovský munkái
képezik. Jernej Kopitar, Vuk Stefanović Karadžić, Pavel Josef Šafárik, Václav Hanka és
František Palacký tevékenysége révén a mozgalom fontos szerepet játszott a modern
nemzetté válás folyamatában.43 A délszláv gondolkodók egy része a nyelvi közösség
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alapján képzelte el a megvalósítandó nemzetet. Jellegzetesen ez egy romantikus vízió, akár
mítosznak is nevezhetjük, amely nem számolt a jelentős civilizációs különbségekkel.
A nyelv-alapú közös délszláv identitás kialakulását elősegítő tényező volt a Habsburg
Birodalomban ekkortájt teret nyert felvilágosult abszolutizmus. Különféle reformokkal
kívánták megerősíteni az országot, és ezzel egyidejűleg közelíteni a nyugati színvonalhoz.
E törekvés szerves részét képezte a gazdasági és mezőgazdasági élet fejlesztése mellett a
lakosság, köztük a szláv kisebbség betelepítése is. A mezőgazdasági újítások bevezetése
azonban megkövetelte a közérthetőséget. A Habsburg Birodalmon belül ugyan sokak által
ismert nyelv volt a német, a parasztság rétegének megnyeréséhez azonban szükségessé vált
a nemzeti nyelv szélesebb körű használata. A nyelv tehát eszközként szolgált e célok
eléréséhez, vagyis ,,az Ész sugallta racionális rendelkezés volt, mindenfajta etnikai
(“nemzeti”) szándék nélkül.”44 Ez volt az a pont, ahol a politika kapcsolatba került a
nemzeti újjászületési mozgalmakkal. Egy-egy etnikum anyanyelve ebben az időszakban
még nem volt egységes, mert nem rendelkezett nyelvtani szabályzattal, helyesírással, így
mindenki a saját maga által beszélt anyanyelvet értette rajta.
A bécsi kormány kezdetben támogatta az illírizmust, mert sokkal inkább tartott a magyar
reformmozgalom törekvéseitől. A horvát nemesség egy részében azonban kialakult a
szembenállás, ők az illírizmus ellen léptek fel és továbbra is a latin nyelv használatát
szorgalmazták, sokszor akadályozva ezzel a magyar nyelv bevezetésének folyamatát is. Az
viszont fel sem merült bennük, hogy a horvátot tegyék meg hivatalos nyelvnek. 1843-ban,
amikor a török Porta is tiltakozni kezdett az illírek boszniai tevékenysége miatt, az osztrák
kormány helyt adott a követeléseknek, és bár a támogatást nem vonta meg, Gaj lapjának
vissza kellett vennie eredeti nevét.45
Az illírista mozgalom főként az értelmiségieket vonzotta, egy rendkívül szűk réteget. Az
1857-es népszámlás adatai szerint a horvát megyék (civil Horvátország) lakosságának
csupán 2%-a tartozott az értelmiséghez, és ez az arány egész Horvátország-Szlavóniára
nézve is alig érte el az 1%-ot. Az eszme terjedését kifejezetten hátráltatta, hogy a
különböző délszláv népek nemzettudatra ébredése már lényegében lezajlott, így az illír
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vagy a közös délszláv identitás legfeljebb kiegészíthette a horvát, szlovén vagy éppen
szerb identitást.46
Mindezek a tények nem jelentik azt, hogy az illír eszme ne fejlődött volna. Az 1848as nemzetiségi felkelések után a horvát politikai elit két különböző programot fogalmazott
meg. Az egyiket az Ante Starčević által megalakított Jogpárt képviselte, amely szerint
Horvátország hosszú történelmi létezése alatt jogilag egy független államot képviselt,
amelynek önállóságát a Habsburgok és a magyarok is aláásták. Egy olyan NagyHorvátországot eszményített, amely a bosnyák és szlovén területeket is magában foglalta
volna. Az ott élőkre ugyanis szintén a horvát politikai nemzet részeként, csak eltérő
vallásúként tekintetett.47
A másik nemzeti programot, az illírizmushoz közelebb állót, Josip Juraj Strossmayer és
Franjo Rački-féle Nemzeti Párt képviselt. Ez a délszláv népek egységét hirdette a
horvát−szerb kulturális és nyelvi kapcsolatok hangsúlyozásával. Strossmayer,48 és Rački
katolikus papok voltak és abban reménykedtek, hogy Jugoszlávia létrejötte a katolikus és
az ortodox egyház újraegyesítését is megteremtené. Terveiket a Habsburg Monarchián
belül egy autonóm konföderációban képzelték el.49
A Habsburg Monarchia területén élő szerbek esetében hasonló folyamatok zajlottak le,
mint a horvátoknál. A magyarországi szerbek már 1790-ben a temesvári egyházi−nemzeti
kongresszusukon megfogalmazták az egyházi autonómiát átalakítandó követeléseiket.
Önálló területet kívántak maguknak, (amelynek élén a vajda állt volna), vajdaválasztási
jogot, továbbá hogy a Bánság területén szabad birtokosként élhessenek, ne pedig jobbágy
sorban. Sava Tekelija (Tököly Száva), a szerb kultúra egyik legnagyobb támogatója nem
értett egyet e követelésekkel, mert szerinte a szerbeknek Szerbián belül kell területileg
egyesülniük, nem pedig más államalakulatban. »„Higgyetek nekem - mondta - nem a
földterület egymaga s ennek fizikai állapota ad létet a nemzetnek, hanem az abban lakozó
népnek polgári állapota, a nemzetnek saját közjoga, s a lakosoknak a polgári törvények
általi összeköttetésük, s ezek adják meg külön minden nemzetnek a formát, a létezést.”«50
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A Habsburg Monarchiában élő szerbek választása azért esett a bánáti területekre, mert
bár az ottani lakosság nagy része román nemzetiségű volt, őket is − az ortodox egyházhoz
való tartozás révén − saját közösségük részének tekintették. Követelésüket azonban az
uralkodó a magyar rendek tiltakozása miatt elutasította. Néhány évvel később viszont,
amikor a Szerb Fejedelemség az első és a második szerb felkelésnek köszönhetően kivívta
függetlenségét, a Magyar Királyságban élő szerbek anyaországgal való azonosulási vágya
is egyre erősödött. Ekkor kezdtek el hódítani a nacionalista törekvések. Népszerű volt az
illír eszme, ami végül az 1848-as eseményekhez vezetett, vagyis a horvátországi,
szlavóniai, bácskai és bánáti délszláv népek magyar szabadságharc elleni küzdelméhez. Az
1848 májusában megtartott karlócai kongresszuson a szerbek követelték a Szerb Vajdaság
megalakítását, amely elképzelésük szerint a Szerémségből, Baranyából, Bácskából és
Bánátból állt volna, és szövetséget kötött volna a Háromegy Királysággal (vagyis
Horvátországgal, Szlavóniával és Dalmáciával). Ezt a kapcsolatot Szerbia is támogatta:
»„Most jött el az ideje annak, hogy a szerbek visszaállítsák a korábban elvett
autonómiájukat élükön a szerb vajdával és pátriárkával. Azonban, hogy helyüket
megszilárdítsák, szerződést kell kötniük a horvátokkal (...) Mindezt Szerbiának kell
támogatni, hogy biztosítsa vezető szerepét a délszláv ügyek intézésében. Senkinek sem
szabad átengedni ezt a lehetőséget.”«51 A szabadságharc után azonban a szerbek és a
horvátok nem tudtak megegyezni a Szerb Vajdaság státuszáról. A horvátok és a Szerb
Fejedelemség is a Háromegy Királysághoz való csatolást szorgalmazta, ahol közös lett
volna a szábor, a bán és az alvajda is, ám a magyarországi szerbek többsége tartott a
horvátok megerősödésétől, és inkább a Habsburg Birodalmon belüli önállóságot
támogatták. Ferenc József császár 1849. november 18-án a két fél nézőpontját figyelmen
kívül hagyva egy új koronatartományt hozott létre, Szerb Vajdaság és Temesi Bánság
néven, ami magában foglalta Bács, Torontál, Temes, Krassó megyét, illetve Szerém megye
két járását, amely az 1848-as Vajdasággal ellentétben nem terjedt ki a határőrvidékre, tehát
nem volt határos közvetlenül Szerbiával. Ez a tartomány 1860. december 27-én az
Októberi Diploma kibocsátása után megszűnt, és visszacsatolták a magyarországi
közigazgatáshoz. 1868. november 17-én az uralkodó szentesítette a magyar–horvát
kiegyezésről szóló 1868: XXX. törvénycikket, ami helyreállította az államközösséget
Magyarország és Horvátország között. A horvát nemzettudatban azonban továbbra is jelen
volt az önállóság igényének és a jugoszlávizmus eszméjének kettőssége, csak az
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államegység helyett a kulturális került előtérbe, megtartva a különbség egységének
felfogását, a többszintes identitást.52
A szerbek helyzetét nagyban befolyásolta az is, hogy nemzetük azon tagjai, akik
felszabadultak az Oszmán Birodalom fennhatóság alól – a Habsburg Monarchia alatt
élőkkel szemben – nem voltak nyitottak az illírizmus eszméjére. Ők az 1815-ben létrejött
autonóm fejedelemség, majd a 1882-ben teljesen függetlenné váló királyság kialakulása
miatt teljesen másképp vélekedtek identitásukról. Mivel saját, 1912-ig etnikailag homogén
államuk volt, ezért nem féltették fennmaradásukat. A körükben kialakult nacionalizmus így
nem a felszabadításról, hanem a terjeszkedéséről, az államhatárukon kívüli szerbekkel való
egyesítésről szólt. A nagyszerb eszme lényegében már akkor „irredenta” volt, amikor az
elnevezést eredetileg megalkotó, szülőföldjeiket visszakövetelő olasz nacionalista
mozgalmak még nem is léteztek. A szerbeknél is hódított egy − a horvátok illírizmusához
hasonló − gondolat a délszláv egységről, de ez nehezen volt megkülönböztethető a
nagyszerb eszmétől. Az egyetlen különbség csupán abból állt, hogy az elképzelt NagySzerbiának Szlovénia és a Zágráb környéki horvát területek nem lettek volna a részei.53
A délszláv egységet leginkább Mihály szerb fejedelem54 (1860−1868) próbálta
megteremteni, aki egy szerb−horvát−bolgár állam létrehozásában gondolkodott, hogy így
függetlenítse az akkor még Oszmán és Habsburg-uralom alatt élő délszláv népeket.
Elképzelése visszavezethető Ilija Garašanin55 1844-es Načertanije (Tervezet) című
munkájára56, melyben egy délszláv impérium létrehozását tűzte ki célul szerb irányítással.
E tervezet valójában Nagy-Szerbiát vizionálta, amelynek később jelentős szerepe volt
Szerbia külpolitikai törekvéseiben.57 Ilija Garašanin szerint ugyanis az új állam
létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen: »„A szerb

államnak, amelynek kialakulása

szerencsésen megkezdődött, amelynek azonban bővülnie és erősödnie kell, szilárd alapja a
13. és 14. századbeli szerb birodalomban és a gazdag és dicső szerb történelemben
található..”«58 A nagyszerb állam a Tervezet szerint magában foglalta volna
Bosznia−Hercegovinát, Montenegrót, Bulgáriát és az észak-albániai területeket is, Belgrád
52
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irányításával. Az első szakaszban felszabadították volna az oszmán fennhatóság alatt élő
délszlávokat, majd utána a Habsburg Birodalmon belül élőket is. Garašanin ugyanis a
horvátokat és a bosnyákokat is szerbeknek tekintette, akikről azt gondolta, hogy vallási
rendeletekkel áttéríthetőek. Már ekkor a figyelem középpontjába került Bulgária, mint
lehetséges szerb terület, és e területi követelés a későbbiekben is folyamatosan jelen volt.
Az 1860-as években, amikor a ,,Balkán a balkáni népeké” eszme hódított, megpróbáltak
legitimitást is szerezni neki. Ebben Szerbia állt az élen, azzal, hogy 1866-ban szövetségre
lépett Montenegróval, 1867-ben Görögországgal, 1868-ban pedig Romániával. Ezek
azonban csupán védelmi szövetségek voltak az Oszmán Birodalommal szemben. A kivétel,
amely valóban az egységesítést célozta volna, a bolgárokkal kötött 1867-es egyezmény,
melyet a szerb−bolgár délszláv császárság megalapozására szántak, de végül nem kötötték
meg, mert a bolgár felszabadító bizottság, aki aláírta volna, nem képezte a bolgár nemzet
hivatalos szervét/részét.59 Szerbiában a jugoszláv mozgalom kezdeti törekvésének
Bosznia−Hercegovina felszabadítási kísérlete tekinthető. Mihály fejedelem azt tervezte,
hogy a felszabadított országot Szerbiához csatolja, majd szövetségre lép velük Montenegró
is, és az így létrejött államalakulat Bulgáriával együtt képezné a Balkán Föderációt. A
boszniai és hercegovinai területi igények megkövetelték Horvátország bevonását, amiből
pedig a szlovénok integrálása következett volna. 1866-ban Garašanin és Strossmayer, a
horvát Nemzeti Párt vezetője megállapodtak az együttműködésről, ami az összes délszláv
törzs egy szövetségi államba való tömörítését célozta.
A jugoszláv-egység gondolatát azonban gyakran a nemzetiségek összetartozási vágya
helyett, az érdekeik diktálták. A szerbeknek szükségük volt a Monarchiában élő délszláv
kisebbségek támogatására Nagy-Szerbia kialakítására, míg a horvátok és szlovénok külső
támogatást vártak a szerbektől saját függetlenedésükhöz.60 Elvégre a szerbek egy államba
való tömörítésének egyik legnagyobb akadálya maga az Osztrák−Magyar Monarchia volt.
Az 1878-as a berlini kongresszus értelmében ugyanis Bosznia−Hercegovina és a
Novipazari Szandzsák a Monarchia ellenőrzése alá került, ami korlátozta Szerbia
lehetőségeit a nyugat felé. Ennek következtében át kellett gondolnia külpolitikáját, ami oda
vezetett, hogy déli törekvései érdekében, 1881-ben egy titkos szerződésben elfogadta a
tartományok okkupációját, és magáénak tudhatta a Monarchia támogatását a macedóniai
területek megszerzésében. Szerbia déli területszerzési terveinek viszont az albánok és a
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bolgárok törekvései szabtak gátat. Bulgáriának ugyanis, amely egyre inkább közeledett
Oroszországhoz, hasonló terjeszkedési tervei voltak, mint Szerbiának. Ez magyarázza a két
ország 1878-as összecsapását, melyet követően Bulgária gyakorlatilag független maradt,
ám jogilag 1908-ig az Oszmán Birodalom vazallusa. A két ország közötti kapcsolat a
későbbiekben sem volt zökkenőmentes, sőt mi több, háborúhoz vezetett.
1882-ben megalakul a Szerb Királyság I. Milán királlyal61 az élén, aki bár továbbra is
próbálta a központi hatalmat erősíteni, a polgári pártok megalakulását nem tudta
megakadályozni. Ekkor jött létre a Nikola Pašić által vezetett Radikális Párt, a
konzervatívokat tömörítő Haladó Párt, illetve a szélesebb körű alkotmányos jogokat
követelő Liberális Párt. I. Milán király, aki osztrákbarát külpolitikát folytatott, nem
bizonyult elég hatékony uralkodónak, így végül pár év után lemondott fia, Sándor herceg62
javára, aki mellé egy oroszbarát politikust rendelt. Amikor 1903-ban I. Sándor merénylet
áldozata lett, az Obrenović-dinasztia kihalt. Az I. Péterként (1903−1918) uralkodó Petar
Karađorđević vette át a hatalmat, aki már külpolitikai törekvéseiben a balkáni államok
összefogását és az orosz orientációt választotta. 1908-ban Bosznia−Hercegovina
annektálása után Szerbia, Bulgária, Görögország és Montenegró szövetségre lép 63, a még
török fennhatóság alatt élő macedónok és bolgárok felszabadítása érdekében, ami végül
1912-ben fegyveres harcba torkollik, és kitör az ún. első Balkán-háború. A Londonban
megkötött béke értelmében, mely a harcok lezárását jelentette, a törökök szinte teljesen
kiszorultak a Balkánról. Ekkor alakult meg Albánia mint önálló állam, melynek egyik
legfontosabb célja Szerbia tengerre való kijárásának akadályozása volt. Mivel a macedón
területek birtokviszonya továbbra sem volt megoldott, így a szerb−bolgár konfliktus
kiújulása várható volt. A békekötés után nem sokkal Bulgária megtámadta Szerbiát,
melléje felsorakozott Románia, Görögország és Törökország is, így a második Balkánháború viszonylag gyorsan, mindössze egy hónap alatt lezajlott. Eredményeképpen
Macedónia területét felosztották Szerbia, Bulgária és Görögország között. A döntésnek
köszönhetően Szerbia ellenőrzése alá került a Morava és a Vardár völgye, a Balkán
legfontosabb útvonala, és ez még inkább kiélezte az Osztrák−Magyar Monarchia és
Szerbia közötti ellentétet.
Az első világháború kitörése fontos mozzanat volt a délszláv egység kialakításának
folyamatában. Még abban az évben, 1914. december 7-én a szerb skupština (országgyűlés)
Milan Obrenović 1868-tól II. Milan szerb fejedelem, 1882−1889-ig I. Milan király néven uralkodik.
Aleksandar Obrenović 1889−1903-ig I. Sándor király néven uralkodott.
63
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ülésén kijelentették64, hogy Szerbia célja a háború során a délszláv népek egy államba való
egyesítése, és ezt később, a következő évben, meg is erősítették.65 A háború elől Londonba
emigrált délszláv politikusok 1915. május 1-én Ante Trumbić66 vezetésével megalakították
a Jugoszláv Bizottságot,67 amely a háború alatt végig Horvátország a Monarchiától való
függetlenedésére és egy délszláv állam megvalósítására törekedett.68 A bizottság
különböző memorandumokat küldött az antanthatalmaknak, melyekben a három etnikum
(szerb, horvát, szlovén) egy nemzet voltát hangsúlyozták, és ezáltal a közös állam
szükségességéért lobbiztak. A Jugoszláv Bizottság tagjaival ellentétben, a Monarchián
belül élő délszlávok azonban egészen 1917-ig csak a Habsburg Monarchia egy
osztrák−magyar−délszláv állammá alakítását szorgalmazták.69

1917-ben, a korfui

nyilatkozat után, melyet a szerb kormány nevében Nikola Pašić70 a Jugoszláv Bizottság
tagjai közül pedig Ante Trumbić írt alá, változott a helyzet, ekkor ugyanis hivatalosan is
kinyilvánították egy önálló délszláv állam létrehozásának tervét. „A nyilatkozat szerint a
megalakítandó állam magába foglalná azokat a területeket, ahol a délszláv népek kompakt
egységben élnek. Az új állam önálló királyság lesz a Karagyorgyevics-dinasztia vezetése
alatt, egységes címerrel, állami zászlóval. Az államforma: parlamentáris, demokratikus
monarchia. (..) A cirill és a latin írásmód egyenlő, a bevett vallásokat (ortodox, római
katolikus és muzulmán) szabadon lehet gyakorolni.”71 Az ország belső vezetésével
kapcsolatban viszont nem voltak azonos nézeteik. Szerbia az egységesítés mellett szállt
síkra, szerb dominanciával, míg a Jugoszláv Bizottság a decentralista nézetet vallotta,
vagyis hogy az ország területi egységei külön-külön rendelkezzenek törvényhozási és
végrehajtó szervekkel. A következő évben, 1918-ban, miután Wilson elnök a politikai
nyomás72 miatt kénytelen volt elfogadni a Habsburg Monarchia feloszlatásának
szükségességét, a decentralizáció hívei elkezdtek közelíteni a szerb kormány politikai
álláspontjához.
Niši nyilatkozat
Bíró 1992, 19
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Ante Trumbić (1964−1938) horvát politikus, a dalmáciai Jogpárt vezetője.
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1918. október 6-án az Osztrák−Magyra Monarchián belüli szerb, horvát és szlovén
politikai pártok létrehozták a Zágrábi Nemzeti Tanácsot, és 1918. október 29-én
kikiáltották a Szlovén−Horvát−Szerb Államot. A nemzeti tanács ezzel egy időben azt is
bejelentette, hogy hajlandóak egy közös államot létrehozni Szerbiával és Montenegróval.
Abban azonban nem tudtak megegyezni, hogy az új államot egyetlen nemzet alkotja-e
majd, amely három törzsből áll, tehát nemzetállam lesz, vagy több nemzet egyesüléseként
jön létre. Az egyesülésről hivatalosan november 9-én Genfben döntöttek, mely értelmében
egy konföderatív államalakulatról lenne szó, melyben a pénzügyeken, a katonaságon és a
külpolitikán kívül mindenről önállóan dönthetne egy-egy államrész. Szerbia és
Montenegró azonban e döntéssel nem értett egyet, hiszen mint a háború győztese, több
előjogra tartott számot. Mivel azonban a nagyhatalmak is az egyesülést szorgalmazták, a
Zágrábi Nemzeti Tanács, amely nem rendelkezett megfelelő katonai erővel, kénytelen volt
elfogadni

a

feltételeket,

és

így

végül

1918.

december

1-jén

megalakult

a

Szerb−Horvát−Szlovén Királyság.73 Amikor erre sor került, a nemzettudat eltérő szinteken
volt a különböző népeknél, az egységesítés folyamata tehát nem lehetett eredményes,
amint ez a későbbiekben ki is derült.
A délszláv állam létrehozásának okát vizsgálva, több elmélet született. Az egyik szerint
a délszláv népek szerették volna az egységesítést, a másik a nagyszerb eszme
kibontakozásának megvalósulását látja benne, legtöbben viszont a nagyhatalmak
érdekeinek a megnyilvánulását. Az viszont leszögezhető, hogy bár senki sem lehetett
elégedett maximálisan, minden államalkotó nép valamilyen módon profitált belőle: a
szerbek vezető szerephez jutottak, a horvátok, a háború veszteseként mégis megtarthatták
Dalmáciát, a szlovének pedig először kaptak államiságot.74
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2.2. A délvidéki/vajdasági magyarság története 1944-ig

A délvidéki magyarság helyzete 1918 ősze és 1921 júniusa között változott meg
gyökeresen. 1918. október 17-én Tisza István bejelentette a parlamentben a háború
elvesztését, két hét múlva a franciák már át is lépték a Száva−Duna vonalát.75 1918.
november 13-án a magyar kormány részéről Lindner Béla, tárca nélküli miniszter, az
antant részéről pedig Henrys tábornok76 és Mišić vajda77 18 pontból álló fegyverszüneti
egyezményt írt alá Belgrádban. E katonai konvenció, mely meghúzta a demarkációs
vonalat, különböző feltételeket határozott meg Magyarország számára, és megkövetelte a
szövetségesekkel való ellenségeskedés megszüntetését. A magyar kormány köteles volt
kiüríteni a Szamos felső folyásától keletre és a Marostól délre eső erdélyi és bánáti
területeket, illetve nyolc napon belül el kellett hagyniuk Szeged−Baja−Pécs−Varasd
vonaltól délre eső részeket, vagyis a Bácskát és a Drávaközt is. Az egyezmény értelmében
a közigazgatás továbbra is a magyarok kezében maradt. 78 A konvenció előírta a hadsereg
leszerelését is, az antant csapatok szabad átvonulását és tartózkodási jogát az ország
területén, melyhez Magyarországnak élelemmel és a szállítás elősegítésével kellett
hozzájárulnia. Mindemellett Szerbia részére át kellett engedniük 3000 főnyi vasúti, utászés távírászcsapatot a szerbiai vasútvonalak, a telefon- és a távíróhálózat helyreállítására.79
Živojin Mišić vajda és csapatai az antant jóváhagyásával már november 5-én megkezdik a
magyar területek megszállását. Először Zimonyba és Pancsovára vonultak be, majd
Fehértemplomba és Újvidékre, november 13-án pedig már Szabadka és Baja is a
fennhatóságuk alatt állt. Miután pedig aláírták az egyezményt, Barcsot, Szigetvárt, Pécset
és Pécsváradot is elfoglalták. A Muravidékre ugyan nem vonatkozott a konvenció, ám
szerb katonák ide is bevonultak, ahonnan végül 1919. január 3-án távozni kényszerültek.80
A Bánátban a hatalom 1918. október végétől a Bánáti Nemzeti Tanács kezében volt, akik
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önálló autonóm államként képzelték el jövőjüket francia ellenőrzés alatt, így a szerb
csapatok csak 1919. február 20-tól tudták átvenni az irányítást e területen.81
Vajdaság Magyarországtól való elszakadását a horvát−szlovén és a szerb ellentétek
miatt kétszer is kimondták. 1918. október 5-én megalakult a Szerb−Horvát−Szlovén
Nemzeti Tanács, mely október 29-én kinyilvánította elszakadását az Osztrák−Magyar
Monarchiától, majd egyesülési szándékát Szerbiával és Montenegróval. A vajdasági szerb
politikai elit egy csoportja Vasa Stajić vezetésével szintén csatlakozni kívánt e
„háromtörzsű nemzet” államához, és november 24-én Vajdaság nevében is kimondták a
„délszláv földek” egyesülését. A Jaša Tomić köréhez tartozó radikálisok viszont szembe
szálltak a jugoszláv orientációval, és a szerb kormány hatására a Szerbiához való
csatlakozást szorgalmazták.82 Így az Újvidéki Nagy Nemzetgyűlés november 25-én külön is
kijelentette a Bánát, a Bácska és Baranya Magyarországtól való elszakadását és a Szerb
Királysághoz való csatlakozását. A nemzetgyűlés azonban nem tükrözte a vajdasági
nemzetiségi arányokat: 757 küldöttből 575 szerb, 84 bunyevác, 62 szlovák, 21 ruszin, 3
sokác, 2 horvát, 6 német és mindössze 1 magyar volt.83
Bár a belgrádi konvenció a szerbek által megszállt területek közigazgatását továbbra
is a magyar hatóságok kezében hagyta, az újvidéki Nagy Nemzeti Tanács a párhuzamos
közigazgatási és végrehajtó hatalom kiépítésének szándékával létrehozott egy új szervet, a
Bánát, Bácska, Baranya Nemzeti Igazgatóságot, melynek elnöke dr. Jovan (Joca)
Lalošević lett. Belgrád azonban sosem ismerte el a Nemzeti Igazgatóságot, egyrészt
külpolitikai megfontolásból, másrészt belpolitikaiból, mivel abban az esetleges vajdasági
autonómia lehetséges képződményét látták.84 A Nemzeti Igazgatóság 1919. március 11-ig
létezett, akkor megszüntették, és a délvidéki területek irányítása Belgrádba került, a
belügyminisztérium Bácska, Bánát, Baranya ügyosztály hatáskörébe.
1919 szeptember végéig a magyar kormány nyílt ellenállásra bíztatta a délvidéki
tisztségviselőket. A hivatali eskü megtagadására ösztönöztek, és arra, hogy csakis
Budapestnek engedelmeskedjenek.85 A Nemzeti Igazgatóság megkezdte a magyar
főispánok, alispánok, jegyzők, megyei és községi tisztségviselők elbocsájtását politikai
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megbízhatatlanság címén, noha a belgrádi egyezmény értelmében ezen pozícióknak
magyar kézen kellett volna maradniuk, így helyükre szerb tisztségviselők kerültek.
Emellett számos hátrányos intézkedést foganatosítottak velük kapcsolatban. Bevezették a
cenzúrát, betiltották a magyar lapokat, a magyar nyelvű színházat, a nemzetiségi alapon
történő összejöveteleket, és minden vagyonuktól megfosztva elüldözték a határon át a
hűségesküt megtagadó értelmiségieket.86 1920 márciusában a jugoszláv kormány
elrendelte az újoncok behívását, amit a bácskai−bánáti magyarok és németek tömegesen
megtagadtak, és ami végül nyílt összecsapásba torkollt. Torzsán 15 halottja és 20
sebesültje, Zomborban pedig 10 halottja és 20 sebesültje volt az eseményeknek. Egy másik
hasonló horderejű összecsapást jelentett a szabadkai vasutassztrájk, melynek megfékezése
alatt a szabadkai rendőrséget is támadás érte, és ami végül a magyar vasutasok
kétharmadának az elbocsájtásával végződött.87
A délszláv állam határai az 1919−1920-as békeszerződések alapján váltak véglegessé.
Magyarország és az SzHSz Királyság közötti határvonal lényegében már a belgrádi
konvenció után kialakult, így a párizsi konferencián a jugoszlávok csak kisebb
határmódosítási igényekkel léptek fel. Követeléseik alapját a Pešić-féle88 tervezet alkotta,
mely szerint a határ Lippától a Maros mentén húzódott volna egészen a torkolatig, Szeged
alatt, Szabadkától 15 km-re északra, és beletartozott volna Baja, Pécs, Szigetvár valamint a
Muravidék és Muraköz is. Hosszan elhúzódó viták után végül egy új javaslattal álltak elő,
ami értelmében Szeged, Baja, Szigetvár és Pécs Magyarországé maradna, de Mohács
továbbra is a jugoszlávoké.89 A határmegjelölő bizottság, 1919. április 6-án elkészítette
végleges javaslatát, amely a délszláv állam követeléseit erősítette meg, és hivatalosan is
úgy határozott, hogy Jugoszlávia Bácskának azt a részét kapja meg, »,,amelyet a
Jugoszlávia bánáti határára, a Szegedtől délkeletre lévő ponttól a Dunánál fekvő
Kiskőszegig húzott transzverzális vonal bezár.“«90 A döntést azzal indokolták, hogy a
jugoszláv államnak ítélt részeken zömmel délszlávok élnek, és hogy Szabadka és Zombor
városához tartozó körzetekben a délszláv kultúra már évszázadok óta jelen van.
Mindemellett az ott található vízi és vasutak szükségét is hangsúlyozták a terület gazdasági
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fejlődésének szempontjából.91 A Bácska kérdésétől azonban sokkal több vita folyt a Bánát
helyzetéről, és e terület felosztásáról Jugoszlávia és Románia között. 1919. január 19-én
mindkét felet meghallgatták. Ante Trumbić92 etnikai alapon kérte a térség felosztását, és
egy Aradtól, Temesvártól és Fehértemplomtól 20 km-re keletre húzódó határ mellett tette
le a voksát. Végül a Bánság sorsáról a március 18-i békekonferencián döntöttek. A
felosztás nagyrészt azonos volt a későbbi trianoni határral, de e döntést, melyet számos
incidens követett, csak 1919 augusztusában hagyták jóvá.
1920. június 4-én aláírták a trianoni békeszerződést, mellyel nem csak Magyarország
sorsa, hanem az elcsatolt részeké is megpecsételődött. A Szerb−Horvát−Szlovén
Királysághoz a döntés értelmében 20 551 km2 magyar területet csatoltak:93 a baranyai
háromszög (Baranya vármegye egy része) 1 143,7 km2, Bácska (Bács−Bodrog vármegye)
déli része 8 150,5 km2, Bánát (Temes−Torontál vármegye) 9 588 km2, Muravidék (Vas és
Zala vármegye egy része) 968,7 km2 és a Muraköz (Zala vármegye egy része) 700 km2,94
így az új ország hivatalosan 247 542 km2 kiterjedésűvé vált. A jugoszláv állam e
területekkel együtt 1 509 295 lakost kapott, akik közül, az 1910-es magyar népszámlálási
adatok szerint, 443 000,95 vagyis 30,3% volt a magyar.96 Az SzHSz Királyság 1921-es,
első népszámlálási adatai szerint pedig a 11 984 911 lakosból a magyarok száma 467 658ra tehető, s ennek nagy része, pontosan 378 107 fő élt Vajdaságban, Horvátországban
71 928,

Szlovéniában

14 429,

Szerbiában

2532,

Montenegróban

17,

Bosznia−Hercegovinában 2557, Dalmáciában pedig 68.97
A királyi Jugoszlávia azoktól a kisebbségi konvenciók elfogadásától, melyeket a
békeszerződések során külön kiemeltek, sokáig elzárkózott. Végül a saint-germaini
megállapodás egyik kitételeként sikerült elfogadtatni az állampolgársági kérdés
szabályozásával együtt.98 Az optálási jogot még a trianoni békeszerződés 44. cikkének 3-4
szakasza szabályozta, mely értelmében az egyén eldöntheti, hogy megtartja a régi
állampolgárságát vagy kéri az újat. Ez a kitétel azokra vonatkozott, akik 1910. január 1-jén
az Osztrák−Magyar Monarchiának az új államhoz került területein éltek. Az optálási
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rendeletet Svetozar Pribičević99 írta alá, ami betiltotta a politikai szervezkedést,
összejövetelt, és ami a legfontosabb, megfosztotta őket választójoguktól először 1922.
július 26-ig, majd többszöri módosítás után 1930. november 1-ig.100 A kisebbségi jogok
szavatolták a törvény előtti egyenlőséget, a kisebbségek szabadságát, a szabad
vallásgyakorlatot és nyelvhasználatot az élet minden területén, a sajtóban, a kulturális
intézményekben, az iskolákban, illetve biztosította, hogy ahol nagyszámú kisebbség él, ott
a közoktatásban megfelelő könnyítéseket fognak eszközölni, és az általános, elemi oktatást
saját anyanyelvükön végezhetik. E kisebbségi jogok az 1921. évi alkotmányba is
bekerültek, de csupán olyan mértékben, hogy kijelentették, hogy az ország polgárai
etnikumtól függetlenül egyenlők.101
A jugoszláv állam keretein belül élő magyarság helyzete gazdaságilag is hanyatlott. Az
ország vezetése elsősorban az államnemzethez tartozókat segítette, így döntései ezzel
magyarázhatóak. A legfontosabb intézkedések kétségkívül az agrárreform és az ezzel
párhuzamosan végrehajtott kolonizáció voltak. A földreform sokkal inkább politikai és
nemzeti célokat szolgált, mint gazdaságit. A magyarok, németek, olaszok, törökök és az
egyház földjeinek a felosztásával egy erős „jugoszláv” középparaszti réteget akartak
létrehozni, mely beékelődve a többi nemzetiség közé, felhasználható azok ellenőrzésére és
féken tartására. Vajdaságban 751 ezer hektár földet osztottak szét − 74 ezer szláv
elsősorban Szerbiából és Magyarországról érkezett telepes között − ami a magyar birtokok
61,5%-át képezte. Külön odafigyeltek arra is, hogy a betelepített családok az északi
határvidéken kapjanak birtokokat, megbontva ezzel a magyarok egységét, és a
Magyarországgal határos 50 km-es sávban a hadügyminiszter engedélyére volt szükség a
földek adás-vételekor. Az új tulajdonosok pedig, mivel sokan nem értettek a
földműveléshez, bérbe adták a kapott területeket azoknak a „rendezetlen állampolgárságú”
nem szláv nemzetiségű lakosoknak, akiket az 1919. február 25-ei rendelet kizárt a
földosztásból.102 »,,A nacionalizált agrárreform földet adott olyanoknak is, akik a földet
még lövészárok formájában sem túrták soha, ellenben minden szociális szempont
dörgedelmes hangoztatása dacára zsellérsorban hagyták azokat a magyar és német
földmunkásokat, akiknek verejtéke időtlen idők óta hull a baranyai, bácskai és bánáti
Svetozar Pibičević (1875─1936) horvát származású szerb politikus, a Demokrata Párt jeles képviselője.
Az első jugoszláv állam megalakulásakor belügyminiszter, majd az oktatási tárca vezetője lett. Folyamatos
vitában áll Stjepan Radićtyal, a Horvát Paraszt Párt elnökével. A húszas évek végén kilép a pártból, és 1929ben letartóztatják. Szabadulása után Prágába emigrál.
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rögre.”« - olvasható a Délbácskában.103 Az agrárreform után egy 1938-as felmérés szerint
Vajdaságban (Bácskát, Bánátot, Szerémséget és Baranyát sorolják akkor ide) a megművelt
föld 14,13%-a volt magyar kézen: Bánátban 8,25%, Bácskában 22,89%, Baranyában 19%,
a Szerémségben pedig 1,86%. Szlávok birtokolták a vajdasági földek 52%-át, a németek és
a többi kisebbség pedig 33,4%-ot.104 A földreform másik sajnálatos következményeként a
magyar népesség egynegyede munka nélkül maradt. A nagybirtokosok és a községek
földjeit addig ugyanis a magyar uradalmi cselédek vagy kisbérlők művelték, akik miután a
földeket szétosztották a telepesek között, szerződés nélkül maradtak, és elvándorolni
kényszerültek. A tanyákról a falvakba, városokba és az ország más területeire vagy
külföldre költöztek. A belső migráció és kivándorlás hatalmas méreteket öltött.105
A Nemzeti Igazgatóság intézkedése értelmében az „idegen” vagyont zár alá helyezték,
és a magyar vállalat, illetve bank tulajdonosokat arra kényszerítették, hogy megbízható
szerbeket vegyenek maguk mellé. Az üzletmenetben a szerbet tették meg hivatalos
nyelvvé, ami még inkább arra ösztönözte a vezetőket, hogy azon a nyelven beszélni tudó
személyeket alkalmazzanak. A nemzetiségi tulajdonban lévő részvénytársaságok csak
akkor emelhették tőkéjüket, ha a részvények többsége szláv kézben volt. Az 1920-as évek
végére a korábban magyar tulajdonú bankból, hitelszövetkezetből 168 tönkrement, hiába
támogatta őket Budapest.106 Ennek több oka is volt, de elsősorban az, hogy az állam nem
csak gazdasági, hanem adópolitikájával is a szerbeknek kedvezett, és a déli területek
megerősödése céljából az északi részeket kizsákmányolta. Mivel az adókulcs
országrészenként változott, így lehetősége volt Vajdaságban négyszeres terheket róni az ott
élőkre, ami a beruházások és a vállalkozások végét jelentette. Egyesek áttették
székhelyüket délebbre, míg mások nem élték túl e szankciókat.107
Az SzHSz Királyság oktatáspolitikája is hasonló célt szolgált. Az első világháború előtt
körülbelül 700 magyar iskola működött, majdnem kétezer magyar anyanyelvű
pedagógussal, míg az impériumváltást követően, 1920-ban már csak 400 iskoláról tudunk,
és az 1920. augusztus 20-ai kormányrendeletnek köszönhetően azokat is államosítják.108
(1918-ban 897 elemi iskolából 266 volt állami és 631 felekezeti.)109 A szerb pártok az
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oktatásügyben is a centralista nézet mellett álltak ki,110 hiszen az egységes nemzettudat az
oktatás révén fejleszthető leginkább, illetve ezáltal az asszimiláció is erősíthető.
Vajdaságra is kiterjesztették a szerbiai iskolatörvényeket, és Bácska, Bánát, Baranya
területén mindössze egy középiskolát akartak magyar kézen hagyni. Az elemi iskolákra
nem tudtak ilyen mértékben hatni, hiszen a békeszerződések értelmében az alapszintű
nemzetiségi nyelven történő oktatásra mindenkinek joga volt,111 ám ez már a középszintre
nem vonatkozott. Végül az erős megszorítások ellenére a 1921/22-es tanévben
Vajdaságban Becskereken, Újvidéken, Zentán, Zomborban és Szabadkán még mindig
működött magyar gimnázium, ahova 2040 diák járt.112 1922. június 7-én viszont már
kormányrendelet kötelezte az anyanyelv visszaszorítását a középiskolákban. Az egyik
legdrasztikusabb törvénynek Svetozar Pribičević névelemzési rendelete bizonyult, mely
szerint magyar iskolába csak magyar nevű gyerekek járhatnak, a név magyar jellegét pedig
az iskolaigazgató hivatott eldönteni. Ennek köszönhetően több száz magyar ajkú gyermek
kényszerült szerb iskolába. A királyi diktatúra bevezetése után újabb regresszió figyelhető
meg, melynek következtében 1941 előtt már csak a szabadkai gimnáziumban tanulhattak
magyarul a fiatalok.113
A vajdasági magyarság irodalmi és kulturális életére is, akárcsak az élet minden
területére, a bizonytalanság és az útkeresés volt jellemző. Viszonylag fejlett sajtóval
rendelkezett, ugyanakkor minden más téren elmaradott volt. A háború előtt fontos helyet
foglalt el a magyar hírlapok között a szabadkai Bácsmegyei Napló, ami a ’20-as években
ismét megjelent, népszerű volt a Bácskai Hírlap is, akár csak a Szabadkai Friss Újság és
az Újvidéki Hírlap. A Szabadkai Friss Újság lesz majd egyébként az a lap, ami a szerb
uralom alatt először megjelenhet, és pár hét alatt tízezer példányszámban kel el.114
Másodikként a Bácsmegyei Napló115 majd a Bácskai Hírlap. A Bácsmegyei Naplónak
különösen fontos szerepe volt ebben az időszakban. Komoly tőkével rendelkezett, így
olyan szinten meg tudott erősödni, hogy az egész Délvidék területén terjesztették, és több
helyen fiókszerkesztőségei is alakultak. Mindemellett a másik fontos mozzanat, mely a
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vajdasági irodalom szempontjából jelentős, hogy Haraszti Sándor116 és Csuka Zoltán117 a
jugoszláv államba kerülésük után az újság keretein belül tevékenykedtek. Csuka Zoltán
volt az első, aki a háború után verseskötetet jelentetett meg,118 később pedig megindítja Út
című irodalmi folyóiratát.119 A sajtótermékek közül a nagybecskereki Torontál és az 1920
januárjától megjelenő Közakarat című baloldali lapot is meg kell említeni, ugyanakkor
művelődéstörténeti szempontból tőlük sokkal jelentősebb a Délbácska és az 1922-től
kiadott Vajdaság, melyben részletesen beszámolnak az éppen aktuális eseményekről,
történésekről, és a szerb−magyar együttélés nehézségeiről. A királyi Jugoszlávián belül
száznál is több magyar sajtótermék jelent meg. A húszas évek végére megerősödik az
irodalmi élet is, színre lép Szenteleky Kornél120, a jugoszláviai magyar irodalom
megteremtője, majd megindul a Vajdasági Írás, később a Mi Irodalmunk, 1932-ben a
Kalangya, 1934-ben pedig a Híd.
A Vajdasági Írás első száma 1928. szeptember 23-án jelent meg Szabadkán Szenteleky
Kornél szerkesztésében a jugoszláviai magyar irodalom önmagára találásának első
jeleként. A nemzetiségi irodalom intézményeit ugyanis meg kellett alapozni, hiszen e
térség nem rendelkezett hagyományos irodalmi központokkal, és ez nem ment könnyen. A
folyóirat a magasabb kulturális igény utáni vágy felkeltését, és annak közvetítését tűzte ki
célul. Hasábjain egyaránt publikálhatott a haladó nézeteket való író, a baloldali
beállítottságú demokrata, és a szocialista értelmiség képviselője is. A szerkesztő
figyelemmel kísérte az egyetemes és a különböző magyar nemzetiségi irodalmakat,
ugyanakkor közvetítette a többi délszláv nemzet alkotásait is. E tájjellegű folyóirat
azonban alig egy évig jelenhetett meg. A széthúzás és az anyagi gondok megpecsételték
sorsát, így 1929 novemberében megszűnt.121
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Szenteleky Kornél és Csuka Zoltán új sajtóorgánuma a Mi Irodalmunk, a Reggeli Újság
című újvidéki napilap kéthetente, majd hetente megjelenő melléklete volt. A Délbácska
jogutódjaként ugyanazt a szellemiséget hirdette, ám az elődnek még nem volt határozott
irodalmi arculata. Szentelekyék azonban nem csak irodalmi műveket publikáltak.
Tanulmányaikba

rejtett

tartamként

jelen

volt

politikai

mondanivalójukat

is:

társadalombírálatukat és kisebbség-programjukat. A Mi Irodalmunk már két éve létezett,
amikor megindult a Kalangya, és ekkor fokozatosan kezdett veszíteni jelentőségéből,
Szenteleky ugyanis fontosabb cikkeit már az új folyóiratban közölte, amely a valamikori
Vajdasági Írás helyét hivatott betölteni. Ebből adódóan a Mi Irodalmunkra, melyre a két
lap közötti űr betöltésének feladata hárult, már nem volt szükség, így 1933 márciusában
megszűnt.122
1932 tavaszán „Gyűjtsd a termést kalangyába!” felszólítással indult el Csuka Zoltán
kezdeményezésére a Kalangya című folyóirat, a két háború közötti időszak leghosszabb
ideig megjelenő lapja, melynek vezetésével szintén Szenteleky Kornélt bízták meg. A
folyóirat fontos szerepet játszott a vajdasági magyar irodalom kialakulásában, hiszen
szerzői folyamatosan az önállóságra hívták fel a figyelmet, és a helyi színek jelentőségét
hangoztatták.123
A két világháború közötti időszakban a szellemi élet területén fontos helyet
foglalnak

el

a

különböző

egyesületek

is,

melyek

szerepe

a

magyarságtudat

megmaradásában vitathatatlan. Ilyen jellegű intézmények voltak az olvasókörök, a nő- és
férfiegyletek, a közművelődési egyesületek, de a gazdakörök, ipartestületek és egyházi
jellegű szervezetek is. A korabeli adatok alapján Vajdaság területén a húszas évek végén
101 magyar egyesület működött, ami a Trianon előtti intézmények felét jelentette.124 Külön
meg kell azonban említeni a szabadkai Népkör tevékenységét, ami a térség legfontosabb
magyar intézményének számított, hiszen színház hiányában itt tartottak rendszeresen
magyar előadásokat. Ezen kívül tudományos rendezvények színhelye is volt, illetve
könyvtár és dalárda is működött a keretei között. 1940−1941 között megalakult a Délvidéki
Magyar Közművelődési Szövetség, mely a magába integrálta a magyar szervezeteket, és ez
egyfajta reménysugarat jelentett az ott élő emberek számára.125
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A délvidéki magyarság politikai szervezkedése 1920−1921 között indult meg
Nagybecskereken. Itt élt és tevékenykedett dr. Várady Imre126, aki már Torontál vármegye
politikai életében is fontos szerepet játszott, országgyűlési képviselő volt. Rajta kívül több
értelmiségi lakott még a környéken, mint például dr. Mara Jenő a Torontál című lap
szerkesztője vagy dr. Vinczehidy Dezső volt vármegyei főjegyző, akik a kezdeti
szárnypróbálgatásoknál a segítségére voltak. Dr. Váradyt azonban a szerb kapcsolatai és a
Belgráddal való kiegyezést támogató javaslatai gyanússá tették, és Nagybecskerek távol
volt a magyarság etnikai centrumától, így szervezkedés központja végül átkerült
Szabadkára. E két városon kívül Zomborban és Zentán voltak még kezdeményezések a
politikai érdekképviselet megalakítására. A munka akkor vált igazán lendületessé, amikor
dr. Deák Leó127 is bekapcsolódott az előkészületekbe.
A magyar politikai párt szükségességéről az első cikk 1921. január 17-én jelent meg a
Hírlapban. Ekkor azonban még nem voltak egységesek a magyarság nézetei. Két ellentétes
tábor alakult ki. Az egyik, akiket passzivistáknak neveztek, azon az állásponton volt, hogy
nem érkezett el a megfelelő idő egy politikai párt alakítására, sokkal inkább a gazdasági és
kulturális problémákat kellene megoldani, és ennek érdekében összefogni az összes
nemzetnek Vajdaságban, míg az aktivisták, a másik oldal, az önálló magyar
érdekképviselet mellett szállt síkra. A passzivista oldal legjelentősebb képviselője
Pleszkovich Lukács, a szabadkai Népkör vezetője volt, míg az aktivistáké közül dr.
Falcione Árpád, dr. Palásthy Ödön, dr. Várady Imre, dr. Gráber László és dr. Sántha
György emelkedett ki. A magyar kormány a nemzeti alapú szervezkedést támogatta, és a
pénzügyi segítség mellett a Társadalmi Egyesületek Szövetségének Központján belül
létrehozták a Szent Gellért Társaságot128, amely nyomon követte a délvidéki események
alakulását, és regisztrálta a magyarokat ért sérelmeket. A délszláv vezetés viszont nem
nézte jó szemmel a nemzeti szervezkedést, mert a magyarokat mindig is államellenes,

dr. Várady Imre (1867−1959) ügyvéd, 1905-től az ellenzéki Függetlenségi Párt országgyűlési
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szabadkőművesekhez, és ő irányította a nagybecskereki Világ nevű kőműveskört. A trianoni békediktátum
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irredenta kisebbségnek tartotta, és a szláv politikai pártokba való beolvasztást
szorgalmazták.
Az 1921-es év tanácskozásokkal telt, ami után egyre inkább egy magyar párt
szükségessége mellett álltak ki az érintettek. 1922. április 19-én Nikola Pašić
miniszterelnök magához rendelte a szervezkedésben érintettek egy csoportját, és
biztosította őket arról, hogy felesleges politikai pártot alapítaniuk, hiszen számukra is
biztosított az állampolgársági egyenlőség és szabadság. Végül kérte őket, hogy állítsák
össze sérelmeiket és juttassák el a kormánynak, orvosolni fogják őket. E felkérés okán
született meg májusban a párt Memoranduma, melyben 15 pontban foglalták össze a
délvidéki magyarságot ért jogtalanságokat. A legfontosabbak így szóltak: »„akadályozzák
a magyarság és a Magyar Párt politikai szerveződését; a nemzetközi szerződések és az
elfogadott új alkotmány ellenére a magyarság nem élvez politikai és jogi egyenlőséget; az
állandó választójogi névjegyzék összeállítása során hátrányos megkülönböztetések
történtek; az állam által biztosított politikai szabadságjogokat a magyarsággal szemben
megsértik; a magyarság társadalmi, szociális és kulturális egyesületeinek működését
felfüggesztették,

vagyonukat

széthordták;

a

magyarságot

anyanyelvi

hátrányos

megkülönböztetés sújtja; a közigazgatási törvény szinte megtiltotta a nemzetiségek
nyelvének használatát az önkormányzati gyűléseken is.”«129 Ezen kívül megemlítették még
az agrárreform és az adózás kapcsán tapasztalt igazságtalanságokat, illetve az elbocsájtott
tisztségviselők helyzetét is. Bár mérvadó választ nem kaptak a beadványra, a
békeszerződések által biztosított kisebbségvédelmi jogok miatt a belgrádi kormány nem
tagadhatta meg a párt megalapításának jogát, így 1922. szeptember 17-én Zentán
hivatalosan is létrehozták az Országos Magyar Pártot, melynek elnöke dr. Sántha György
orvos lett, aki az alakuló gyűlésen külön hangsúlyozta, hogy nem a nemzetközi fórumokon
kívánják a jogaikat érvényesíteni, hanem a délszláv állam keretein belül. A párt
sajtóorgánumának szerepét ezután a Délbácska és a Szabadkán megjelenő Hírlap tölti be.
Az 1923. március 18-i parlamenti választásokon a Magyar Párt a névjegyzék
hiányossága miatt nem indulhatott, viszont kihasználták a következő két évet e hiba
korrigálására, így az 1925. február 8-án megtartotton már igen. (Bár a törvény szerint négy
éves ciklusban kormányozták az országot, a politikai ellentétek miatt egyetlen parlament
sem töltötte ki az idejét.) Ám Vajdaságot mindkét nagy politikai erő, a radikálisok és a
demokraták is saját területüknek tekintették, hiszen az ott megszerezhető 34 mandátum
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mindkettőjük számára nagy jelentőséggel bírt. Bár a Magyar Párt egyikkel sem kötött
megállapodást, a demokraták megpróbálták megszerezni a támogatásukat, a földreform
revíziójának és az autonómia ígéretének kecsegtetésével. Pašić miniszterelnök azonban,
hogy mindennek elejét vegye, 1924. május 3-án betiltotta a párt működését, és elkobozta
irattárát. Bár e rendeletet végül hatályon kívül helyezték, ez az intézkedés még inkább a
demokraták felé sodorta a magyarokat. Az 1925-ös választásokon a Magyar Pártnak nem
sikerült képviselői mandátumhoz jutnia, mert a 65 ezer magyar lakos közül mintegy 11
ezer szavazott csak rájuk. A választási vereség a párton belül ismét előtérbe helyezte a
nagy szerb pártokkal való szövetség lehetőségének kérdését, és újabb viták alakultak ki a
vezetőségen belül. Végül megegyeztek abban, hogy a pártnak továbbra is önállóan kell a
magyarság ügyét képviselnie, de tapasztalatból tudták, hogy egyedül túlságosan is gyengék
ahhoz, hogy nyerjenek, így az 1927. január 23-án megtartott tartományi választásokon a
radikálisokkal közös listán indulva 12 helyet sikerült megszerezniük a két tartományban.130
Az őszi községi szintű szavazásokon már 442 képviselőjük szerepelt sikeresen, a
radikálisokkal kötött paktumnak köszönhetően pedig Streliczky Dénes és Várady Imre
bejutott a belgrádi parlamentbe.131A magyar kormány nyomására azonban a Magyar Párt a
következő évben felbontja a szövetséget a radikálisokkal, majd 1929. január 6-án
Karagyorgyevics Sándor felfüggeszti az alkotmányt, és királyi diktatúrát vezet be. Ezzel
egyidejűleg betiltja a politikai pártokat és a nemzeti alapú szervezkedéseket, mindent, ami
veszélyezteti az állam egységét. Bár a diktatúra bevezetése a szerb−horvát ellentétek miatt
született, a kisebbségek számára számos hátránnyal járt. Nem csak a pártokat szüntették
meg, hanem az addig elért eredményeket is megsemmisítették. A magyarok helyzetét
tekintve a Magyar Párt betiltásával véget ért az a hét évig tartó időszak, amíg különböző
engedményekért küzdhettek, hiszen ezután a kormány már tárgyalni sem volt hajlandó a
vajdasági magyarság képviselőivel.132

1922-től az állam 33 közigazgatási egységre (oblast) volt osztva, és Vajdaság két tartományhoz tartozott, a
Bácska a Bácskaihoz, a Bánát és a Tisza menti területek pedig a Belgrádihoz.
131
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egyetlen célja az volt, hogy eltereljék a figyelmet a radikális−demokrata kormány harcáról.
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János. 1995. A délvidéki magyarság története 1918−1941. Budapest: Püski Kiadó, (40−494), A. Sajti Enikő.
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Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918−1923). Zenta: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet,
(65−165) és Domonkos László.1992. Magyarok a Délvidéken. Budapest: Zrínyi Kiadó, (69−74).
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I. Sándor király 1929. október 3-án az ország nevét Jugoszláv Királyságra változtatja, és
átszervezi a hagyományos területi felosztást. Az első világháborút követően az újonnan
alakult ország a vidovdani alkotmány elfogadásáig, 1921. június 28-ig, 8 tartományból állt,
melyből Vajdaság volt az egyik. 1922-ben e tartományokból 33 körzetet alakítottak ki, és
az egykori Vajdaság Tartomány a Bácskai és a Belgrádi Tartomány között lett felosztva.
Ezekből a körzetből hozták létre a királyság kikiáltása után a 9 bánságot és a fővárost133,
mint külön közigazgatási egységet. Ez a felosztás már nem követte a történelmi határokat,
hiszen az egységes „jugoszláv nemzet” megerősítésére törekedett. Az erőviszonyokat
azonban hűen tükrözi, hogy hat bánságban, a Vrbasi, a Dunai, Drinai, Zetai, Moravai és a
Vardáriban szerb többség volt, csupán kettőben, a Szávaiban és a Tengermellékiben volt
horvát, és a Drávaiban szlovén. A Dunai Bánság területe nagyjából megegyezett az egykori
Vajdaság Tartomány területével, annyival, hogy hozzácsatolták az észak-szerbiai
területeket is, ami teljesen megváltoztatta az etnikai összetételét. Az 1921-es adatok szerint
a tartományban a magyarok és a németek aránya együttesen 51,4% volt, itt már csak 18%ról beszélhetünk, míg a szerbek száma a korábbi 37,3%-ról 56,9%-ra növekedett. A
vajdasági magyarság helyzete a ’30-as években egyre romlott. Korábbi vezetőit fokozott
rendőri figyelemmel kísérték, gyakoriak voltak a zaklatások, házkutatások, és mind
politikai, mind pedig gazdasági téren erős diszkrimináció érte őket.134 Az új államvezetés
dr. Szántó Gábor szabadkai orvos személyében találta meg emberét, aki azzal lett
megbízva, hogy beterelje a magyarokat az akkor létre hozott Jugoszláv Nemzeti Pártba. A
kisebbségpolitika ugyanis arra épült, hogy egy-egy kiválasztott emberen keresztül
bizonyíthatták a lojalitásukat, amiért később az országtól engedményeket kaptak, amikkel a
rendszer saját szilárdságát és működőképességét kívánta bizonyítani.135
A királyi diktatúrát az 1931. szeptember 3-ai oktrojált alkotmány szentesítette. A
hatalom továbbra is a szerb politikusok kezében összpontosult, akik nem engedtek
senkinek beleszólást a vezetésbe. Az új alkotmány bevezette a kétkamarás törvényhozást, a
Jugoszláv Királyság azonban a gazdasági világválság miatt egyre nehezebb helyzetbe
került. A királyi reformok veszítenek támogatottságukból, közben megerősödnek a
szélsőséges mozgalmak, mint az usztasa és a VMRO136, ami végül az 1934-es marseille-i
királygyilkossághoz vezet. Ezzel végleg befejeződött a királyi diktatúra rendszere, hiszen a
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trónörökös kiskora miatt továbbiakban egy háromtagú régenstanács irányít, Pál főherceg
vezetésével. A Jugoszláv Királyság ezután elkezd sodródni a tengelyhatalmak felé.
Németország befolyása egyre nő, és hiába kötik meg a balkáni Antant Szerződést a
románokkal, a görögökkel és a törökökkel közösen, a gazdasági érdekek mást diktálnak,
hiszen német befolyás uralkodik mind az ipar, mind a kereskedelem területén.137
Mindeközben 1939. augusztus 26-án a jugoszláv kormányfő Dragiša Cvetković és a
Vladko Maček, a Horvát Paraszt Párt elnöke megállapodik, mely értelmében Horvátország
önálló bánsággá alakul, saját parlamenttel és kormánnyal, Maček és négy horvát politikus
pedig a jugoszláv kormány tagja lesz.138 Az országot megpróbálják föderális irányba
átszervezni, de ez akkor már megkésett lépés volt. A külpolitikai helyzet is egyre rosszabb,
mert miután Magyarország, Románia és Bulgária csatlakozik a háromhatalmi
egyezményhez, Európában nem marad olyan ország, amely támogatná Jugoszláviát, mely
már egyébként is Németország gazdasági gyarmatává vált. Így a Cvetković-kormány
kénytelen behódolni, 1941. március 25-én ők is aláírják a szerződést a tengelyhatalmakkal.
Ebben Németország ígéretet tesz, hogy Jugoszlávia megkapja Szalonikit, és azzal együtt
kijáratot az Égei-tengerre, továbbá tiszteletben tartják az ország területi integritását és
szuverenitását, és nem várják el a háború alatti katonai támogatást sem. Az egyezmény
hírére Dušan Simović tábornok angolbarát tisztek segítségével puccsot hajt végre, és
menesztik a kormányt. Pál régens helyére pedig a nagykorúvá kiáltott II. Péter királyt
teszik. Az új kormány megtagadja a háromhatalmi egyezményt, a német légierő pedig
1941. április 6-án elkezdi bombázni Görögországot és Jugoszláviát.139 Zágráb április 10én, Belgrád pedig április 13-án esik el.
Habár Magyarország csupán néhány hónappal korábban, 1940. december 12-én
kötött örökbarátsági szerződést Jugoszláviával, 1941. április 11-én mégis belép a háborúba
Németország, Olaszország és Bulgária oldalán. A magyar kormány értelmezésében
ugyanis Jugoszlávia államisága ekkorra megszűnt, hiszen 1941. április 10-én Ante Pavelić
nevében Slavko Kvaternik kikiáltotta a Független Horvát Államot, melyet Horvátország és
Bosznia−Hercegovina alkotott.
A Jugoszláv Királyság mindössze 11 napig tudott ellenállni, április 17-én a hadsereg
kapitulált. A hadvezetés úgy döntött, hogy feltétel nélkül leteszik a fegyvert, mivel úgy
látták, a jugoszláv hadsereg felkészültsége elégtelen a harcok folytatásához. A kormány
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először Görögországba, majd Londonba emigrált. A jugoszláv állam de facto szétesett,
területén a Német Birodalom, Olaszország, Bulgária, Albánia, illetve Magyarország
osztozott. A megmaradt területeken két entitás gyakorolt hatalmat: Szerbia és a Független
Horvát Állam.140 Az ország területének felosztását az 1941. április 21-22-i bécsi
német−olasz konferencia véglegesített. Ennek értelmében Macedónia nagy része és néhány
kelet-szerbiai terület Bulgáriához került, az olaszok megszerezték Dalmácia felét,
Magyarország pedig visszakapta a Muravidéket, a Muraközt, a Bácskát és a Drávaszöget.
A szlovén területeket Németország és Olaszország osztotta fel egymás között, a Bánát
hivatalosan Szerbia része maradt, de közvetlen német fennhatóság alá került, akárcsak
Szerbia többi területe.141 A Független Horvát Állam erős német befolyás alatt létezett,
Montenegró és Dalmácia északi része pedig az olaszoké lett.142
A Magyarországhoz visszacsatolt terület 11 475 km2 volt, mely az SzHSz Királyságnak
1918-ban oda ítélt rész 55,2 %-át képezte. A fennmaradó terület, a Bánát, német kézen
maradt. Az ismét Magyarországnak számító Bácskában, Muravidéken, Muraközben és
Drávaszögben 1 025 508 lakos élt, nemzetiségi összetételét tekintve pedig: 36,6% magyar,
19% német, 16,1% szerb és számos más nemzetiség. A döntés értelmében Magyarország a
Bácska által 5 várossal és 105 községgel, a Drávaszögnek 34 községgel, a Muraköznek és
a Muravidéknek köszönhetően pedig 277 faluval lett gazdagabb, vagyis összesen 416
településsel. Területe 172 149 km2-re duzzadt, lakossága pedig 14 669 128 főre
növekedett.143
A délvidéki területekre bevonuló magyar csapatok azt a parancsot kapták, hogy minden
bevándorlót és telepest, aki 1918. október 31. után került oda, ki kell utasítani az
országból. Helyükre bukovinai székelyeket telepítettek. Az internálás általános elveit a
Legfelsőbb Honvédelmi Tanács rendelete tartalmazta, amit az 1941. április 15-én hozott
belügyminisztériumi döntés is megerősített, melynek értelmében azokat a szerbeket, akik a
trianoni Magyarország területén élnek, politikai érdekeltséggel bírnak, és állambiztonsági
szempontból veszélyesek, internálni kell. A kiutasított személyeket, akik a kutatások
szerint 24 921-en voltak144, gyűjtőtáborokban helyezték el.
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A polgári közigazgatást a visszacsatolt területeken augusztus 21-én vezették be. A
magyar kormány visszaállította az 1918 előtti vármegyéket, így a Bácska Bács−Bodrog, a
Drávaszög Baranya, a Muraköz és a Muravidék Zala, illetve Vas megyéhez került vissza.
Az év utolsó napján, december 31-én pedig kihirdették a képviselőház által elfogadott XX.
törvénycikket a délvidéki területek Magyarországhoz való visszacsatolásáról és az
országgal való egyesítéséről.145
1941 októberére a helyzet konszolidálódni látszott, a magyar kormány pedig mindent
megtett, hogy az életszínvonal javuljon. Megindították a termelést, újraszervezték az
oktatást, elkezdték fejleszteni az úthálózatot. Mindezek ellenére, a szerbek lakta déli
részeken, elsősorban a Sajkás-vidéken, gyakoriak voltak a lázadások. Július és október
között 35 szabotázs akció történt, ami a csetnikek, a partizánok és az őket támogató
lakosság számlájára írható. Az ilyen jellegű támadások megfékezésére hozták létre
Újvidéken a Déli Hadsereg csendőrségi állomását, ahova 18 tiszt és 1477 altiszt, illetve
csendőr tartozott. Az ő feladatuk volt a kommunista propaganda megfigyelése és
megfékezése is. A számos szabotázs akció miatt a szerbeket kommunistáknak tekintették,
és a magyar kormány fő ellenségeinek. Novemberben a Sajkás-vidéken megalakult egy 50
fős partizán osztag, akik több rajtaütést is végrehajtottak. Ezek voltak azok a
momentumok, amelyek a hadsereg ismételt bevetésére motiválták a magyarokat, és ezek
vezettek a „hideg napok”-ként elhíresült sajnálatos eseményekhez, amikor a magyar
katonák ártatlan szerbek és zsidók életét oltották ki.146
A terrorcselekmények megfékezése és a komolyabb megtorlás céljából Szombathelyi
Ferenc vezérkari főnök október 9-én Bárdossy László miniszterelnökhöz fordult
engedélyért, a minisztertanács azonban úgy döntött, hogy a rögtönítélő bíróságok kötelesek
a halálra ítélteket kegyelemre felterjeszteni. Ekkor már a letartóztatottak száma 400 körül
mozgott, a kivégzetteké pedig 64 volt.147 A halálraítélteknél mindig az állam és a
társadalmi rend erőszakos felforgatására irányuló tevékenység volt az elsőszámú bűn,
ugyanakkor a szabotázsra való felbujtás, illetve a határon túli német csapatok elleni
partizánakciók is.148 A magyar csapatok azonban december 13-án Csurognál tűzharcba
keverednek, 17-én Mozsornál egy csendőr életét veszti, január 4-én pedig Zsablyán ismét
összetűzés alakul ki. Ekkor a vezérkari főnök a terület razziaszerű átkutatását rendeli el. A
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foglyok vallomásai alapján a szerbek nagy horderejű felkelést terveztek, amelyet a
Bánátból robbantottak volna ki, a német és a magyar lakosság kiirtása céljából.149A Sajkásvidék egyfajta partizánközpontnak számított, de január 15. és 20. között a razziát
kiterjesztik Óbecse környékére, Szenttamás, Temerin és Újvidék területére is.150 1942.
január 20-án a Grassy József által vezetett csapatok körül zárták Újvidéket, úgy vélték
ugyanis,

hogy a

partizánok

ide

vonultak vissza.

Megszüntettek

mindennemű

külkapcsolatot, és megkezdődtek az igazoltatások. Akik nem jutottak át az igazolóbizottság
szűrőjén, azok a vésztörvényszék elé kerülte, és halálra ítélték őket. Az első nap 25-30
embert lőttek így a Dunába, három nappal később már 3500 személyről beszélhetünk. 151
Végül külső nyomásra Grassy január 23-án az esti órákban beszüntette a tisztogatást, és a
razzia színhelyét, mely már nem kivégzésekkel végződött, áttették Szenttamás és Óbecse
környékére, majd január 30-án Szombathelyi Ferenc rendeleti úton beszüntette az akciót.
1942 áprilisában, többek között Bajcsy-Zsilinszky Endre és Bethlen István nyomására,
vizsgálatot rendeltek el a vérengzések kapcsán. Bebizonyosodott a tömeggyilkosság ténye,
ezért eljárást indítottak a katonatisztek ellen. Bűnösségük 1943 végén vált egyértelművé,
így halálra ítélték őket, ám a 15 honvéd- és csendőrtiszt addigra már Németország
területére szökött. Ettől függetlenül kijelenthető, hogy Magyarország volt az egyetlen
olyan ország, aki a második világháború alatt saját hadserege ellen indított vizsgálatot a
lakossággal szemben elkövetett megtorlások miatt.152

149

A. Sajti 2004, 276
A. Sajti 2004, 276
151
A. Sajti 2004, 280
152
A. Sajti 2004, 281−282
150

51

2.3. A délvidéki/vajdasági magyarok a II. jugoszláv állam keretein belül

Mielőtt a titoista Jugoszláviát és az ott élő magyarság helyzetét elemeznénk,
mindenképpen szót kell ejteni a második világháború alatti folyamatokról, hiszen ezek
következményeként beszélhetünk az új államalakulatról.
A háború kitörése után a délszláv népek körében három politikai mozgalom alakult ki
más-más ideológiai nézettel. A szerb csetnikek153, akik a jugoszláv hadsereg
fegyverletételekor megtagadták a behódolást, és a hegyekbe menekülve ellenállási
mozgalommá alakultak, hűek maradtak a királyhoz és a szerb dominanciájú
államberendezéshez, vagyis a jugoszlávizmus nagyszerb interpretációjához. A mozgalom
azonban, melynek vezetője Dragoljub Draža Mihailović volt, nem tudott elég erőt
felmutatni ahhoz, hogy a britek támogatását megtartsák, így végül átsodródtak a
tengelyhatalmak oldalára. Tűzszüneti megállapodást kötöttek az olaszokkal, elismerték a
Független Horvát Államot, 1942-re pedig abbahagyták a németek elleni harcot. Az
usztasák154, a horvát fasiszták (vezetőik a királyi diktatúra elől Olaszországba menekülve
Mussolini hatására hozták létre saját szeparatista szervezetüket) a teljes önállóságért
harcoltak. Az ő céljuk, bármennyire is bábállamként működött155 a Független Horvát
Állam, megvalósult. Az usztasa rezsimnek azonban nem volt stabil belpolitikai
támogatottsága, sem működő államigazgatása, sem pedig egy igazán erős hadserege, ezért
nem sok esélye volt a harmadik mozgalom, vagyis a kommunista partizánok ellen. A
kommunisták a jugoszlávizmust a szerbek, a horvátok, a szlovének, a macedónok és a
montenegróiak történelmi összetartozásaként értelmezték a föderalizmus eszméje alapján.
Ezzel összhangban születtek meg az AVNOJ156 döntései, az 1942. november 26-án
Bihácson és 1943. november 29-én Jajcában megtartott üléseken a leendő országgal
kapcsolatban. A Jugoszláv Kommunista Párt a különböző nemzetiségek megnyerésére

Csetnikeknek eredetileg azokat a szerbeket nevezték, akik az első szerb felkelés alkalmával a törökök
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szabad csapatot jelent.
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törekedett157, így a vezérkarra is a multietnikusság volt jellemző: Josip Broz Tito158, a párt
vezetője szlovén−horvát származású, Aleksandar Ranković szerb nemzetiségű, Edvard
Kardelj szlovén, Milovan Đilas szerb-montenegrói, Boris Kidrić pedig szintén szlovén
származású volt. A kommunista partizánok fegyveres ellenállása már 1941 júniusában
megkezdődött, a szovjet−német háború kirobbanása után, de igazi katonai sikereket csak
1943-ban érték el. Ekkor zajlott a neretvai és a Sutjeska-völgyi csata, és ezek után
megtöbbszöröződött a partizán hadsereg létszáma. Ettől számítva a nemzetközi helyzetük
is megváltozott, és a britek támogatása kizárólag feléjük irányult. Az angolokon kívül még
az amerikaiak és a szovjetek is melléjük álltak, hiszen mindkét nagyhatalomnak érdeke
volt a németekkel szembeni ellenállás erősítése.159
Tito partizánjai 1944 tavaszára az ország nagy részében átvették a hatalmat, nyárra
pedig a német csapatok megkezdték a visszavonulást. A Vajdaságot csak 1944
októberében vonták ellenőrzésük alá. Október 11-re elfoglalták a Bácska keleti sávját, a
hónap végére pedig az egész területet. Bevezették a katonai közigazgatást Ivan Rukovina
tábornok vezetésével, és az október 25-i rendelet alapján katonai őrsöket szerveztek a
magyarok, németek és románok által lakott településeken. A Bánátot és a Bácskát négy
körzetre osztották, Baranya pedig egy különálló egységet képezett. A Bánátban
Nagybecskerek, Nagykikinda, Pancsova és Versec, míg a Bácskában Újvidék, Szabadka,
Zombor és Óbecse voltak a központok. Az igazságszolgáltatás hét osztály között oszlott
meg, melyek közül a katonai közigazgatási volt megbízva a mozgósítással, a
munkaszolgálattal és a munkatáborokkal. Bár a kollektív bűnösség elvét a magyarokra nem
terjesztették ki, az elcsatolás és az újvidéki vérengzések miatt annak tartották őket, így
november 20-án megtorlások kezdődtek. A magyar és német lakosság nagy részét
internálótáborba hurcolták, ahol vagy kényszermunkára ítélték vagy kivégezték őket,

Ők voltak az egyetlenek, akik nem nemzeti alapon szerveződtek.
Josip Broz Tito 1892. május 7-én (a későbbiekben május 25-én ünnepelték a születésnapját) született egy
sokgyermekes szlovén−horvát család hetedik gyermekeként Kumrovecben, a két ország határán elhelyezkedő
faluban. Még az általános iskolát sem fejezi be, amikor Sziszeken lakatosinasnak áll, és ott megismerkedik a
munkásmozgalommal. 1910-ben belép a Szociáldemokrata Pártba, 1913 őszén pedig besorozzák az
osztrák−magyar hadseregbe. A háború során orosz hadifogságba kerül, ahonnan többször is megszökik, de a
kommunista eszmék hatása alatt 1917-ben jelentkezik a Vörös Hadseregbe, 1918-ban pedig a Szovjet
Kommunista Pártba. Két évvel később, amikor visszatér a Szerb−Horvát−Szlovén Királyság területére, az
ottani párt tagja lesz egészen annak betiltásáig. Vezető szerepe az 1928. január 25.-i zágrábi konferencián
kezdődik, amikor a helyi szervezet titkárának választják. 1935−36 között a Komintern balkáni titkárságának
munkatársa, és innen rendelik vissza Jugoszláviába a kommunista párt megtisztítására. 1937-től a Jugoszláv
Kommunista Párt főtitkára, majd elnöke lesz. Titót 1946-ban miniszterelnöknek, 1953-ban pedig államfőnek
választják, és ezt a posztot tölti be 1980. május 4-én bekövetkezett haláláig.
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vagyonukat pedig elkobozták. E kegyetlen tetteket elsősorban az OZNA160 alakulatai
hajtották végre, de a partizánok és a helyi délszláv lakosság is részt vett benne. Bűnösnek
számított mindenki, aki lelkesen fogadta a magyar csapatok 1941-es bevonulását, és aki a
későbbiekben bárminemű hivatali tisztséget vállalt, de ugyanúgy a papok, a tanítók, a
Magyar Megújulás Párt tagjai, a volt nyilasok is, illetve mindenki, akit csak meg lehetett
ezzel gyanúsítani. A szerbek bosszút akartak állni, de a történtek nem csak ezzel
magyarázhatók. Mindenkitől meg akartak szabadulni, aki bárminemű ellenállást tanúsított
(elsősorban a kommunistákkal szemben), egyeduralomra törekedtek a multietnikus
összetételű terület felett. Ez volt az oka, hogy a magyarokon kívül, számos más nép
tagja161 is az áldozatukká vált. A vajdasági kivégzettek számát százezerre becsülik.162
Az 1944-es események nem csak a bácskai, hanem a muraközi, muravidéki, délbaranyai és a Bánátban meg a Szerémségben élő magyarokat is sújtották. A legnagyobb
vérengzés Bácskában zajlott, ahol a legnagyobb kivégzések színhelyei megegyeztek az
1942-es események helyszíneivel. A Sajkás-vidék területén olyan szintű tisztogatást
hajtottak végre, hogy a magyar lakosság egésze megsemmisült, Csurog, Zsablya, Mozsor
és a többi településről pedig a járeki és más táborba szállították azokat az elfogottakat,
akiket nem végeztek ki azonnal. Az ott uralkodó körülmények miatt azonban mégis
rengetegen életüket vesztették, a túlélőket pedig a rögtönítélő bíróság hivatalos tárgyalás
nélkül bűnösnek nyilvánította és megölette. Gyakoriak voltak az akasztások, de
elterjedtebb volt a tömegmészárlás, amit az áldozatok kegyetlen megkínzása előzött meg.
Vagyonukat elkobozták, házaikba pedig a délszláv lakosság, elsősorban montenegrói és
boszniai partizánok önkényesen beköltöztek. Tito 1945. február 15-én megszüntette a
katonai közigazgatást, és a népfelszabadító bizottságok vették át a hatalmat. A délvidéki
áldozatok számának meghatározására már többen is kísérletet tettek, ám az írásos
dokumentumok hiánya miatt ennek megvalósítása nehézkes. A szakirodalomban eltérő
adatokkal találkozhatunk ötezertől egészen negyvenezerig terjedően. Az OZNA
dokumentumai az 1944 októberében és novemberében kivégzettekről ötezer magyar
adatait tartalmazzák, de ez csak kiinduló pont lehet, hiszen a lista kizárólag a Bácska és
Bánát területén élőket említi, a baranyai, muravidéki és a muraközi halottak, illetve a
Az OZNA-t (Odeljenje za zaštitu naroda), a Népvédelmi Osztályt, 1944. május 13-án szovjet mintára
hozták létre, hogy megtisztítsák az országot a külső és belső ellenségektől. Kezdetben négy ügyosztálya
létezett: a felderítő, a kémelhárító, a katonai kémelhárító és a statisztikai-technikai. Pár hónappal később
megalakult az OZNA-hadtest (KNOJ), amely hét hadosztállyal és több brigáddal működött, ami közül az
egyik, a kivégzőbrigád feladata volt a leszámolás.
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jugoszláv népbíróság által elítélteket nem.163 A megtorlások mélyen érintették az ott élő
magyarság egészét. Ez a kérdés az újonnan létrehozott államban tabutémának számított.164
A partizánmozgalom kapcsán mindenképpen említést kell tenni a magyar résztvevőkről
is, függetlenül attól, hogy megítélésük mindig is ellentmondásos volt. A vérengzéseket
követően, amikor mindenki félve tekintett a jövőre, elterjedt a hír, hogy jelentkezhetnek
Tito csapataiba. Sokan egyfajta megváltást reméltek a csatlakozástól, amit nemzettársaik
már akkor is árulásnak tekintettek. Így alakult meg a Jugoszláv Kommunista Párt két
bácstopolyai tagjának közreműködésével 1944. november 23-án a magyarokból verbuvált
osztag, amely a szlavóniai magyar partizánokkal együtt december 31-én felvette a XV.
Vajdasági Petőfi Sándor brigád nevet. Az ezerkétszáz főből álló egység, amelynek sem
felszerelése, sem lőfegyvere nem volt, már január elején harcba került a németekkel, a
döntő ütközetre azonban csak március 6. és 16. között került sor a horvátországi
Bolmánynál, ahol a Petőfi-brigád szinte teljes egészében megsemmisült. Sem
számbelileg165, sem tevékenységük tekintetében nem voltak igazán jelentősek, a
későbbiekben viszont, a partizánkultusz idején, rájuk is ugyanúgy hősként tekintettek, mint
mindenkire, akiknek szerepe volt az ország „felszabadításában”.166
1944. június 16-án Tito megállapodott a londoni emigráns kormány miniszterelnökével,
Ivan Šubašićtyal a megszállók elleni közös küzdelemről. Ígéretet tett egy koalíciós
kormány felállítására, a politikai színtér pluralizálására, Šubašić pedig elfogadta a
föderalizmusra vonatkozó AVNOJ határozatokat, így az 1945. március 8-án megalakult
Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság elnöke Tito, külügyminisztere pedig Šubašić lett.
Mivel azonban a Jugoszláv Kommunista Párt nézeteitől távol állt a többpártrendszer
ideológiája, ezért a polgári pártok csak látszólag vehettek részt az irányításban. A kisebbek
emiatt be is olvadtak a Jugoszláv Népfrontba167, a Horvát Paraszt Párt és a Demokrata
Párt azonban csak koalíciós alapon csatlakozott volna, ezért a JKP minden lehetséges
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A második jugoszláv állam felbomlása után egyre többen kezdtek el foglalkozni a témával, így ma már
hatalmas szakirodalommal rendelkezik. 2011 óta a kutatást egy államközi projekt segítségével próbálják
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demokráciát, a testvériség-egységet, a munkához és szabadidőhöz való jogot, illetve az ország egységének a
megőrzését ígérték.
164

55

módon gátolta tevékenységüket. Nem folytathattak politikai kampányt, nem jelenhettek
meg saját sajtótermékeik, a háborúban való részvételükre hivatkozva pedig még a szavazati
jogot is megvonták tőlük. Ennek ellenére, bár az ellenzéki pártok bojkottálják, 1945.
november 11-én megtartják a választásokat az Alkotmányozó Nemzetgyűlés felállítására,
ami a Népfront 90%-os győzelmével, vagyis az egypártrendszer létrejöttével zárul. Még
abban a hónapban, november 29-én megalakul a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság,
melynek alkotmányát, amely az 1936-os szovjet alkotmány mintájára készült, 1946. január
31-én bevezetik, és ezzel kezdetét veszi a titói diktatúra rendszere.168
Az új állam föderatív alapon szerveződött, hat szövetségi köztársaság (Szerbia,
Horvátország, Bosznia−Hercegovina, Szlovénia, Montenegró és Macedónia169) és két
autonóm tartomány (Vajdaság, illetve Koszovó és Metóhia170) képezte. A határok általában
követték a történelmileg kialakultakat, egyedül a Szerémség keleti része került a
Vajdasághoz,171 illetve a Cattarói-öböl Montenegróhoz etnikai alapon. Az alkotmány
szerint az országot öt államalkotó nemzet képezte: a szerbek, a horvátok, a szlovének, a
montenegróiak és a macedónok.172 A népek és a tagköztársaságok egyenjogúságát a
Szövetségi Parlament kétkamarás rendszere biztosította. A Népek Tanácsában a
tagköztársaságok azonos számú képviselőt delegáltak, a Szövetségi Tanácsban viszont a
lakosok arányosan képviseltették magukat.173

Hivatalos

nyelvnek

elsősorban

a

„szerb−horvátot” tartották, de a szlovén és a macedón is használható volt.174 Tito ügyelt
arra, hogy egyik köztársaság se kapjon túl nagy önállóságot, így státuszuk valójában
egyfajta kulturális autonómia volt. A párt és a kormányzat vezetősége figyelt az egyensúly
fenntartására, ezzel is biztosítva a centralitás stabilitását.175
A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságot és Tito hatalmát nemcsak a szovjetek, hanem
a nyugati hatalmak is elismerték, így az 1947. február 10-i párizsi békeszerződések
előkészítésében is részt vehettek. Itt véglegesítették az országhatárokat, ahol a jugoszlávok
követelései közül csupán egy nem teljesült. Bár az olaszoktól megkapták az Isztriát,
Fiumét, Zárát, a szlovén területek délnyugati részét, Trieszt birtoklásáról azonban le kellett
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mondaniuk. Az Adria partján fekvő Trieszt városának területi hovatartozása évszázadok
óta vitás kérdésnek számít. A kikötővárost még a rómaiak alapították, eredetileg Tergeste
néven. A város sokáig „Velence árnyékában élt”176, 1328-tól pedig osztrák protektorátus
alá került. Trieszt fellendülése 1719-től kezdődik, amikor VI. Károly császár szabad
kikötővé nyilvánítja, és jelentős infrastrukturális fejlődések is érintik. Az évek során a
meglehetősen kevert lakosságú Trieszt az Osztrák-Magyar Monarchia fontos kikötőjévé
növi ki magát. Az első világháború idején azonban az Olaszországhoz való tartozás mellett
dönt, habár ma már kérdéses, hogy a város valóban olasz-többségűnek számított-e
akkoriban, tekintve, hogy lakóinak mintegy fele szlovén származású volt. Az első
világháborút követően az ott élő szlovének nehéz helyzetbe kerültek, mivel Mussolini ideje
alatt erőszakos olaszosítás zajlott.
1945. május 1-2. között a várost jugoszláv partizánok szállták meg. Ekkor kezdődött a
közel tíz évig tartó polémia az adriai kikötőváros és környéke hovatartozását illetően.
Trieszt kérdését az olaszok szimbolikus nemzeti ügyként kezelték, de a szövetséges
hatalmak is fontosnak tartották a vita rendezését. Az 1947-es párizsi békeszerződés csupán
időszakos megoldást jelentett. A megállapodás értelmében létrehozták a két részből álló
Trieszti Szabad Területet: a város és az Olaszország felől odavezető keskeny partszakasz
jelentette az északi, azaz A zónát, mely az angolszász hatalmak ellenőrzése alá tartozott, a
déli, B zóna pedig Jugoszláviához került.177 A délszláv állam azonban igényt formált a
terület egészére, arra hivatkozva, hogy az ő partizánjaik szabadították fel mindennemű
segítség nélkül, hatalmas áldozatok árán.178 Az évekig húzódó politikai patthelyzeten
enyhített az 1954-es londoni egyezmény, mely szerint az A zóna Olaszországhoz, a B
pedig Jugoszláviához tartozik. A jugoszláv−olasz viszony valódi rendezését az 1975-ös
osimói szerződés jelentette, amely tartalmazta a pontos határokat, továbbá foglalkozott a
vagyonjogi kérdésekkel, illetve a kisebbségek helyzetével.
A Jugoszláv Kommunista Párt már a háború alatt kiépítette saját közigazgatási
rendszerét, így az új állam megalakuláskor helyzeti előnyben volt. Aleksandar Ranković
vezetésével egy átfogó titkosszolgálati és rendőri rendszer épült ki, amely keretei között
1944-ben létrehozták az OZNA-t, amit 1946-ban Állambiztonsági Igazgatóságra (UDBA),
és Katonai Elhárításra (KOS) osztottak, illetve a KNOJ-t, a Népvédelmi Hadtestet.
Mindemellett külső beavatkozástól sem kellet tartaniuk, mert az ország nem állt sem
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szovjet, sem pedig nyugati megszállás alatt.179 A szovjet mintát követve Tito és pártja is a
„szocializmust” tartotta az ideális államberendezésnek, így ennek kiépítését tekintették az
egyik legfontosabb célkitűzésnek. Úgy gondolták, ha a föderatív államszerkezet által
felszámolják a nemzetek közötti kizsákmányolást, megoldódnak a konfliktusok és a
szocialista társadalom fejlődésével összhangban a testvériség-egység eszméjét hirdetve az
állam lakosai egy közös jugoszláv identitásban egyesülnek.
A magántulajdon államosítása az elkobzási és zárolási rendeletek alapján már a háború
alatt megkezdődött. Elég csak a délvidéki magyarok esetére gondolni, akiknek az összes
vagyonát lefoglalták miután bűnösnek ítélték őket, de az ipari vállalatokra és a bankokra is
hasonló sors várt. 1945-re 80%-uk már az állam tulajdonát képezte. E folyamatokat az
1946. december 5-i törvény legitimálta, és ezt követően 1948-ig a mezőgazdaságon és a
kisipar szféráján kívül nem létezett magántulajdon. A földreform, melyet 1945. augusztus
23-án hoztak, az egyházakat és a nagyobb magánbirtokosokat is sújtotta. Nagyságrendileg
1,57 millió hektár elkobzott földről beszélhetünk, melynek felét, mintegy 800 ezret,
kiosztottak a terméketlen déli vidékekről északra, elsősorban a Vajdaságba telepítettek
között, akik ezután 25-30 hektár közötti földterületen gazdálkodhattak, a másik részén
pedig állami gazdaságokat és földműves szövetkezeteket hoztak létre. Ily módon 18 ezer
magyar család profitálhatott a földosztásból, ugyanakkor körülbelül 60 ezer szerb család
érkezett az elüldözött német lakosság helyére. 1947. április 28-án elfogadták az első ötéves
tervet, ami az újjáépítést, a nehézipar, illetve a villamosítás fejlesztését helyezte a
középpontba, és bevezette a centralizált tervgazdálkodást.180
A szocialista Jugoszlávia területén a magyarság három helyen élt. Összlétszámuk az
1948-as, első hivatalos népszámlálás szerint 496 492 fő volt, melyből a legtöbben,
428 750-en a Szerbiához tartozó Vajdaság Autonóm Tartományban laktak, ami az adott
térség lakosságának 26%-át képezte, elsősorban a Tisza jobb partján és Bácska északi
részén.181 Rajtuk kívül 50 399 magyarról vannak adatok Horvátországból, ezen belül
16 945 személyről a Drávaszögből, ami 7200 fős, vagyis 14,9%-os csökkentést mutat a
háború előttihez képest182, és 10 579-re tehető a muravidéki magyarok lélekszáma. A
délvidéki magyarság létszáma a második világháborút követően drasztikusan csökkent,
amiben több tényező is közrejátszott. Mintegy 80 ezerre tehető azoknak a száma, akik
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visszaköltöztek Magyarországra, miután ez 1941-ben elfoglalt területek ismét jugoszláv
kézre kerültek. Nagy részük a magyar hatalomátvétel időszakában telepedett le, és vállalt
munkát a közigazgatásban e vidéken, így az impériumváltást követően nem maradhattak az
új államalakulat területén. Mindemellett a megtorlások, a kegyetlen kivégzések is
megtizedelték az itt élő magyar kisebbség létszámát.

A magyarok területi megoszlása a szocialista Jugoszláviában183

Jugoszláviában
összesen
fő
%

Év

Ebből
Horvátországban
fő
%

Vajdaságban
fő
%

Szlovéniában
fő
%

1948

496 492

3,15

428 932

25,79

51 399

1,37

10 579

0,76

1953

502 175

2,97

435 345

25,42

47 711

1,22

11 019

0,75

1961

504 369

2,72

442 561

23,86

42 347

1,02

10 498

0,66

1971

477 374

2,33

423 866

21,71

35 488

0,80

9 785

0,57

1981

426 867

1,90

385 356

18,94

25 439

0,55

9 496

0,50

Vajdaság lakosságának anyanyelv szerinti megoszlása 1910 és 1953 között184

Anyanyelv

1910

1921

1931
Lélekszám

1948

1953

Szerb

510 186

526 134

617 448

841 246

874 346

Magyar

424 555

370 040

374 052

428 932

435 345

Német

323 779

333 272

333 201

31 821

35 290

Horvát

34 089

122 684

133 023

134 232

128 054

Román

72 223

65 197

63 444

59 263

57 236

Egyéb

146 050

97 119

107 815

167 718

182 348

Összesen

1 510 882

1 514 426

1 528 983

1 663 212

1 712 619

183

Szondi 2007, 147
Az egyéb kategóriát az első három oszlopban a szlovákok és a rutének képezik, a következő kettőnél már
a montenegróiak és a macedónok is ide tartoznak. Az 1921-es adatoknál a szerb−horvát anyanyelvűek közé
sorolták a macedónokat, a montenegróiakat, a bosnyákokat, a bunyevácokat és a sokácokat is. (Szondi 2007,
62)
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A vajdasági összlakossághoz viszonyított százalékarány
Szerb

33,8

34,7

37,9

50,6

51,1

Magyar

28,1

24,4

23,0

25,8

25,4

Német

21,4

22,0

20,4

1,9

2,1

Horvát

2,3

8,1

8,2

8,1

7,5

Román

4,8

4,3

3,9

3,6

3,3

Egyéb

9,7

6,4

6,6

10,1

10,6

Összesen

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

A földreform és a kollektivizálás következtében a magyar lakosság társadalmi
struktúrája is megváltozott. Míg a háború előtti időkben kétharmaduk falun élt, az új
államban ez az arány csökkent, és egyre kevesebben foglalkoztak már mezőgazdasággal.
Az ötéves tervvel összhangban az ipart, és azon belül is a nehézipar fejlesztését támogatva,
a gyárak egy részét a délvidéki területekről az ország kevésbé fejlett vidékeire telepítették,
de az 1950-es évektől kezdve új ipari létesítményeket alapítottak, ahol a magyar kisebbség
nagy része is elhelyezkedhetett. Az iskolázottság hiánya miatt azonban általában fizikai
vagy betanított munkát végeztek.185 Ilyen nagy üzemek voltak például az újvidéki textil-,
gumi- vagy bőrgyár, a szabadkai vegyi- élelmiszeripari, jármű- és villamosgyár, a
nagybecskereki mezőgazdasági gép-, vasúti jármű-, szőnyeg és cukorgyár, a pancsovai
üveggyár, elektrotechnikai és vegyi üzem, vagy az adai Potisje szerszámgépgyár, de szinte
minden nagyobb városban találhatóak hasonló jellegű létesítmények.186 Ez a nagymértékű
iparosodás magával hozta az urbanizációs folyamatok felgyorsulását, ami nem csak a
falvak elnéptelenedéséhez, hanem az ottani zárt etnikai közösségek felbomlásához is
vezetett.187
Az ország vezetése minden területen, így a nemzetiségi kérdés kapcsán is, nagy
hangsúlyt fektetett az egyenjogúság látszatának fenntartására. Ennek köszönhetően a
magyarság a politikai életben is arányaihoz mérten képviseltethette magát. A vajdasági
tartományi parlamentben a 150 tagból 37, míg a tartomány által a szövetségi parlamentbe
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delegált 110 főből 26 volt magyar. Az alkotmány biztosította a kisebbségek szabad
nyelvhasználati jogát, a nemzeti alapú intézményrendszer kiépítésének lehetőségét, ám
ezek csak látszatengedmények voltak. Valójában tevékenységük csupán bizonyos mértékig
lehetett önálló, megerősödésüket minden eszközzel gátolták.188 A kisebbségpolitika
szempontjából az 1959. március 24-én hozott határozat és az 1963. április 7-i alkotmány
fontos mérföldkőnek számítottak. E döntés értelmében a nemzeti kisebbség terminust
felváltotta a nemzetiség, és ez egy új feladatkört jelölt ki számukra, a híd szerepét. Az
alkotmány értelmében, a kisebbségek jogai megegyeznek az összes államalkotó
nemzetével. Kettős kötődésük kapcsán pedig egyfajta hidat kell képezniük azon két ország
között, ahol élnek, és amihez nemzeti alapon, kulturálisan kapcsolódnak.189 Az új
alkotmány kihirdetése után még inkább odafigyeltek a nemzetiségi kulcs betartására és a
kisebbségi jogok biztosítására, ám valódi előrelépést csak az 1974. február 21-i
alaptörvény hozott, amely a két autonóm tartományt kvázi köztársasági jogokkal ruházta
fel.190

188

Hornyák 2009, o. n.
1963. április 7-i alkotmány
33. szakasz: „A polgároknak nemzetiségre, fajra, vallásra, nemre, nyelvre, műveltségre és társadalmi állásra
való tekintet nélkül egyenlő jogaik és kötelességeik vannak.”
41. szakasz: ,Az alkotmány biztosítja a polgár szabadságát nemzetiségének és kultúrájának kifejezésére,
valamint anyanyelvének használatára. A polgár nem köteles kinyilvánítani, hogy milyen nemzetiségű, és nem
köteles valamelyik nemzetiséghez tartozónak vallani magát. Alkotmányellenes és büntetendő bármilyen
nemzeti jogegyenlőtlenséget hirdetni vagy alkalmazni, valamint nemzeti, faji, vallási gyűlöletet vagy
türelmetlenséget szítani.”
43. szakasz: „Hogy megvalósuljon a polgár szabadsága nemzetiségének és kultúrájának kifejezésére, minden
nemzetiségnek – nemzeti kisebbségnek – is biztosított joga van arra, hogy szabadon használja nyelvét,
fejlessze kultúráját, és e célból szervezeteket alapítson, valamint más alkotmányban megállapított jogokat
élvezzen. A nemzetiségek számára létesült iskolákban a tanítás az illető nemzetiség nyelvén folyik.” (Kollin
1963, 49−53)
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2.3.1. A vizsgált − 1947−1958-ig terjedő − korszak szakaszai

A kutatás szempontjából releváns időintervallumot három periódusra oszthatjuk. Ezek
határai egy-egy politikai eseményhez köthetőek. Így beszélhetünk az 1947-től 1949-ig, az
1949-től 1953-ig és az 1953−1955-56-ig terjedő időszakokról.
A második világháború után a partizánhadsereg győzelmével a kommunisták kezébe
kerültek a kulcspozíciók, Jugoszláviában megtörtént a teljes hatalomátvétel.191 A
kommunista rendszernek a széles körű támogatottság mellett olyan lehetőségei adódtak,
melyekkel képes volt megváltoztatni az addigi állam és politikai struktúrákat. Az
Alkotmányozó Nemzetgyűlés, mint már szó volt róla, 1946. január 31-én megszavazta a
föderációs alkotmányt, mely az 1936-os szovjet alkotmány mintáját követte. A politikai
rendszerben a megtorló intézkedések következtében kialakult az egypárti struktúra,
bevezették az államigazgatási tulajdonrendszert, vagyis az új társadalmi modell egyre
inkább közelített a sztálini totalitárius rendszer felé. 1947-ben megindították az első ötéves
tervet, melynek célja a gazdaság szintén ezirányú átalakítása volt. 192 Az állam olyan
rendeleteket hozott, melyek elvben a munkások érdekeit szolgálták: megtiltották a
gyerekek munkába állítását, a fiatalok és a nők éjszakai műszakvállalását, védték az inasok
jogait.

A

szakszervezetek

az

életszínvonal

javítását

tartották

a

legfontosabb

tevékenyégüknek. A hatalmi elit folyamatosan azt hangoztatta, hogy az új társadalmi
rendszer teljesen másképp viszonyul az állampolgáraihoz, mint az előző. Ezek azonban
csak hangzatos szólamok voltak, hiszen a szocialista jugoszláv állam szintén munkába
állította a társadalom nagy részét.193
Jugoszlávia jól illeszkedett Sztálin terveibe, aki a háború alatt bizonyos fokú
önállóságot biztosított a partizánok számára. A harcok befejeztével azonban Moszkva
egyre fontosabbnak tartotta a szocialista országok összehangolását, és a táborban vezetői
szerepre törekedett.194 1945. április 11-én a Szovjetunió és Jugoszlávia barátsági,
191

Hornyák Árpád. A Balkán története a 18−20. században.
Forrás: http://arkadia.pte.hu/tortenelem/cikkek/a_balkan_tortenete_18_20_sz (2017.05.19.)
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együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést kötött, és nagyrészt hasonló
álláspontot képviselt a nemzetközi politikában. A Jugoszláv Kommunista Párt egyik fő
kezdeményezője volt a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (Kominform)
létrehozásának, ami a korábbi Komintern szerepét kívánta betölteni. Az új szervezetet az
1947. szeptember 22−27. között megtartott kommunista pártok értekezletén alapították
meg, székhelyének pedig Belgrádot nevezték ki. Ennek több oka is volt: „Moszkva a
jugoszláv államot fontos támpontként akarta kezelni európai törekvései megvalósításában,
a több szomszédja iránt területi követeléseket támasztó jugoszláv kormánynak pedig
szüksége volt a nagyhatalmi támaszra. Emellett a két államot ideológiai közösség is
összefűzte.”195 A Kominform névleges célja a különböző kommunista pártok közötti
tapasztalatcsere és tevékenységük összehangolása volt, valódi tevékenysége viszont arra
irányult, hogy lehetőséget biztosítson Sztálin egyeduralmi törekvéseinek, és hogy
visszaszorítsa a JKP hatalmát. Sztálint ugyanis zavarta a jugoszláv kommunisták
önállósodási törekvése mind a bel-, mind a külpolitika terén, és mind jobban befolyása alá
akarta vonni őket. Az új jugoszláv állam ugyanis a háborút követően a szovjetek
segítségével építette ki hatalmát, és ezt a szoros kapcsolatot a gazdasági együttműködés is
megerősítette. A jugoszláv kivitel 52,9%-a a Szovjetunióba irányult, míg a behozatal
49,3%-a pedig a többi szocialista országból, elsősorban a szovjetektől jött. 1947-ben két
nagy vegyes vállalat is létrejött, az egyik a légiforgalom, a másik pedig a dunai hajózás
területén, melyek célja a közös érdekek képviselete lett volna, valójában viszont Sztálin
saját monopóliumát kívánta erősíteni.196
A jugoszláv-szovjet együttműködés 1947 végéig működni látszott, habár addig is voltak
különböző ellentétek. Ekkor azonban Sztálin már egyre kevésbé tartotta be a jaltai
megállapodást, és saját totalitárius modelljének a kiépítésére törekedett. Jugoszlávia, a
háborút követően barátsági szerződést kötött több kelet-európai állammal is, és szintén
elutasította a Marshall-tervet, egyre inkább egy Balkán-föderáció kialakításán fáradozott.
A XIX. század óta a balkáni népek közötti problémák megoldását látták benne, ezért
szerves részét képezte ez a terv a kommunista propagandának és ideológiának. Nagy
hangsúlyt fektettek a bolgárokkal való egyesülés kérdésére, nézeteik azonban különböztek.
Tito Bulgáriát hetedik tagállamként akarta az országba integrálni, a bolgárok viszont
inkább a két ország unióját támogatták. Albániával hasonló tervei voltak. Ez akár meg is
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valósulhatott volna, hiszen ez az ország szinte Jugoszlávia protektorátusaként működött.
Jugoszlávia ugyanakkor nem csak e két ország területére tartott igényt, a görögök felé is
terjeszkedni akart. Támogatta a görög partizánokat az 1946−1949-es polgárháború idején,
abban reménykedve, hogy győzelem esetén átveheti a hatalmat. Mindemellett igényt
tartottak az 1918 után olasz és osztrák fennhatóság alá került szlovén és horvát területekre
is. E túlzott követelések miatt nem csak a nyugati hatalmakkal volt feszült Jugoszlávia
kapcsolata, elsősorban Nagy-Britanniával, hanem egyre inkább a Szovjetunióval is, amely
tartott a Nyugat ellenszenvétől, illetve mivel tervben volt az olaszok keleti tömbbe való
integrálása, a jugoszlávok igénye Triesztre sem volt elfogadható fejlemény szemükben. A
kapcsolat megromlásához az is hozzájárult, hogy a jugoszláv területeken 1944−45-ben
átvonuló szovjet hadsereg nagyméretű pusztítást, fosztogatást és erőszakot követett el,
továbbá szintén közrejátszott az a tényező is, hogy a szovjetek egyre nagyobb gazdasági
függőséget

akartak

kialakítani.

Emellett

a

szovjet

titkosszolgálat

beszivárgott

Jugoszláviába, s ügynökhálózatot épített ki, ami sértette az ország szuverenitását.197
1948 februárjában Sztálin Moszkvába rendelte Jugoszlávia és Bulgária vezetőit. Tito
távol maradt e megbeszélésről, az országot Edvard Kardelj, Milovan Đilas és Vladimir
Bakarić képviselte. Sztálin Jugoszláviát is függő helyzetbe akarta juttatni, ezért
nemtetszését fejezte ki a Balkán-föderációs tervek miatt, kritizálta az albánokkal való
együttműködést is, a duális bolgár−jugoszláv egyesülést viszont támogatta. A találkozón
Kardelj aláírt egy megállapodást, mely értelmében a külpolitikai döntések előtt mindig
kikérik a szovjetek véleményét. A JKP azonban nem akarta betartani ezt az egyezséget, és
március 1-jén határozatban utasította el a moszkvai követeléseket. Ekkor a Szovjetunió
felfüggesztette a kereskedelmi kapcsolatot Jugoszláviával, és március 18−19-én
hazarendelte tanácsadóit.198
1948 tavaszán átfogó támadás indult a Jugoszláv Kommunista Párt ellen. Központi
Bizottságát azzal vádolták, hogy nem szegült ellen a szovjet hadsereget ért támadásoknak,
hogy hatalmuk alá akarták vonni az ő szakértőiket, hogy szovjetellenes hangulat uralkodott
az országban. Moszkvában lmarasztalták a jugoszláv politikai irányvonalat.199 Titóék
elutasították a vádakat, de több ország kommunista pártja, elsőként az MKP,200 kiállt a
szovjetek mellett. A Kominform második értekezletén, amit 1948. június 20−22. között
197
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tartottak Bukarestben, a JKP képviselői már meg sem jelentek, mert egyértelmű volt
számukra, hogy nem tudják megvédeni álláspontjukat, így inkább összehívták saját pártjuk
V. kongresszusát, és kivonták magukat a szovjetek befolyása alól.201 Ezzel egy időben az
ellentábor június 28-án, a szerbek számára oly fontos szimbolikus napon,202 kiadta
határozatát, mely értelmében a JKP-t kizárta a Kominformból, székhelyét pedig Belgrádból
áttette Bukarestbe. A nyilatkozatban opportunista és nacionalista elhajlással vádolták a
Jugoszláv Kommunista Pártot, hiányolták a pártdemokráciát, felrótták a kulákok
támogatását, és végül Titót, Rankovićot, Kardeljt és Đilast árulóvá nyilvánították.203 A
döntés után hatalmas gazdasági és politikai nyomás nehezedett Jugoszláviára,
megkezdődött a tömbön belüli elszigetelődés, Titót és országát kiközösítették, és gazdasági
blokád alá helyezték. Lejárató propagandát indítottak ellenük, melyben imperialista
bérencnek titulálták őket, és a pártközi konfliktus 1949 őszére addig fajult, hogy
Jugoszlávia és a szocialista országok között megszakadt minden kapcsolat.204
E szakítás az ország számára sorsdöntő jelentőségű volt, hiszen a Szovjetuniót, Sztálint
és az ő szocialista modelljét nem tartották többé követendő példának. Ellentmondásos lett
volna a szovjet mintát követni, miközben konfliktusban állnak velük. Így a jugoszláv
kommunistáknak újra kellett gondolniuk politikájukat. Szakítottak a sztálini bürokratikusetatista205 államszocialista modellel, és kialakították saját önigazgatási rendszerüket,
melynek megalapozása 1949−1953 között zajlott. A szakítás feldolgozása jugoszláv részről
több szempontból sem volt könnyű, hiszen számukra „»Moszkva nem csak politikai és
szellemi központ volt, hanem egy elvont eszme, az osztálynélküli társadalom
megvalósulása, amiért érdemes áldozatot hozni (...) Sztálint pedig nemcsak vitathatatlanul
lángeszű vezetőnek tartották, hanem őt tekintették az eszme és a megálmodott új
társadalom megtestesítőjének, akinek a bálványozása irracionális formákat és méreteket
öltött.«“206 Ekkor azonban már a szovjet szocializmust egyfajta elfajzott bürokráciával
vádolták, ahol a párt és az állam túlzottan összefonódik, a jugoszlávok inkább saját
értelmezésű rendszerük helyességére igyekeztek felhívni a figyelmet. A párt ideológusai
Edvard Kardelj, Milovan Đilas, illetve a gazdaságért felelős Boris Kidrić visszanyúlt
Marxnak és Leninnek az állam elhalásáról szóló elméletéig, és erre hivatkozva kidolgozták
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saját modelljüket. Azt állították, hogy a szovjet rendszer már nem is szocializmus, hanem
államkapitalizmus, és más országokkal szemben imperialista módon viselkedik. A
jugoszlávok a központi hatalom csökkenésében látták a megoldást, teret adva az
önigazgatásnak. E nézet, Tito beleegyezésével hivatalossá vált, és az 1950. június 27-én
kiadott népszkupstinai határozattal életbe lépett. Az elképzelés legfontosabb tétele az volt,
hogy a termelőeszközöket társadalmi tulajdonként kell kezelni, és a dolgozókat érdekeltté
kell tenni a termelésben azáltal, hogy bevonják őket az irányításba. A közös tulajdonnak
köszönhetően a termelőeszközök egyéni tulajdonná is válnak, tehát a társadalmi tulajdon
egyformán mindenkié, amit bárki használhat, ugyanakkor nem sajátíthat ki. E
kezdeményezések már 1949 májusában megkezdődtek, amikor növelték a népbizottságok
önállóságát, decemberben pedig 215 vállalatban munkástanácsokat hoztak létre. Pár
hónappal később számuk már meghaladta az ötszázat, és 1950. június 26-án a parlament
elfogadta az állami vállalatok és a gazdasági társulások munkás-önigazgatásától szóló
alaptörvényét. Tito a parlamenti ülésen tartott beszédében fejtette ki az új ideológia
irányvonalát. E szerint a szocialista fejlődés során az állam elhal, ami először a
gazdaságban fog megnyilvánulni, hiszen a termelési viszonyok átalakításának mindez
előfeltétele, ezért a köztulajdonosi funkciókkal a vállalat dolgozóinak kell rendelkezniük,
akik beleszólhatnak az irányításba azáltal, hogy dönthetnek a jövőbeni tervekről, az
igazgató személyéről vagy a jövedelem befektetéséről. Az átalakulás folyamatának
gyorsasága a munkások osztályöntudat-megerősödésétől függ, a párt feladata pedig az ő
nevelésük és szervezésük lesz.207
1950 és 1951 folyamán megszüntették a szövetségi minisztériumokat, és a
vállalatirányítás átkerült köztársasági hatáskörbe. Az 1951 decemberi törvények
decentralizálták a tervezést, és 1952. április 1-jén a népbizottsági törvénnyel lerakták a
kommunális rendszer alapjait. Az önigazgatás a vállalatokon belül úgy működött, hogy
titkos szavazással megválasztották azt a testületet, amely meghozta a vállalat
alapszabályait, és amely a fontosabb kérdésekben dönthetett, amelyeket az igazgatótanács
készített elő és ezután tárták csak a munkástanács elé, aminek az igazgató volt a végrehajtó
szerve. Az igazgatói és más fontosabb pozíciókat szinte mindig párttagok töltötték be, így
a politikai befolyás továbbra is megmaradt, bármennyire formálisan háttérbe is vonult. Ezt
az 1952. november 2−7-i zágrábi VI. pártkongresszus hagyta jóvá, ahol kimondták, hogy
nem kívánnak többé operatív szerepet betölteni. A kongresszuson változtatták meg a
207
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Jugoszláv Kommunista Párt nevét Jugoszláv Kommunista Szövetségre, hogy még inkább
elkülönüljenek a szovjet mintától, a Jugoszláv Népfrontból pedig Jugoszláv Dolgozó Nép
Szocialista Szövetsége lett. E döntéseket az 1953. január 13-i alkotmányreform
szentesítette.208 Ezzel megindult a teljes rendszer kiépítése, illetve az önigazgatás más
ágakra való kiterjesztése is.
Az ország szovjetellenes álláspontja más területekre is kihatott. Elsősorban komoly
politikai tisztogatásba kezdtek, és mindenkit kizártak a JKP-ből, akit kominformosnak
véltek. A párttagoknak meg kellett tagadniuk az addigi nézeteiket, akik ezt nem tették meg,
azok ellen komoly intézkedéseket foganatosítottak. Az 1948−1952 közötti időszakban
körülbelül 60 ezren lettek Titóék kegyvesztettjei, őket kizártak a pártból, ezen kívül 12-13
ezer embert bebörtönöztek, és 31 ezerre más büntetés várt. A meghurcoltatás a párttagság
egy negyedét sújtotta.209 A JKP már 1948-ban internálótáborokat állított fel két adriaitengeri szigeten, a Goli Otokon és Grguron, ahova az ellenségeket szállították. 1956-ig
mintegy 16 ezer politikai elítélt került a Kopár-szigetre210 A Központi Bizottság 1951.
június 3−4-i határozatának értelmében e megtorlások enyhültek, és fokozatosan háttérbe
szorultak.211
Jugoszláviában a földek államosítása már 1945-ben elkezdődött, a kollektivizálás 1949
elején még inkább felgyorsult, és 1951-re a földterületek 25%-a a tsz-ek birtokába került.
A paraszti réteg a kezdetektől negatívan ítélte meg ezeket a rendelkezéseket, ám a hatalom
a szovjetekkel való szakításig nem foglalkozott az ellenállásukkal. Akkor azonban, tartva
egy esetleges háborútól, nem akarta még inkább maga ellen fordítani őket, ezért az 1949.
december 29−30-i pártdöntés alapján a kollektivizálás folyamatát lelassították, majd meg is
szüntették. 1953-ban elkezdték a tsz-ek átalakítását, önigazgató agrárvállalatok lettek
belőlük, ahol a tagság kiléphetett a szövetkezetből és maximum tíz hektár földön
gazdálkodhatott. Ezen rendelkezések következtében a tsz-ek idővel megszűntek, hiszen
nem volt létjogosultságuk. Az új agrárkoncepció a társadalom és az egyéni gazdaság
szövetségében látta a faluk átalakítási lehetőségét és szocialista felemelkedését, így a
kooperációnak köszönhetően a magántulajdonban lévő földek egy részét az állami
gazdaságok és szövetkezetek művelték meg.212
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Az önigazgatási modell a közigazgatásban is érvényesült. 1952 és 1955 között a
járások fennhatósága alá tartozó 15 ezer települést 1500 községbe213 sorolták, majd ezek
számát idővel 530-ra csökkentették, és a járásokat fokozatosan, majd 1967-ben végleg
megszűntették.214 A községek kialakításánál figyelembe vették azt is, hogy gazdaságilag
képesek legyenek arra, hogy az alapvető közszolgáltatásokat, mint például az oktatás vagy
az egészségügy, önállóan tudják finanszírozni. Az 1952-es népbizottsági törvény
csökkentette a kormányzati függőséget azáltal, hogy kiiktatta a kettős alárendeltséget. Az
1953-as

alkotmánymódosítás

pedig mindhárom

szinten bevezette a parlamenti

kormányzási elvet, ami redukálta a szövetségi, a köztársasági és a községi szervek
jogosítványait. A Népek Tanácsát beolvasztották a Szövetségi Tanácsába, és felállították a
Termelők Tanácsát, a képviselőházak második kamarájaként, ahova a delegátusokat a
termelésben dolgozók választották meg, számuk pedig attól függött, hogy az adott
ágazatnak mekkora részesedése volt a jugoszláv gazdaságon belül. Az akkori kormányzati
rendszer tehát a pártállami, a parlamentáris és az elnöki rendszer keveréke volt.215
Ezzel a társadalmi modellel elkezdődött a decentralizáció folyamata, egyre több
hatáskört delegáétak alsóbb szintekre, és ennek köszönhetően a jugoszláv szocialista
rendszer volt az, ami a többi országhoz képest a legnagyobb engedményeket biztosította
állampolgárai számára. (Az egyén szabadságát, ha betartotta a politikai követelményeket,
nem korlátozták, sokkal szabadabbá vált a kulturális légkör és igyekeztek javítani az
igazságszolgáltatás minőségén is.)216
Az új modellnek köszönhetően a jugoszláv gazdaság egyre jobban nyitott a nyugati piac
felé, és az 1948-as külkereskedelem 10%-os GDP aránya 1950-re már 15%-ra emelkedett.
Ehhez persze szükség volt Amerika és a nyugat-európai országok támogatására. Nekik
szintén érdekük volt, hogy segítsék Jugoszláviát, mert semleges pozíciója a két katonai
rendszer között a hidegháború egyik fontos alapkövének számított. Első lépésként 30 ezer
tonna nyersolajat, majd az amerikai export-import bank 20 millió dolláros hitelt biztosított
számukra, az 1949-ben és 1950-ben az országot súlytó aszály alkalmával pedig komoly
A község − a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 1963. április 7-én elfogadott
alkotmányának 96. szakasza szerint – „a polgárok társadalmi-politikai alapközössége. Anyagi és más
feltételeket biztosít az ember munkájához, és megvalósítja a minél közvetlenebb társadalmi önigazgatást.” A
97. szakasz kimondja, hogy „területét köztársasági törvény szabja meg az alkotmányban megállapított
feltételekkel összhangban.” (Kollin 1963, 67) A község fogalom nem azonos a Magyarországon használttal,
hiszen nem a helyi önkormányzatok települési szintjét jelenti, hanem több települést összefogó közigazgatási
egységet.
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élelmiszersegélyt küldtek az országba. Az Egyesült Államok célja egyértelműen az volt,
hogy Jugoszláviát visszahozza a szabad európai országok sorába.217
Jugoszlávia megítélése a háború után kedvezőbbé vált. A nyugati hatalmak számára egy
kommunista ország volt hatalmas területi követelésekkel, a Szovjetunió pedig azért
támadta, mert nem az általuk hirdetett koncepciót követe.218 A Nyugat azonban azt
feltételezte, ha megnyeri magának a jugoszlávokat, akkor egy egybefüggő sávot hozhat
létre Olaszországtól Görögországig, amely elzárja a szovjeteket a Mediterráneumtól.
Ennek érdekében komoly anyagi támogatást folyósított számukra, és arra törekedett, hogy
Jugoszláviát kültagként a NATO-hoz kapcsolja. Tito azonban inkább az újonnan
felszabadult ázsiai és afrikai országok felé akart nyitni, és az ’50-es évek elejétől
különböző lépéseket tett ennek érdekében. A második világháború után függetlenné vált
államok, megtapasztalva a gyarmati rendszer és a diktatúra negatívumait, eredetileg
elzárkóztak a két tömbbel való kapcsolattartástól, és ennek következtében született meg a
„harmadik világ” fogalma, és a „harmadikutas fejlődés” lehetősége.219 Tito célja a velük
való együttműködéssel az volt, hogy egy olyan önálló tömböt alakítsanak ki, amely
szemben áll a gyarmati rendszerrel és a fejlett kapitalista országok dominanciájával, mind
világgazdasági, mind világpolitikai tekintetben, ugyanakkor független tud maradni a
szovjet politikától is. A mozgalom alapelveit 1955 áprilisában az indonéziai Bandungban
megrendezett konferencián fektették le, ahol 29 ázsiai és afrikai ország képviselője volt
jelen. A bandungi találkozón egyértelművé vált, hogy az el nem kötelezett országok célja
nem a szovjetek vagy az amerikaiak elleni összefogás volt, hanem saját szabad
cselekvőképességük fennmaradásáért való szövetség.220
1953. március 5-én meghalt Sztálin, és ezzel a jugoszláv-szovjet kapcsolat történetében
egy új fejezet kezdődött. A Szovjetunióban küzdelem indult a hatalomutódlásért, de abban
a legtöbb politikus egyetértett, hogy Jugoszláviával békét kell kötni. A béke ugyanis
lehetőséget biztosítana számukra egy új nemzetközi politikai kommunikációhoz. Elsőként
Lavrentyij Pavlovics Berija törekedett a nyitásra, de ezt végül Nyikita Szergejevics
Hruscsovnak, a Szovjet Kommunista Párt első titkárának és Georgij Makszimilianovics
Malenkov

miniszterelnöknek

sikerült

megvalósítania.

1953-ban

kölcsönösen

nagyköveteket küldtek egymás országába, és Malenkov kijelentette, hogy a Szovjetunió
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további lépéseket is hajlandó tenni a helyzet javítása érdekében. A folyamatot azonban
Molotov külügyminiszter lassította, aki továbbra is hű akart maradni Sztálin nézeteihez, és
nem kívánt engedményeket biztosítani. A jugoszláv modellt revizionizmusnak és
szociáldemokratizmusnak tekintette. Bár Hruscsovnak is voltak ideológiai ellenvetései, de
úgy gondolta, hogy ez nem zárja ki a közeledést, amit majd később követhet a pártközi
megegyezés, és végül Jugoszlávia visszatér az ő táborukba. Két szempontból is fontosnak
vélték a jó viszony visszaállítását. Először is, mivel a Német Szövetségi Köztársaság
belépett a nyugati tömbbe, és felgyorsult a felfegyverkezése, nem volt elhanyagolható
tényező, hogy a hatalmas jugoszláv hadsereg kinek az oldalán áll egy esetleges
összecsapáskor, a másodszor pedig, mivel Hruscsov baráti kapcsolatot akart kiépíteni a
harmadik világ országaival, ahol Titónak nagy tekintélye volt, így semmiképp nem
maradhattak ellenséges viszonyban. Az SZKP Központi Bizottsága 1954. május 31-én
határozatot hozott a jugoszláv helyzet felmérésére. »,,Bármilyen szégyenletes is beismerni,
meg kell mondani, hogy… azt a feladatot adtuk gazdasági szakembereinknek, hogy
gyűjtsenek anyagot és tanulmányozzák a kérdést – fasiszta állam-e Jugoszlávia vagy nem
fasiszta? Egyszóval itt, mintha Amerika felfedezésével foglalkoztunk volna…”«221 – vallotta
be később Hruscsov. Nem sokkal később levelet írt Titonak, melyben a két ország közötti
viszony javítására tesz javaslatot. A jugoszlávok belemennek a tárgyalásba, így 1955.
május 26-án a szovjet békeküldöttség, élén Hruscsovval, megérkezik Belgrádba.222 Ezen a
találkozón felolvassák azt a nyilatkozatot, melyben a szovjetek elismerték, hogy a
szocializmus építésének több módja van, azonban ezt a szemléletmódot csak azok az
országok esetében fogadják el, melyek már önállósodtak, mint például Kína vagy
Jugoszlávia, a többi országban csakis a szovjet minta követése a megengedett. Tito ezzel
szemben azon az állásponton volt, hogy minden országnak magának kell eldöntenie, hogy
saját adottságaihoz mérten milyen úton építi ki saját szocialista rendszerét. Ennek ellenére,
a találkozót követően a két ország kapcsolata gazdasági és kulturális szempontból is javult,
majd az SZKP XX. kongresszusa után a pártközi viszony is. 1955. június 2-án aláírtak a
belgrádi nyilatkozatot, miszerint a két ország együttműködéséhez feltétlen szükséges a
szuverenitás, illetve más országokhoz fűződő kapcsolataikban az egyenjogúság tiszteletben
tartása. Az egyezménytől függetlenül azonban a jugoszlávok mindig tartottak attól, hogy a
szovjetek megpróbálnak hatalmat gyakorolni felettük, és korlátozzák önállóságukat.223 A
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jó viszony fenntartása érdekében 1956 áprilisában feloszlatták a Kominformot, majd Tito
személyes látogatást tett a Szovjetunióban.224 Ekkor került sor a pártközi kapcsolatok
megújítására is. A két ország közötti viszony javulása egyúttal esélyt jelentett a többi
szocialista ország számára is, hogy rendezzék kapcsolatukat a délszláv állammal. Ezt
követően Tito abban bízott, hogy mindez lehetővé teszi azt, hogy Jugoszlávia
visszatérhessen a nemzetközi kommunista mozgalomba, illetve a szocialista államok
közösségébe. Emellett abban reménykedtek, hogy saját önigazgatási modelljük vonzónak
bizonyul más országok számára, Belgrád pedig egyfajta ellenpontként szolgálhat azon
„népi demokráciák” számára, akik – a lehetőségekhez mérten – távolodnának a szovjet
hatalomtól.
Habár a szovjet−jugoszláv kapcsolatok átmeneti normalizálódása lehetővé tette a
többi szocialista ország számára, hogy Jugoszláviához fűződő viszonyukat rendbe hozzák,
Magyarország esetében jelentős akadályt jelentett Rákosi Mátyás személye. Tito nem volt
hajlandó tárgyalni Rákosival jugoszlávellenes megnyilvánulásai, illetve annak Rajk-perben
vállalt szerepe miatt. Tito számára ezért fontos volt, hogy a magyarországi változások
jövőbeni megvalósulásakor ne Rákosira, hanem munkatársaira, Gerőre és Hegedűsre
hagyatkozzanak a szovjetek. 1956. október elején a szovjetek felkérésére Tito találkozott
Gerővel, majd a magyar vezetőség legfontosabb tagjait (Gerő Ernő, Hegedüs András és
Kádár János) meghívta Belgrádba, akik október 15-e és 23-a között tartózkodtak ott. A
találkozó eredményesen zárult, mivel sikerült kibékülnie a két félnek, ám amikor a magyar
vezetők hazatértek Budapestre, meglehetősen tájékozatlannak bizonyultak az ott zajló
eseményekkel kapcsolatban.
A jugoszláv vezetés napokig reakciók nélkül figyelte a magyar forradalmat, – a
lengyelországi történésekre, illetve a szuezi válságra összpontosítottak inkább – majd
október 29-én egy levélben aggodalmuknak adtak hangot amiatt, hogy a felkelés fegyveres
harcba torkollott, ám kifejezték támogatásukat az átalakult magyar vezetés felé. Nagy Imre
számított is Tito támogatására, de amikor Hruscsov és Malenkov az 1956-os
magyarországi intervenció előtt egyeztetett vele november 2-ről 3-ra virradó éjjel Brioni
szigetén a jugoszláv vezető beleegyezett a műveletbe. Osztotta a szovjet álláspontot abban
a tekintetben, hogy Magyarországon „horthysta restauráció” veszélye fenyeget, ezért
szükséges a konszolidáció segítése, Nagy Imre számára azonban menedékjogot ajánlottak
fel. A szovjet beavatkozást követően, november 4-én Nagy Imre családtagjai, illetve
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számos munkatársa kíséretében a jugoszláv nagykövetségre menekült, amelyet a szovjetek
blokád alá helyeztek. Egy alkalommal tüzet is nyitottak a nagykövetség épületére, kioltva
ezzel egy jugoszláv diplomata életét. Végül a hetekig tartó politikai patthelyzet után alku
november 21-én alku született: a Kádár-kormány a menedékjog megszüntetéséért cserébe
írásban ígéretet tett Nagyék büntetlenségére, ám nem tartották be szavukat, és Nagy
Imrééket a romániai Snagovba szállították.225 Ez volt az a pont, amikor Tito végleg
elfordult a Szovjetuniótól, és kijelenti, hogy Hruscsov ne is számítson KGST és Varsói
Szerződés tagságra, és figyelmét kizárólag a fejlődő világ országai felé irányítja.
Tito 1954 és 1959 között több el nem kötelezett ország vezetőjével szövetségesi
kapcsolatot épített ki. 1956. július 18−19-én Brioni szigetén vendégül látta Dzsaváharlál
Nehrut, India miniszterelnökét és Gamal Abden-Nasszert, Egyiptom köztársasági elnökét,
és megegyeztek, hogy a bandungi elvek alapján létrehozzák a tömbön kívüliek mozgalmát.
Az el nem kötelezettség kifejezést is ekkor alkották meg. A mozgalom elsődleges célja a
nemzetközi érdekérvényesítés volt. Tito 1958 decemberében három hónapos hajóutat tett,
mely során számos országot meglátogatott, akárcsak később, 1961 tavaszán, melyről haza
térve bejelentette egy konferencia összehívását.226 Az el nem kötelezett országok alakuló
ülésére 1961. szeptember 1. és 6. között került sor, ahol kimondták, hogy „a hidegháború
egyetlen alternatívája a békés koegzisztencia – az államok és a népek békés egymás mellett
élése és együttműködése, társadalmi rendszerükre való tekintet nélkül −, s erre kell
alapozni a nemzetközi viszonyok egészét. Követelték a gyarmaturalom és a függőségben
élő népek fölötti erőszak megszüntetését, a háborús gócok felszámolását és a leszerelés
megkezdését, a népek önrendelkezési és nemzeti függetlenségre való jogának tiszteletben
tartását, szorgalmazták a gazdasági esélyegyenlőség megteremtését és a sokoldalú
gazdasági, politikai és kulturális együttműködést.”227 A mozgalom céljait egyébként
mindenki másképp értelmezte, és saját érdekei érvényesítését látta benne. Titónak, mint a
mozgalom vezéralakjának, erősödött általa az alkupozíciója a Nyugattal szemben, több
szavazata volt az ENSZ-ben és más nemzetközi fórumokon, és sikerült felvevőpiacot
találnia termékei számára. Jugoszlávia nagyon sokat profitált e tagságból, hiszen a
bipoláris világban jól lavírozott a két nagyhatalmi tömb között. A mozgalom azonban
idővel eljelentéktelenedett. Addig volt csak súlya, amíg a nagyhatalmak befolyásos
szereplőnek tartották, és küzdöttek azért, hogy részesei legyenek. A ’70-es években
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azonban miután lezárult a dekolonizáció folyamata, elveszett az egyik legfontosabb közös
cél, és egyre inkább gazdasági irányba haladt az együttműködés. A hidegháború
lezárultával pedig a tömbön kívüliség értelmét vesztette.
A vizsgált időszak három részre osztása valójában a szovjet−jugoszláv viszony
alakulástörténetének függvényében lehetséges, ami nagyban befolyásolta Jugoszlávia
bepolitikai helyzetét is. Az első periódust a baráti viszony jellemezte, mely egészen 1949ig tartott, amikor a Tito−Sztálin ellentét következtében az ország és vezetője a szovjet
tömb által megbélyegzetté váltak. Ezekben az években alakították ki a jugoszlávok saját
társadalmi modelljüket, és tettek szert jobb kapcsolatra a Nyugattal. A kirekesztettség
1953-ban, Sztálin halálával ért véget, amikor a szovjetek elkezdtek nyitni Jugoszlávia felé,
és rövid életű együttműködés alakult ki közöttük. Ez azonban nem tartott sokáig, mivel az
1956-os magyarországi események után a kapcsolat ismét hűvössé vált.

73

2.3.2. A vajdasági magyarság kulturális élete

2.3.2.1. Oktatás

A jugoszláv állam vezetősége a háború utáni években, 1945 és 1954 között
megpróbálta helyreállítani az iskolarendszert. Elsősorban mennyiségi növekedésre
törekedtek, ahhoz azonban, hogy általános tankötelezettséget vezessenek be, meg kellett
teremteni az anyagi feltételeket. Ehhez bővíteni kellett az iskolák hálózatát, továbbá új
tantervekre és tankönyvekre volt szükség.228 Mivel a Jugoszláv Kommunista Párt szerint
az új államban minden nemzet és kisebbség egyenrangúnak számított, így viszonylag
korán, már 1945. augusztus 10-én engedélyezték a kisebbségi iskolák megnyitását. A
magyarok elleni atrocitások, kivégzések és kiutasítások után ezzel azt próbálták
tudatosítani, hogy bűneik ellenére, nem az anyaországtól, hanem kizárólag az új
kommunista jugoszláv államtól várhatják jogaik érvényesítését.229 A megtorlások miatt
azonban az értelmiségi réteg eltűnt, így 1944-ben mindössze két magyar középiskolai tanár
és 150 tanító élt a Vajdaságban. Ezt a súlyos hiányt gyorsan elvégezhető tanfolyamokkal
próbálták megoldani. Később a szabadkai tanítóképzőben 1945 és 1974 között 1700 tanító
végzett, míg a tanárképzőt 1968 és 1976 között 229 diák fejezte be.230 1945-ben
meghozták A hétéves elemi iskoláztatásról szóló törvényt, az ötvenes évek elején pedig
nyolc évre emelték a kötelező általános oktatást.231 Fokozatosan megnyíltak a
gimnáziumok, melyek közül teljesen magyar anyanyelvű a szabadkai, a zentai és a
nagybecskereki volt, továbbá úgynevezett algimnáziumok is létesültek Topolyán,
Kanizsán, Adán és Kikindán.232 Vajdasági egyetem 1954-ben alakult Újvidéken bölcsész
és mezőgazdasági karral, amelyen belül 1959-ben létre hozták a Magyar Tanszéket, ahol
középiskolai magyar szakos tanárokat képeztek. 1969-ben ugyanitt létrejött a
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Hungarológiai Intézet, melynek keretein belül különböző tudományos, elsősorban
irodalmi, nyelvészeti és néprajzi kutatásokat folytattak.233
Az általános iskolákban a magyarság legnagyobb számaránya az ötvenes évek közepén
volt. Az 1954/55-ös tanévben 49 724 magyar anyanyelvű diákról tudunk, akik száma az
évek során egyre csökkent. 1966 és 1986 között 35%-os negatív tendenciát mutat. Ebben
közre játszott a magyarság fogyatkozása, illetve az is, hogy egyre több szülő mondott le a
gyermekének járó anyanyelvű oktatásról. Mindezt elősegítették az ’50-es évek folyamán
létrehozott két tannyelvű iskolák, melyek a későbbi jobb és könnyebb érvényesülés
ígéretével kecsegetettek.234 A ’60-as évektől a szerb nyelven tanuló magyar diákoknak
anyanyelvápolásra nyílt lehetőségük, ami szintén azt sugallta, hogy így mindkét nyelv
magas szintű elsajátítása lehetséges.235 Teljesen magyar nyelvű általános iskola 1956-ban
47 volt Vajdaságban, 1970-ben pedig 26, ami a meglévő iskolák 12%-át jelentette, de
számuk egyre csökkent, 2017-re pedig teljesen megszűntek. A nemzetiségi iskolákat
általánosságban a régi épületek, a korszerűtlen felszerelés jellemezte, és bár tankönyveik
színvonala nem volt rosszabb a többségi nemzeténél, az oktatás minősége alacsonyabbnak
bizonyult. Mindez hozzájárult annak a tendenciának a felerősödéséhez, hogy a magyar
szülők „szerb−horvát” tagozatra íratták gyermekeiket. A ’80-as évekre a vajdasági magyar
diákoknak már a 25%-a nem anyanyelven tanult. Újvidéken, illetve Közép- és DélBánátban ez az arány elérte az 50%-ot is, Pancsován és Versecen pedig a 65−70%-et.236

Magyar nyelven (is) oktató általános iskolák a Vajdaságban237

Tanév

Iskolák

Tanulók

Pedagógusok

1953−54

286

49 690

1455

1967−68

224

42 642

2203

1977−78

172

33 200

2200

1989−90

127

26 794

1800
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A pedagógusok száma az évek folyamán a tanulókéval ellentétben folyamatosan
növekedett, ennek eredményeképp a tanár−diák arány egyre jobb lett, így a magyar
tannyelvű oktatás színvonala emelkedett.
A nemzeti kisebbség tagjainak, jelen esetben a magyaroknak, az oktatási intézmény
kiválasztásakor mindig mérlegelni kell, hogy adott nyelven milyen szintig tud tanulni a
gyermek. Ez gyakran befolyásolja a szülők választását, és sokszor ez alapján döntenek már
az iskolás kor előtti intézmény, majd később az általános iskola esetében is. 1945-ben, az
új jugoszláv állam megalakulásakor mindössze 2550 magyar középiskolás tanult
anyanyelvén, ami a vajdasági diákok 10,16%-át jelentette. A magyar diákok helyzetéről
hivatalos statisztika az 1951/52-es tanévben készült, amikor Vajdaságban 6 gimnáziumban
folyt magyar nyelvű oktatás, amelyben összesen 13779 diák részesült. A ’60-as évek
végére kialakult a magyar nyelvű középiskolai hálózat, és 1968/69-ben már 48
szakközépiskola és szakmunkásképző létezett, melyből 18-ban kizárólag magyar nyelven
oktattak. Ezeket azonban a következő pár évben a „testvériség-egység” szellemében
fokozatosan összevonták a szerb tannyelvűekkel, és 1974/75-re már csak 3 színmagyar
középiskola maradt.238 Szabadkán elkezdtek egy kísérleti módszert, mely szerint a
középiskola első két osztályában anyanyelven oktattak, míg a 3. és 4. évfolyamon egyre
több tárgyat „szerb−horvátul”. Ezen kívül minden más tevékenység, a szakkörök, a tanári
értekezletek és az iskolai adminisztráció is kétnyelvűvé vált, ami a nemzeti nyelv háttérbe
szorulását eredményezte, burkoltan pedig az asszimilációt segítette elő. Az 1975-ben
kiadott oktatási reform megszűntette az addig működő klasszikus gimnáziumokat, és
helyettük 2+2 éves szakképesítést is adó iskolák alakultak. Az első két évben általános
oktatást

nyújtottak,

a

második

kettőben

pedig

szakképzést.

E

módosítások

következményeként nagyobb falvakban is nyitottak középiskolákat, viszont az tanítás
színvonala csökkent. Ez az iskolarendszer a nyolcvanas évekig működött, amikor végül
visszatértek az eredeti négy osztályos gimnáziumokhoz.239
A magyarság szempontjából igen fontos kérdésnek számított az értelmiségi réteg
utánpótlása, a felsőfokú képzés tekintetében ugyanis hatalmas lemaradással küszködtek.
Az 1953/54-es tanévben mindössze 511 magyar anyanyelvű egyetemista volt. A helyzet
javulását némiképp elősegítette a következő évben megnyílt Újvidéki Egyetem, így a ’60-as
évek statisztikai adataiból megtudjuk, hogy már majdnem háromezer magyar diák tanult a
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felsőoktatásban, és a magyar oktatók száma is növekedett. A ’70-es években a szabadkai
Műszaki Főiskolán és az Építészeti Főiskolán, az újvidéki jogi, bölcsészettudományi és
természettudományi karon, illetve a szabadkai közgazdasági karon megkezdődött egyes
tantárgyak magyarul oktatása. Ehhez az intézmények pedagógust és felszerelést is
biztosítottak. 1972-ben pedig az újvidéki Művészeti Akadémián magyar nyelvű
színészképzés indult.240
A

második

világháború

után,

ahogy

fentebb

már

elhangzott,

hatalmas

pedagógushiánnyal kellett szembenézni. Nagyon fontos volt a magyar anyanyelvű tanítók
és tanárok képzése, hiszen a gyermek műveltsége mindig az oktatók és az oktatás
színvonalától függ. 1945 után tanító tanfolyamokat indítottak, majd megindult az
intézményes képzés Szabadkán, ahol a négy évfolyamot magyarul is befejezhették a
hallgatók. A tanítóképző 1948-ban teljesen magyar tannyelvű lett, de 1957-ben
összevonták a „szerb−horvát” nyelvűvel. A képzés időközben ötéves lett, amivel a
minőséget szerették volna javítani. A ’70-es évek közepétől az intézmény akadémiai
szintre emelkedett, és 1994-ig 4+2 éves volt a tanulók képzése, ami szerb és magyar
nyelven folyt, amikor is visszatértek az eredeti négy éves oktatási rendre. Egy kis ideig −
1947 és 1952 között − Újvidéken is képeztek tanítókat, akik közül 110 szerzett
oklevelet.241
Az általános iskolás tanárok képzése 1946-ban Újvidéken a Tanárképző Főiskolán indult,
és két évet vett igénybe. Ebben az intézményben 1970-ig 727 magyar tanuló diplomázott,
akik közül 67 volt magyarszakos, de a legtöbben kétszakosként végeztek. 1978-ban
Szabadkán is megkezdődött a tanárképzés, de már előtte 1967-től a nagybecskereki
főiskola ellátta e funkciót. A szabadkai intézményben matematika, fizika, vegytan, magyar
és „szerb−horvát” mint környezetnyelv tanítása folyt. Miután azonban megalakult
Újvidéken a Magyar Tanszék, annak első fokozatával, melyet két év után kaptak a
hallgatók, már lehetett általános iskolában magyar nyelvet tanítani. Ezt a képesítést 1963 és
1975 között 123-an szerezték meg. 1962-ben kétfokozatossá vált a képzés, de az oktatási
rendszer nem bizonyult jónak, ezért 1969-ben visszatértek a négyéves oktatási rendhez.
Sokan az első fokozat elvégzése után folytatták tanulmányaikat. A hatvanas évek végétől
magiszteri stúdiumokra is járhattak az egyetemet korábban befejezett diákok, a hetvenesnyolcvanas években pedig szakosodhattak, és választhattak a fordítói, könyvtárosi vagy a
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kulturológiai szakirány közül. 1968-ban az újvidéki Magyar Tanszék keretein belül létre
jött a Hungarológiai Intézet, amely a következő év februárjában kezdte el működését.
Igazgatójául a tanszék egyik docensét, Szeli Istvánt választották. Az intézmény összefogta
a jugoszláviai magyar kutatókat, és lehetőséget biztosított számukra. Ám nemcsak a
nyelvészeti kutatásokat támogatta, komoly eredményeket születtek az irodalom, az
összehasonlító irodalom, a néprajz és a művelődéstörténet területén is. Működésének tíz
évében számos könyvet, szótárt, bibliográfiát, monográfiát, folyóiratot, tanulmánykötetet
jelentetett meg, rendszeresen szerveztek konferenciákat, tanácskozásokat, vagyis teljes
mértékben ellátta azt a feladatott, melyre hivatott.242 Domonkos László szerint azonban a
kutatások legtöbbször perifériális kérdésekkel foglalkoztak, és a magyarság szempontjából
releváns témák háttérbe szorultak.243 A kutatók a Hungarológiai Intézet Tudományos
Közleményeiben, illetve sorozat jellegű kiadványaiban publikálhattak munkáikat. 1976.
december 15-én a két intézmény egyesült, és létrejött a Magyar Nyelv, Irodalom és
Hungarológiai Kutatások Intézete, ami ilyen formában 1993-ig működött, amikor
elveszítette önálló státuszát, és beépült az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának
rendszerébe.244
A vajdasági magyarság társadalmi helyzete iskolázottsága alapján nagyon elmaradott
volt. Nagy részük a mezőgazdaságban helyezkedett el, illetve az ipar területén, ahol
legtöbbjük betanított munkát végzett. Még az 1968-as adatok alapján is, a magyaroknál a
fizikai−szellemi munkát végzők aránya 82%−18%, míg az országos átlag 70%−30% volt.

2.3.2.2 Egyházak

A vallásosság és az identitás szorosan kapcsolódik egymáshoz, hiszen mindkettő
ugyanarra vállalkozik: az egyén, illetve a közösség identifikálásra. A lét alapvető
kérdéseire keresik a választ, és segítenek egyes kötődések megerősítésében. Gereben

242

Szeli 1983, 122−137
Domonkos 1992, 166
244
Toldi 2009, 5−11
243

78

Ferenc megállapítja, hogy a vallásosság és a vallásgyakorlat a kisebbségi helyzetben
felértékelődik, hiszen az egyéni és csoportidentitás megőrzésében kiemelten fontos szerepe
van.245 Ez a Vajdaságban hatványozottan megfigyelhető, ahol a magyarság felekezeti
hovatartozása is különbözik a többségi nemzetétől.
A második világháborút követően az egyházügyek Jugoszláviában, akárcsak a többi
kelet-közép-európai államban, pártirányítás alá kerültek. Bár Edvard Kardelj azt hirdette,
hogy a Kommunista Szövetség „mindig is síkraszállt a teljes vallásszabadságért, így az
egyház szabadságáért is, abból indulva ki, hogy a vallásos vagy ateista világszemlélet az
ember magánügye és személyi szabadsága. – és kijelentette – mint marxisták, tudatában
vannak a vallás ősrégi társadalmi-történeti eredetének, tehát annak a szükségnek is, hogy
a polgár, mint hívő szabad legyen, (… ) − hiszen − a vallás egyáltalán nem akadálya
annak, hogy a hívő ember egyenrangúan bekapcsolódjon a szocialista társadalom
életébe”246, ugyanakkor a nagy egyházak mind tradíciójukban, mind pedig ideológiai
rendszerükkel felülmúlták a kommunizmus gondolatrendszerét, ezért a legnagyobb
ellenfélnek tartották. Nacionalizmussal és sovinizmussal vádolták őket, szembeállítva a
saját internacionalista, szocialista közösségükkel. Ugyanúgy vélekedtek róluk, mint a
különböző pártokról, csak míg azokat könnyen beolvaszthatták a népfrontba, az egyházak
munkáját csak lassan próbálták ellehetetleníteni.247
A második jugoszláv államon belül a legtöbben a szerb ortodox egyház hívei voltak,
őket követték a római katolikusok, ahova a horvátok, szlovének, a kisebbségek közül pedig
a németek, a magyarok, illetve a szlovákok és a rutének248 egy része tartozott. A
horvátoknál a vallási hovatartozás nemzeti ügynek számított, ezért a jugoszláv
kommunisták a katolikus egyházat gyakran az usztasa mozgalommal azonosították, ez még
inkább a megtorlásra adott okot. A harmadik legnagyobb vallási közösség a muzulmán
volt, délszláv és albán hívekkel egyaránt. A Vajdaság területén több protestáns egyház is
működött. A németek és a szlovákok nagy része evangélikusnak vallotta magát, akárcsak a
magyarok egy kis része, de köztük jóval több volt katolikus, egyes vidékeken pedig a
református egyházhoz tartoztak. Mindemellett a baptista egyház, a Hetednapot Ünneplő
Adventisták és a nazarénusok is jelen voltak a térségben.249
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Az új állam megalakulásának első éveiben a kommunista diktatúra bosszúja
módszeresen történt. A papok nagy részét valós vagy koholt vádak alapján elítélték,
egyeseket minden indok nélkül kivégeztek, ingóságaikat eltulajdonították. Az egyházakat
érintő legsúlyosabb intézkedés azonban kétségkívül az 1945-ös agrárreform volt, mely
értelmében minden tíz hektárnál nagyobb birtokot elkoboztak. Ez földjeik 85%-át
jelentette,250 ami alapvető működésüket sodorta veszélybe. Az egyházak és a párt közötti
ellentét csupán 1948-ban csillapodott, amikor az államhatalom az új ellenségekkel, a
szovjethű kommunistákkal kezdett foglalkozni. 1953-ben új vallásügyi törvényt hoztak,
mely biztosította a hitoktatás és a templomi szertartások szabadságát, illetve gondoskodott
a papok állami nyugdíjjárandóságáról is. A hatvanas évek elején a Vatikán és a jugoszláv
állam között zajló tárgyalások eredményeként hivatalosan is rögzítették a vallási
közösségek jogait. Elsősorban elismerték a vallások egymás közötti egyenjogúságát,
minden állampolgár hithez való jogosultságát, illetve a Szentszék illetékességét a katolikus
egyház kérdéseiben, ha azok nem sértik az állam érdekeit. Ezek az engedmények azonban
csak elméletben léteztek, hiszen a kisebbségi kérdések, és az egyházak is, mivel gyakran
tömörítették a nemzetiségeket, belügynek számítottak.251
Tito Jugoszláviájában a magyarság, mint már fent említettem, három egyház köré
csoportosult: a római katolikus, a református és az evangélikus.
A trianoni békeszerződés előtt a mai Vajdaság területén élő katolikusok a Csanádi és a
Kalocsai egyházmegyéhez tartoztak. Miután e terület a Szerb−Horvát−Szlovén
Királysághoz került, a Vatikán 1923-ban létrehozta a Bácskai Apostoli Kormányzóságot
Szabadka székhellyel. Ezt a pápa 1968-ban Szabadkai Püspökséggé alakította, illetve
létrehozta a Bánsági Apostoli Kormányzóságot nagybecskereki központtal, ebből lett 1986ban a Bánáti Püspökség. Mivel az utóbbi hatalmas területet és nagyszámú hívőt ölel fel,
így ez az egyházmegye három esperességre oszlik: északi, keleti és déli. 1986-ban a
Jugoszlávia területén működő Zágrábi, Fiumei, Spliti, Szarajevói és Ljubljanai
egyháztartomány mellett létrejött a Belgrádi Főegyházmegyei, és azóta a Bácskai és Bánáti
Püspökség ez alá tartozik. 252
A háború után a megtorlások és az elvándorlás miatt komoly paphiánnyal kellett
megküzdenie az egyházaknak. Sok plébánia és közösség lelkész nélkül maradt, a
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szolgálatot teljesítők pedig túlterheltté váltak. Még az első jugoszláv államban megalakult
a szabadkai Paulinum, mely a katolikus papok253 középszintű képzését végezte, ahol egyes
tárgyakat magyarul is hallgathattak a diákok, de ez az intézmény a háborút követően
megszűnt, épülete más funkciót látott el a továbbiakban. Az új Paulinum csupán 1962-ben
kezdte el munkáját először a szabadkai Szent Teréz plébánián, majd 1965-től saját
székhelyen. A felsőfokú képzés az ország távolabbi pontjain lévő egyetemeken zajlott,
államnyelven. Női és férfi szerzetesrendek azonban, ahol magyar papok is szolgáltak, az
ország több pontján működtek. Belgrádban a jezsuiták, Szabadkán és Újvidéken a ferences
atyák között voltak magyar ajkúak. A Miasszonyunk Iskolanővérek Közössége és a kalocsai
iskolanővérek pedig a Vajdaság több településén is teljesítettek szolgálatot.254 A
sajtótermékekkel szintén hasonló volt a helyzet, mint a lelkészek esetében. Sem a
folytonosságról, sem pedig az utánpótlásról nem tudtak kellően gondoskodni. A két
világháború között időszakban ugyanis négy magyar katolikus periodikumról tudunk,
melyek közül csak a Hitélet című havilap jelent meg ismét 1963-tól, majd másfél
évtizeddel később a ferencesek is elindították saját folyóiratukat, az Agapét (1978−1989).
Az első római katolikus kiadvány 1958-ban egy hittankönyv volt, ami énekeket, imákat és
bibliai

példázatokat

tartalmazott,

majd

1960-ban

egy

imakönyv,

de

releváns

könyvkiadásról csak a hatvanas évek közepétől beszélhetünk255
A protestáns vallás, bár kevésbé elterjedt, mint a római katolikus, nagy múltra tekint
vissza a Vajdaságban. Pécsi Tamás és Újlaki Bálint,256 a szerémségi Kamancban
készítették el az első magyar Biblia-fordítást, a Huszita Bibliát, ami feltételezések szerint
az akkor beszélt délvidéki nyelvjárást tükrözi. Az ellenreformáció és a török veszedelem
miatt a hívek száma csökkent, de II. József uralkodása idején zajló újratelepítések folytán a
református egyház ismét megerősödött. Trianon előtt a bánáti gyülekezet a tiszántúli, a
bácskai pedig a Dunamelléki Református Egyházkerülethez tartozott. Az 1920-as évi
döntés után mintegy 50 ezer református vallású egyén került Jugoszláviába, akik
háromnegyede magyar volt. 1928-ban megalakult a Jugoszláviai Református Keresztyén
Egyház, mely négy egyházmegyére: nyugatira, északira, délire és keletire oszlott. A két
utolsó inkább német anyanyelvűeket tömörített, a nyugatihoz a Baranyában és a
Szlavóniában élők tartoztak, a számunkra releváns magyar közösség az észak-bácskai
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körzetben lakott. A második világháború után a kitelepítés 13 ezer német reformátust
érintett, így az új állam megalakulásakor körülbelül 30 ezer volt a számuk. A jelentős
létszámcsökkenés miatt a két bácskai területet összefogták. 1959-ben létrehozták a
Jugoszláviai Református Lelkészegyesületet, mely tagságával az anyanyelvükön, a
hatóságokkal pedig államnyelven érintkezett.257
A lelkészhiány a reformátusoknál is folyamatos problémát jelentett, hiszen ők még saját
középfokú oktatási intézménnyel sem rendelkeztek. Ennek áthidalása érdekében laikusokat
vontak be, és különböző továbbképzéseket tartottak civileknek.258 Folyóiratuk, a
Református Élet 1956-tól jelenik meg, a lelkészegyesület pedig 1967 óta rendszeresen
kiadja évkönyvét (Református Évkönyv), mely a vallási tartalom mellett irodalmi, néprajzi
és egyházközösségi beszámolókat is tartalmaz.259
A fent említett három vallás közül a magyarok körében az evangélikus volt legkevésbé
elterjedt. Az SzHSz Királyság területén lélekszámukat tekintve meghaladták ugyan a
reformátusokat, de elsősorban a szlovákok és a szlovének gyakorolták, ám német és horvát
ajkúak is tartoztak e közösséghez. Kimondottan magyar gyülekezet a későbbiekben sem
működött a Vajdaságban. 260
Tito Jugoszláviájában az egyházak szerepét radikálisan korlátozták. Közösségépítő
funkcióját gátolták, hitoktatás is csak az iskolán kívül, egyházi helyiségekben folyhatott. A
diákok azonban gyakran így is a tanárok ellenszenvével és retorzióival szembesültek
miatta. A párttagsággal összeegyeztethetetlen volt a vallás, vezető beosztású állásokat
viszont csak párttagok tölthettek be, így a lakosság nagy része titkolta vagy megtagadta
hitét.
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2.3.2.3. Művelődési intézmények

A titói kisebbségpolitika csak elméletben létezett, gyakorlatilag ugyanúgy az
asszimiláció volt a célja, mint az előző államvezetésnek. Bár biztosítottak számukra
különböző alkotmányos jogokat, szervezkedésüket, mely az esetleges megerősödésükhöz
vezetett volna, gátolták. Élhettek a szabad nyelvhasználat lehetőségével, önálló
intézményeket

is

alapíthattak,

azok

nemzetiségi

összefogó

szerepét

viszont

ellehetetlenítették. Mindennek ellenére azonban az államalapítást követő években számos
magyar kulturális egyesület jött létre, így 1948-ban már 62 működött, számuk az
elkövetkező négy évben megduplázódott.261
Az itt élő magyarság legfontosabb intézményét, a Vajdasági Magyar Kultúrszövetséget,
1945 nyarán hozták létre Szabadkán. Ezen egyesület tömörítette a művelődési szféra
minden ágát. Támogatta a különböző szervezetek munkáját, a könyvkiadást és terjesztést,
szorgalmazta az irodalmi élet újjászervezését, a művészek felkarolását, illetve a szellemi
élet fellendülését. Mivel a kommunista párt nem nézte jó szemmel a vertikális
szerveződéseket, így e teljesen magyar intézményt megalakulása után három évvel
beolvasztották a Vajdasági Közművelődési Közösségbe, ahol a magyar már csak egy volt a
többi nemzetiség mellett. Mivel az új ernyőszervezet székelye Újvidék lett, ezzel a
döntéssel a magyar kultúra középpontja is áthelyeződött, ami még inkább elősegítette a
beolvadást

és

az

ellenőrizhetőséget.262

A

Vajdasági

Magyar

Kultúrszövetség

megszűnéséről „közös” döntés született, melyről a napi magyar sajtóban így olvashattak:
„Hazánk más nemzetiségi kultúrszervezeteinek mintájára a mi Szövetségünk is átalakul
egyetlen szilárd szervezetté fiókszervezetekkel. A Szövetség központosítása azonban más
feltételek között jön létre, mint amelyek annak idején az egyesületek autonómiáját tették
szükségessé. Tudjuk, hogy mit jelentett a kultúregyesületek autonómiája a régi
Jugoszláviában és a megszállás alatt is. Akkor az egyesületi autonómia várat jelentett,
védelmet és ellenállást a felülről és kívülről jövő támadások ellen (...) Ma azonban nem
kell védvárba húzódni, hanem igenis kinyitni, szélesre tárni egyesületeink kapuit a felülről
261
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és kívülről jövő igazi termékeny haladó szellem előtt.”263 Ez a nyilatkozat jól szemlélteti az
értelmiségi réteg befolyásoltságát, hiszen a magyar intézményrendszer korlátok közé
helyezése csakis az állam érdekeit szolgálhatta. Ennek a hozzáállásnak a kialakulásához
hozzájárult az a tevékenység, amelyet a Vajdasági Magyar Kultúrtanács, a Közművelődési
Közösség Magyar Osztályának jogutódja az 1948─1952 közötti időszakban végzett.
Különböző szemináriumokat, tanfolyamokat szerveztek a kulturális egyesületek dolgozói
számára, versenyeket, fesztiválokat az amatőr műkedvelőknek, vándorkönyvtárat indítottak
útnak, hogy a könyvek a Népfront-brigádokhoz is eljussanak. A magyar egyesületek ebben
az időszakban már 89 könyvtárral, és több mint 60 ezer kötettel rendelkeztek. Az 1945-ben
nyilvántartott 5300 írástudatlan számát pedig sikerült 1500 alá csökkenteniük. Ezek a
tevékenységek, bár a Tájékoztató Iroda számtalan támadást kapott, megerősítették a
jugoszláviai magyarságot abban, hogy a kommunista ideológia az egyetlen járható út, és
általa a kulturális fejlődésük biztosítva lesz.264 A kormány új önigazgatási rendszerét a
művelődési élet területeire is kiterjesztette. Betiltotta a kisebbségek önálló szervezkedését,
ugyanakkor engedményeket is tett irányukba, hogy elnyerje rokonszenvüket. Ezt a célt
szolgálta az 1952-ben megrendezett palicsi Magyar Ünnepi Játékok is.265
1945. október 29-én Szabadkán Balázs Béla Boszorkánytánc című darabjával
megnyitotta kapuit a Magyar Népszínház, ami majdnem három évtizedig az egyetlen
állandó magyar teátrum volt a Vajdaságban. 1951-ben azonban összevonták a Horvát
Népszínházzal, és attól kezdve Szabadkai Népszínházként ismerjük. A második intézményt
1973-ban Újvidéken alapították, amely a mai napig színvonalas előadásokkal szórakoztatja
a nagyérdeműt. Mindemellett egyfajta kuriózumként tekinthetünk az 1978-ban létrehozott
Tanyaszínházra, mely az egész Kárpát-medencében sajátos kezdeményezésnek számít. A
Művészeti Akadémia266 diákjai azóta is minden nyáron ekhós szekérre pattannak, és
bejárják a magyar lakta településeket, így juttatva el a színház élményét a legeldugottabb
helyekre is.267 Gerold László, neves vajdasági színikritikus egyik tanulmányában kifejti,
hogy mekkora szerepe volt a színháznak az aktuálpolitika közvetítésében. Mivel a politikát
a napi események éltetik, a színház pedig a pillanat művészete, ezért mindkettő
középpontjában a valós élet áll, vagyis arra törekszenek, hogy az általuk közvetített
értelmezést élje meg „közönségük”. Ezt a fajta színháztípust mely a jelenidejűség elvét a
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művészi színvonal elé helyezi, politikai színháznak nevezik, és a két vajdasági magyar
színház e kategóriába volt sorolható sok-sok éven keresztül.268
Ha a kulturális-művelődési intézményeket vesszük górcső alá, akkor mindenképpen
vissza kell térnünk az alapokhoz, vagyis az anyanyelvhez. A második jugoszláv állam nagy
hangsúlyt fektetett a saját nemzeti nyelven történő oktatásra és az írástudatlanság
felszámolására, ám a háború után a Vajdaság területén mindössze három magyar szakos
tanár dolgozott. E hiányosság kiküszöbölésére 1945-ben egyéves tanárképző főiskolai
tanfolyamot indítottak Újvidéken, 1946-tól pedig megindult ott a kétéves képzés a
Pedagógiai Főiskola Magyar Tanszékén. Az utóbbi munkája azért nagyon fontos, mert ez
a képzés készítette elő a későbbi Magyar Tanszék létrejöttét. Egyre nagyobb szükség
mutatkozott ugyanis nemcsak magasabb szintű tanárképzésre, hanem tudományos
kutatásokra, műhelymunkákra is. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán mindig
is tervben volt egy magyar tanszék létrehozása, felállítása azonban váratott magára. Végül
1959. október 21-én Sinkó Ervin megtartotta székfoglaló beszédét, melyben így
fogalmazta meg a jövőbeli célokat: »,,Feladatunk az, hogy a szellemi értékeket a magunk
külön szférájából belevigyük mindennapi gyakorlati életünkbe, hogy ily módon az emberi
társadalom mindmáig legemberibb intenciókkal gazdag formája, a szocializmus valóban
egy magasabb és az élet minden megnyilvánulására kiterjedő kultúra megteremtésének
kiindulásává váljék. Ez az, ami megszabja feladatainkat és a módot, mellyel a feladatok
elvégzéséhez látunk.”«269 A tanszékkel kapcsolatban nagyok voltak az elvárások. A
középiskolai tanárok hiányának pótlása mellett feladata lett volna a sajtó nyelvének
igényesebbé tétele, a tankönyvkiadás, a fordítások és a könyvtárélet fellendítése is, ám a
kezdeti években maga az intézmény sem rendelkezett elég tanerővel, így elsősorban saját
működésük

zökkenőmentességéről

kellett

gondoskodniuk.

Tudományos

munkára

valójában csak az 1969. február 1-jén megalakult Hungarológiai Intézet - amely az első
ilyen nevű intézmény volt az egész Kárpát-medencében - megnyitása után nyílt lehetőség.
Létrejöttét szükségessé tette az, hogy: »„A jugoszláviai magyarság egyenjogú részvétele az
önigazgatás gyakorlatában s a Vajdaság népeinek egyenjogú nyelvhasználata (ennek
keretében pedig a magyar nyelvhasználat) föltétlenül megköveteli, hogy a fejlődésben
lemaradt, kiműveletlen, a hivatali és közéletből kieső, elhanyagolt vajdasági magyar
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köznyelvet intézeti szinten fejlesszék ki, terminológiai, nyelvhelyességi problémáit
tudományos módszerekkel tanulmányozzák és oldják meg.”«270
A kulturális élet egy különleges színfoltjaként meg kell említenünk azt a
kezdeményezést, amely 1958 őszén indult útjára a szabadkai városi könyvtárból. Ez volt a
vajdasági magyarság irodalmi élőújsága, az Életjel. Abból az elgondolásból született, hogy
ami szóban hangzik el, azt nem tudják betiltani. Különböző rovatokkal rendelkező hangos
újság volt kilencven perc terjedelemben. Később az előadásokon kívül irodalmi esteket,
koncerteket, kiállításokat, könyvbemutatókat is tartottak, 1968-ban pedig elindították saját
sorozatukat Életjel-könyvek címmel. Majd miután a szerkesztők 1971-ben kiadták újságjuk
nyomtatott formáját, az Üzenetet, az eredeti kezdeményezés versmondó műhellyé alakul át.
Az Életjelt azért tekinthetjük inkább művelődési intézménynek, mint sajtóterméknek, mert
tevékenysége olyan szerteágazó és komplex volt, hogy hatása a délvidéki magyarság
szellemi fejlődésére szempontjából vitathatatlan.271
1959-ben a kommunista párt felülvizsgálta nemzetiségi politikáját, és különböző
engedményeket tett. Határozatuk szerint az események történelmi fejlődésének menetében,
amelyben eltolódások és elhatárolódások történtek az egyes népek között, a nemzeti
kisebbségek az államok egymás közötti viszonyának tartós tényezőivé váltak. A kettős
kötődés elvét, melyről a korábbiakban már szó volt, az 1963-as alkotmány törvénybe is
iktatta, és a kisebbségi kérdés átkerült köztársasági hatáskörbe.272 Mindezt azért fontos
ismét kiemelni, mert bár az államvezetés látszólag egyre inkább támogatta a kisebbségeket,
biztosítva számukra a nemzetiség titulust, és engedélyezte kulturális tevékenységüket,
minden lehetséges eszközzel akadályozta az értelmiségi réteg és az anyaország
kapcsolattartását, akárcsak a nemzetiségi alapú szervezkedéseket, ami szerintük
„gettósodáshoz” vezethet. Arra hivatkoztak, hogy a kirekesztettség sértené a többi nemzet
alkotmányos jogát, hiszen a szocialista társadalomban minden polgár egyenrangú. Az első
vertikális alapú magyar tömörülés az 1964-ben létrehozott Vajdasági Magyar Nyelvművelő
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Egyesület volt. Munkáját folyamatosan ellehetetlenítették, megerősödését gátolták. Időrőlidőre a nacionalizmus vádjával és a belügyi szervek zaklatásával kellett szembesülniük. Az
egyesülethez hasonlóan a zentai magyar amatőr színtársulat működésébe is beleavatkoztak,
de ugyanúgy szabotálták például a dél-bánáti magyar művelődési napokat, vagy
meghurcolták

az

adai

Szarvas

Gábor

Nyelvművelő

Napok

szervezőit,

amiért

rendezvényükre egynyelvű meghívót nyomtattak.273 A jogok tehát látszólag adottak voltak,
de ténylegesen sohasem lépettek életbe.

2.3.2.4. Irodalmi élet

A vajdasági vagy - ahogy a második jugoszláv államban nevezték - a jugoszláviai
magyar

irodalom,

az

Osztrák─Magyar

Monarchia

bukása

után

bekövetkezett

határmódosításoknak köszönhetően született. Bár a magyar kultúra, írásbeliség és költészet
évszázados múltra tekint vissza e vidéken, addig az az egyetemes magyar hagyomány
részét képezte. A békeszerződésnek és az új államalakulathoz való csatolás következtében
azonban szükségessé vált egyfajta nemzeti, lokális szellemi élet kialakítása, mely teljesen
független tudott lenni az anyaországitól. Egy nemzetiség kulturális létezése azonban
nagyban függ attól is, hogy megtudja-e fogalmazni önmagát az adott társadalmi, földrajzi
keretek között. Leegyszerűsítve tehát, e kettős szükségszerűség volt az, ami a vajdasági
magyar identitás kialakulásához vezetett. Ehhez azonban nemcsak az állam politikai
eszmerendszere járult hozzá, hanem önálló létük folytonos bizonyítási kényszere is.274
Az SzHSz Királyság terültén élő magyarok nem ismerték a térség már meglévő
hagyományait, így irodalmukra a gyökértelenség érzése és a hagyománytalanság tudata
nyomta rá a bélyegét. A húszas években folytonos vita tárgyát képezte a vajdasági magyar
irodalom létének a kérdése, akárcsak az ott élő irodalmárok besorolása. A legtöbben
elutasították a vajdasági megjelölést, hiszen még erősen élt bennük a pesti kötődés, így ezt
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pejoratívnak tekintették. Az első, aki e fogalmat nyilvánosan is tagadta, Dettre János275
volt. Nézetei szerint csak egyetemes magyar irodalom létezik,276 és annak vannak helyi,
vagyis erdélyi és vajdasági munkásai. Vallja, hogy nem a születési és lakóhelye határozza
meg az írót, hanem a tehetsége.277 Ezekben az években viszont az írók álláspontja gyakorta
változott. Nem volt ez másképp a két világháború közötti időszak legfontosabb
vezéregyéniségének, irodalmi programalkotójának, Szenteleky Kornélnak az esetében sem.
Először „művészietlen lapálynak”-nak nevezi e tájat, ahol „nincsenek õsi kolostorok,
évszázados kollégiumok, hírhedt lovagvárak, görnyedt, legendás dómok vagy templomok,
France-i könyvesboltok, fontainebleu-i erdõk (…) Hol vert volna gyökeret a vajdasági
irodalom?”278 Később viszont, miután kénytelen átértékelni az egységes szemléletet, ő lesz
az, aki síkra száll az önálló vajdasági magyar irodalom létrejöttéért, és egyfajta prófétaként
hirdeti annak egyediségét. 1933-ban megjelenteti Ákácok alatt című novellagyűjteményét,
melynek előszavában kifejti a „couleur locale” vagyis a „helyi színek” elméletét.279
Alapjait Hippolyte Taine francia irodalomtörténész miliő-elméletéből kölcsönözte, aki a
hely, a faj és az idő művészetekre való hatását vizsgálta, de inspirálták azok a regionális
írók munkái is, akik saját közegükből merítettek erőt, és az által lettek közismertek.
Szenteleky saját elképzeléséből kihagyja a faji tényezőt, hiszen a Vajdaság lakossági
összetétele heterogén, különböző népek keverednek egymással, illetve e kategória
tudományos értékét már többször kétségbe vonták, és így fekteti le saját teóriájának
alapjait, ami három tételre vezethető vissza: 1. „Nem az a fontos, hogy a történet
Bácskában vagy Bánátban játszódjék le, hogy a környezet színei megfeleljenek az idevaló
táj színeinek. A szellem a fontos. A szellem, amit az író a színeken túl megérez s amivel az
író némi közösséget érez.” 2. „A lényeg az, hogy igazi életet, igazi mát adjon az író. Az, aki
egy bácskai faluban ábrándos, rokokós andalúziai történeteket ír, az ügyes írásművésszé
nőheti ki magát, de nem lehet igazi mai író. Az igazi írónak élnie kell a mában. Bele kell
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kapaszkodnia az idő, a talaj, a tények, a társadalmi adottságok pozitívumába.” 3.
„Írástudók vagyunk, a holnap elhivatott építői. s akkor nem szabad megtagadni a földet, az
időt, amelyben építeni kötelességünk.”280 E nézetet leginkább a Kalangya című folyóirat
köré csoportosult irodalmárok érezték magukénak, voltak viszont, elsősorban Havas Emil,
akik keményen bírálták, és a vicinalitás vádjával illették.281
A vajdasági irodalom megerősödéséről a harmincas évektől beszélhetünk. Bár az előző
évtized végén már megjelent két antológia, a Kéve és a Bazsalikom, ott volt Csuka Zoltán
folyóirata az Út, ami összekapcsolta a magyar avantgárd művészeket a szerb költőkkel,
képzőművészekkel és nem szabad elfelejtenünk Szenteleky Kornél Vajdasági Írás című
irodalmi folyóiratát sem, ám igazi előrelépés csupán a következő években következett be.
1932-ben elindul a Kalangya, 1934-ben a Híd, Szirmai Károly, Majtényi Mihály, Herceg
János munkássága révén előtérbe került a próza, de Gál László és Laták István költészete is
meghatározó volt. Mindemellett nagy hangsúlyt kapott a fordítói tevékenység, melynek
eredményeként Ács Károly szerkesztésében megjelenhetett egy jugoszláv költeményeket
tartalmazó antológia Napjaink éneke címmel.282
A háború után a magyar szellemi élet gyorsan regenerálódott. Már 1944 decemberében
megjelent a Szabad Vajdaság, a Magyar Szó elődje, 1945-ben újraindult a Híd és két évvel
később kiadták az első könyvet. A legjelentősebb változásokat viszont a társadalmi
körülmények eredményezték. A földreform, illetve az ipar és a kereskedelem államosítása
miatt a magyar polgárság anyagi helyzete megromlott, a szegényparasztságé viszont a
kapott földeknek köszönhetően javult. Ezek az évek egyértelműen a Híd által képviselt
radikális irányzatnak kedveztek, így a folyóirat lett a munkásosztály mérvadó
sajtóorgánuma, és büszkén hirdette első számában: „Mi más programja lehetne az új
Hídnak az új Jugoszláviában, mint a legharcosabb és legkövetkezetesebb demokrácia:
népuralmunk erősítése, Népfrontunk kiépítése, a reakció elleni kíméletlen küzdelem és a
keserves múlt tanulságaképp a dolgozó nép megingathatatlan egységének és népeinek
felbonthatatlan testvériségének megszilárdítása.”283 A politikai vezetés az irodalomban is
megteremtette az egységet, mint ahogy minden más terület esetében, de itt is csak
látszólagos eredmények születtek. A polgári írók nagy részét háttérbe szorították, vagy
alkalmazkodhattak az új igényekhez, mert jelentős képviselőkké csak azok a személyek
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válhattak, akik a szocializmus eszméjét hirdetve napi feladatokat láttak el készségesen.284
Szeli István egyik összegzésében úgy fogalmaz, hogy ebben az időszakban amiatt született
kevés maradandó produktum, mert az írók számára fontosabb volt a társadalmi
szerepvállalás, mint a jövőnek való termelés.285 Olyan írók, költők alkottak a negyvenes
években, akik már a háború előtt is jelentős képviselői voltak a vajdasági irodalomnak, és a
megváltozott környezetben is próbálták folytatni munkásságukat. Ilyen volt Herceg János,
aki teljesen magáénak vallotta Szenteleky szemléletmódját, vagy Majtényi Mihály, a
Császár csatornája című regény szerzője, melyben szintén nagy szerepet kap a bácskai táj
és az akkori társadalomi környezet, de nem szabad megfeledkeznünk a negyvenes évek
prózájának harmadik jelentős képviselőjéről Szirmai Károlyról sem, aki látomásos
novelláival vált közkedvelté. A lírikusok közül Gál László nevét kell kiemelnünk, akit a
kiábrándultság költőjének is neveznek, hiszen verseiben a reménytelenség, a hitetlenség és
az öregedés élménye ötvöződik. Laták Istvánnal együtt ők voltak azok, akik átmentették a
Híd agitációs irodalomszemléletét a háború utáni időkre. Körükbe tartozott még Urbán
János, a munkásmozgalom kutatója, a humor műfaját gyakorló Bogdánfi Sándor, illetve
Csépe Imre.286
A vajdasági magyar irodalom háború utáni első könyve az 1947-ben megjelenő Téglák
és barázdák című antológia volt, melyet a „régi és az új erők” munkájának tartottak. A
benne megjelenő alkotások elsősorban nevelő célzattal születtek, hiszen úgy gondolták,
hogy az írók feladata az új társadalomban kiszélesedik, dolgozónak, építőnek és harcosnak
kell lenniük egy személyben, akik a jelenből táplálkoznak, nem pedig a múltból.287 A
szerkesztő elsődleges célkitűzésnek tekintette, hogy felhívja a figyelmet a szocialista
realizmus eszméjére, hiszen egyre inkább kezdett elterjedni az a nézet, hogy csakis a
társadalmilag hasznosítható irodalom lehet eredményes.288 Az antológia előszava a
jugoszláviai magyarság szabadságát hangsúlyozza, miközben maga az irodalom is
egysíkúvá vált a napi sajtó szintéjre degradálva. Az új elvről bővebben Lőrinc Péter289
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írásaiban olvashatunk. A Híd feladatáról például így ír: »,,A Híd úgy felel meg igazán
hivatásának és hagyományainak is, ha szilárdan Vajdaság földjén áll, ha gyökereit a mi
való életünkbe ereszti. Határozott és konkrét vajdasági jelleggel a mai Vajdaság
problémáival (természetesen hazánk és az egész demokratikus világ problémáival
összefüggésben) kell népünket irányítania a fejlődés útján. Ezért tartalmában és
formájában közelebb kell jutnia dolgozó népünkhöz, annak kérdéseihez és annak
nyelvéhez, kifejezési formáihoz és színvonalához.”«290
Az ötvenes évek elején bontakozik ki az új írónemzedék, akik egy addig ismeretlen
hangnemet és teljesen más témavilágot hoznak az irodalomba. Fellépésüket erős kritika és
ellenállás

kíséri,

hiszen

egy

egészen

korszerű

esztétikai

Vajdaság-központú

világszemléletet hirdetnek. Bár kiteljesedni nem tudnak, előkészítik a talajt a kulturális élet
átalakulásához.291 A költők közül Ács Károly, Fehér Ferenc és Pap József neve jelentős, a
prózairodalom fontos egyénisége Németh István, Major Nándor, a groteszk műfajában
Kopeczky László alkotott nagyot, míg a kritikusok közül Bori Imre emelkedik ki. Ő lesz
az, aki a későbbiekben az egész jugoszláviai magyar irodalom irányvonalát
meghatározza.292 Ennek a nemzedéknek az a feladat jutott, hogy lezárja a vajdasági magyar
irodalom adminisztratív korszakát, és közelebb vigye a valós élethez. Ám az évtized
derekán egyfajta megtorpanás következett be, és az irodalmi törekvések félúton maradtak a
hagyományos és a modern között.293 Az ötvenes évek végén jelentkezik a vajdasági
magyar irodalom legaktívabb írógárdája, a Symposion-nemzedék, akik kezdetben az
Ifjúság című hetilap Symposion mellékletében, majd 1964-től az Új Symposion
folyóiratban jelentetik meg műveiket. Az ő fellépésük gyökeresen megváltoztatja az addigi
kulturális életet, új szemléletmódok, irodalmi szervezeti formák alakultak ki, ami hatalmas
fellendülést jelentett. Ekkor - a hatvanas években - válik igazán hangsúlyossá az autonóm
vonás előtérbe helyezése, hiszen az irodalom képviselői egyre inkább választ akarnak
kapni arra a kérdésre, hogy hol a helyük abban a közegben, amihez nyelvük és
hagyományuk, illetve a történelem kapacsolja őket.294
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A költészetjelentős képviselői közül több nevet kell kiemelnünk. A spontán
versbeszédet kedvelő Domonkos Istvánt, a lét kérdéseit feszegető Koncz Istvánt, Tolnai
Ottót, aki ma is az egyik legismertebb kortárs vajdasági magyar költő, de Fehér Kálmánról,
Ladik Katalinról vagy a helyi színeket a líra műfajában megjelenítő Brasnyó Istvánról sem
szabad megfeledkeznünk. A regény és a novella legnagyobb mesterei kétségkívül Gion
Nándor és Végel László voltak. Gion Nándor a Testvérem Joáb című társadalmi
regényével vált igazán ismerté 1969-ben, és a további munkásságát is olyan jelentős
alkotások jellemzik, mint a Virágos katona, a Rózsaméz vagy a Börtönről álmodom
mostanában. Prózájának az egyik legnagyobb erőssége emberábrázolásának sokszínűsége.
Végel László a kritikusi magatartás képviselője volt. Írásaiban a városi fiatalok világát
jeleníti meg, melyre szerinte a bizonytalanság és az immoralizmus volt jellemző, és ez
rányomta a bélyegét az egész nemzedék magatartására. E szemléletmód leginkább az Egy
makró emlékiratai című kisregényében tükröződik, ami hatalmas sikert ért el, és kultikus
regénynek számított. Rajtuk kívül természetesen mások is alkottak maradandót, elég csak
Domonkos István Kitömött madár című regényére vagy Bognár Antal novelláira
gondolnunk. Ugyanakkor, mint már korábban szó volt róla, ez az az időszak, amikor a
kritika erősen érezteti hatását. Utasi Csaba, Gerold László, Bosnyák István, Végel László
mindannyian más jellegű írásokkal, de e műfajnak köszönhetően váltak a kánon részévé.295
A második jugoszláv államban a vajdasági magyar irodalom képviselőinek
egyértelműen az volt a célja, hogy saját kulturális tevékenységüket leválasszák az
egyetemes magyarétól, és egy olyan sajátos világot alakítsanak ki, mely tudatosan
illeszkedik és kiszolgálja az államvezetés igényeit. Ennek a szemléletmódnak a kifejtése
elsősorban Bori Imrének, a korszak legismertebb irodalomtudósának a nevéhez fűződik,
aki - még Illyés Gyula szerint is - híján volt a magyar nemzeti öntudatnak. Általa viszont
követendő példává vált, és hosszú ideig rányomta a bélyegét az itteni értelmiségi kör
gondolkodásmódjára.296
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2.3.3. A délvidéki/vajdasági magyar sajtó helyzete a II. világháború után

A második világháború kitörése után gyorsan felmerült az igény a magyar nyelvű
lapkiadásra. Az első kezdeményezés 1941 júliusára datálható, amikor hetente kétszer
megjelentették a szerb nyelvű Vesti című közlöny magyar fordítását Hírek címmel. Az
eredeti sajtóanyag felelőse Nikola Petrović, az Agitációs és Propagandaosztály vezetője
volt, míg a magyar kiadás Bőhm Lili nevéhez fűződik. Ugyanebben a hónapban a Borba
című lap egy kétnyelvű száma a Harc is napvilágot látott, melyet az illegális újvidéki
pártszervezet adott ki.297 Szintén két újságról tudunk Zentán: 1922 és 1944 ősze között a
Sentai Újságról, amely 1942-ben és 1943-ban már Zentai Újságként szerepelt, és a helyi
Felszabadító Népbizottság kétnyelvű sajtótermékéről a Sloboda─Szabadságról, ami első
alkalommal 1944. október 20-án jelent meg.298 Ebben a hónapban Szabadkán is kiadták a
Radio vesti szerb lap magyar változatát Rádióhírek címen, később pedig a Slobodna
Bačka─Szabad Bácskát, de Nagybecskereken is napvilágot látott a Sloboda-Szabadság,
Óbecsén pedig a Glas slobode-A szabadság hangja.299 Ezek a lapok azonban nem voltak
hosszú életűek, mert a háború után minden ellenőrzés alá került, és a központosítás elvét
alkalmazva egy székhelyen adták ki őket, ami megfelelt az illetékes szerveknek.
A második világháborút követően a sajtó területén is egyszólamúság jött létre. Mivel a
vajdasági politikai vezetés Újvidéken székelt, ezért minden ellenőrzőpont itt alakult ki.
Emiatt az első magyar nyelvű újság, a Szabad Vajdaság, melyet eleinte a Slobodna
Vojvodina300 rövidített kiadásának szántak nem Szabadkán vagy Nagybecskereken, hanem
Újvidéken jelent meg 1944. december 24-én. Kezdetben valóban a szerb nyelvű változat
fordítása volt, de a magyarok, akiket a kitelepítés és a megtorlás veszélye fenyegetett ezt is
méltányolták. A lap indulása egyértelműen politikai döntés eredménye volt, ezt támasztja
alá az a tény is, hogy nem létezik semmilyen írásos dokumentum róla. Már maga a
megjelenés dátuma is beszédes, amire az első számban fel is hívják a figyelmet: „Katolikus
karácsonykor vajdasági magyar lap jelenik meg Újvidéken. (…) Az egységes Vajdasági
Népfelszabadító Front propagandaosztálya Újvidéken megszervezte a magyar napilap
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szerkesztőségét és kiadóhivatalát.”301 1945 szeptemberében az újság felvette a Magyar Szó
nevet, és idővel frissen szerkesztett, nagy példányszámú lappá nőtte ki magát. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy nem kellett továbbra is lojálisnak maradnia. Herceg János szerint, egy
„rosszul írt újság volt, amely gyakran a szakma elemi követelményeit is nélkülözte, mintha
elfelejtettek vagy nem tudtak volna írni, akik döcögő mondatokat írtak, s mégis mintha
fénye lett volna minden szónak…Oly egyszerű volt benne minden, és oly természetes! Csak
hinni kellett a jelszavaknak!”302
A második jugoszláv állam kezdeti időszakát a kétnyelvű periodikumok és a társlapok
jellemezték. Az utóbbiban központilag ellenőrzött, fordított tartalmak jelentek meg, ilyen
volt a fent említett Szabad Vajdaság, de ezt a struktúrát követték a különböző hivatalos
újságok, gazdasági közlönyök, pártlapok is. A kétnyelvű lapnál csak a szerb cím volt
feltüntetve, vagyis a címlap nem tartalmazhatta még a magyar fordítást sem.303
Az 1944−1948 közötti időszak a lapalapítások kora volt. Ezekben az években a Magyar
Szó mellet hat sajtótermék jelent meg: a 7 Nap (1945−), a HÍD (1945−), a Dolgozó Nő
(1945−1949), az Ifjúság Szava (1945−1951)304, a Föld Népe (1947−1951) és a Pionírújság
(1947−1958)305. Már a címükből is látszik, hogy mind egy-egy célcsoportot fed le.
A háború után az egyetlen irodalmi folyóirat az újra megjelenő Híd volt. A könyvkiadás
elindulásáig nagyon fontos szerepet töltött be, hiszen ez volt a vajdasági magyar irodalmi
élet fóruma. Már a háború előtt marxista ideológiát közvetítő cikkeket közvetített,
mozgósító szerepet vállalt, ezért az új kommunista államban a párt szócsövének számított.
A régi Jugoszlávia sajtóorgánumai közül egyedül ezt ismerték el mint vállalható örökséget,
és munkatársaiból lettek a később meginduló lapok szerkesztői. A társadalomtudományi és
irodalmi folyóirat a propaganda eszközének számított. Hasábjain folyamatosan Marx,
Engels, Lenin, Sztálin, Kardelj gondolatait lehetett olvasni, illetve a magyarság bűnös
voltára és a hatalom nagylelkűségére hívta fel a figyelmet. Az ideológia közvetítése
elsősorban a vezércikkeken keresztül történt, de a többi írás is ennek szellemében
született.306
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A Dolgozó Nő a harmadik magyar nyelvű újságként indult el 1946-ban. A Nők
Antifasiszta Frontja jelentette meg, és egy tizenkilenc éves fiatal lányt, Szabó Gizellát
nevezték ki főszerkesztőnek. Ez a lap is sokat foglalkozott politikával, akárcsak a kül- és
belföldi női szervezetek tevékenységével, és tudósított a nők társadalmi szerepvállalásáról.
Az írásokban azonban igyekeztek összemosni a második világháborúban folytatott
ellenséggel való népfelszabadító harcot a nők egyenjogúságáért és szabadságáért folytatott
küzdelmével. A szocialista rendszerben a női életpályamodellek jelképként, követendő
példaként szerepeltek, és a hagyományos női feladatok fontossága háttérbe szorult.307
A 7 Nap első száma 1946. április 5-én jelent meg, a Grimasz című vicclap
megszűnésével egyidőben, valamilyen szinten a helyett, és ugyanúgy Stanka Veselinov, a
Vajdasági Népfront sajtóügyekért megbízott felelős vezetőjének a hatáskörébe tartozott.
Indítását azzal magyarázták, hogy szükség van egy olyan jellegű újságra, ami nem naponta
jelenik meg, és ami a dolgozók azon rétegéhez is eljut, akik nehezebben férnek hozzá az
írott sajtóhoz. Így lett a 7 Nap a második jugoszláv állam első magyar nyelvű hetilapja.
Szerkesztői meghatározás szerint a politikai jellegű napilap, a Magyar Szó és az ideológiai
havi folyóirat, a Híd kiegészítése kívánt lenni tájékoztató, oktató és szórakoztató jelleggel.
Bár ez a lap is tele volt propaganda célzatú írásokkal, mind stílusában, mind kinézetében
újszerű volt, és ennek köszönhetően rendkívül népszerű is. 1953-ban székhelye átkerült
Szabadkára, és egyre sikeresebb lett. 1956-ban 15 ezres, 1960-ban 21 ezres és 1970-ben
már 50 ezres példányszámban adták ki.308
A kezdeti években megjelenő lapok közül a Pionírújság mellett az Ifjúság Szava volt
az, mely a fiatal generációt szólította meg. A Szabad Vajdasághoz hasonlóan ez is
társlapként jelent meg eleinte az újvidéki szerb nyelvű Glas omladine tükörfordításaként.
Első számát 1945. március 7-én nyomtatták a Vajdasági Antifasiszta Ifjúság felügyelete
alatt, havonta egyszer, majd kétszer. Ugyanez év októberétől a jugoszláviai magyar ifjúság
hetilapjává vált. Feladata a kül- és belpolitikai eseményekről való tájékoztatás és a
szépirodalmi szövegek alapján való ízlésformálás volt. Az újság 1951 és 1966 között
Ifjúság néven jelent meg, 1967-től pedig Képes Ifjúságként. A lap a magyar fiatalok
irányító szerve kívánt lenni, és ennek érdekében mindent meg is tett.
Ha egy átfogó képet szeretnénk adni a második Jugoszláviában megjelenő
folyóiratokról, akkor mindenképpen szólnunk kell arról, hogy a Híd mellett 1961 és 1964
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között az Ifjúság mellékleteként elindult a Symposion című irodalmi folyóirat, amely 1965től Új Symposion néven önállósodott, 1971-től megkezdte működését a szabadkai Üzenet
és az újvidéki Létünk és 1969-től a Hungarológiai Közlemények, a Hungarológiai Intézet
negyedéves kiadványa. A pedagógusoknak is volt egy szaklapja, a Népoktatás
(1948−1953), majd később az Oktatás és Nevelés (1973−1991), és számos szaklap indult
útjára, mint például a Sportújság (1950−53), a Könyvbarát (1954−1956), az Egészség
(1952−92) vagy a Sporthorgász (1956−1969).309
Ebben a sajtóközegben jelent meg a Pionírújság első száma 1947. január 1-jén a
kisgyermekek egyetlen folyóirataként. A fent ismertetett tények alapján egyértelműen
feltételezhető, hogy a többi újsághoz hasonlóan ezt is ugyanaz a szellemiség jellemezte,
függetlenül attól, hogy más korcsoportnak szólt. A dolgozat további részében módszeresen
ismertetem majd a lap ideológiai színezetét.
A sajtótájékoztatás egyik fontos eszközeként a rádió is hamar előtérbe került. A
Belgrádi Rádió már az 1945-ös év közepétől közöl magyar híreket, az Újvidéki Rádió
pedig 1949. november 29-től. Az ötnyelvű rádió magyar adásának ideje évről-évre nőtt.
1951-ben 12 óra, 1954-ben 16 óra, 1960-ban 19 óra volt, míg a hetvenes években már
elérte az ötven órás időtartamot is. A magyar nyelvű műsorok aránya az adások 40%-át tett
ki. Az Újvidéki Rádió közvetítését nem csak Vajdaság szerte, hanem még az országhatáron
túl is jól lehetett fogni. Színes műsorkínálattal rendelkezett (hírműsorok, művelődési és
irodalmi műsorok, könnyűzenei adások), így mindenki megtalálta a számára megfelelőt.
Az első magyar nyelvű tévé műsorokat szintén Belgrádból sugározták. 1968−1973-ig
napi informatív jellegű adásokat, vasárnaponként pedig falu-, művelődési- és
gyermekműsort. 1971-ben létrehozták az Újvidéki Rádió és Televíziót, ahol 1975-től indult
az ötnyelvű adás, és mivel akkor már több, mint háromszáz-ötvenezer készülék volt
tartomány szerte, így az újságokon és a rádióadásokon kívül a tévéműsorok is jelentős
szerepet töltött be a tájékoztatásban.310
A magyar könyvkiadás a háború után a sajtó megjelenésével egy időben indult. 1945ben megjelentették az első Névnaptárt, illetve Josip Broz Tito: A leigázott népek
szabadságharca című brossúráját.311 Intézményes keretet csak a következő évben kapott,
amikor a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség kezdeményezte a Híd Könyvkiadó Vállalat
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létrehozását. Fő feladatának jelölték ki a könyvpiac politikai és irodalmi jellegű
kiadványokkal való ellátását. A rendszer megszilárdításának éveiben ugyanis szükség volt
egy új értelmiségi réteg kialakítására, akik majd terjesztik az eszmét. Ezt a célt szolgálták a
nagy példányszámban kiadott aktuálpolitikai kérdéseket taglaló művek. 1945-ben a
Népművelő Kiskönyvtár első köteteként jelent meg Madách Imre: Az ember tragédiája,
Katona József: Bánk bán, Sárközi György: Dózsa és Braniszláv Nusics: A képviselő című
műve, a második pedig Szabadságdalok címmel énekeket és kottákat tartalmazott. A
következő évben a magyar irodalomból egy mű sem látott napvilágot, helyette viszont
tizenkét társadalomtudományi, politikai jellegű kiadvány. Az első magyar nyelvű vajdasági
magyar szerzők műveit tartalmazó könyv a Téglák és barázdák 1947-ből. Ez az antológiája
A Jugoszláviai Magyar Írók köteteként jelent meg, és Gerold László szerint egyfajta
névsorolvasásnak is tekinthető, miszerint: „Íme, ők huszonhárman azok a költők és
prózaírók, akikre az új társadalmi/politikai és kisebbségi körülmények között a jugoszláviai
magyar irodalom épül.”312 Ezek a szerzők már az új ideológia elkötelezettjei voltak, akik a
szocialista realizmust követték, és a szovjet irodalmat tekintették mintának. Azokban az
években az a felfogás dominált, hogy a társadalomban egyedül csak a társadalmilag
hasznosítható irodalomnak lehet szerepe.313
Az 1956-os magyarországi események a vajdasági magyarokat a szellemi önállósodásra
ösztönözte. Ennek hatására alakult meg 1957. február 8-án a Forum Lapkiadó és
Nyomdaipari Vállalat, amely két évvel később már a magyar könyvek kiadásáért felelt,
megindult az Együtt, az Újvidéki Rádió folyóirata, elkezdte működését a szabadkai Életjel
élőújság, majd 1959-ben az Újvidéki Egyetem keretein belül a Magyar Tanszék. A Forum
Kiadó korszerű nyomdagépekkel rendelkezett, így a térség egyik legfejlettebb műhelyének
számított. Azzal a céllal jött létre, hogy magyar nyelvű könyvek, illetve idegen könyvek
magyar fordítását jelentesse meg. Idővel a vajdasági magyar írók szellemi műhelyévé
vált.314
A sajtó áttekintésé azért nagyon fontos, mert mindig az adott kor szemléletét tükrözik,
viszont nem mindegy, hogy milyen megközelítésben. A szocialista államokban, bár
hivatalosan sajtószabadság volt,315 erős cenzúra működött, így nem sok egyéni meglátás
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közvetítésére adódott lehetőség. Eszközként szolgált az államvezetés számára a tömeg
manipulálására. A módszer eredményességét a következő fejezet ismerteti.

98

3. TÖMEGKOMMUNIKÁCIÓ

3.1. A tömegkommunikáció fogalmi relevanciája

„Nem lehet nem kommunikálni.” – szól az egyesült államokbeli Palo Alto-i
kommunikációkutató iskola híres megállapítása. A kommunikáció a társadalom egyik
legalapvetőbb

jelensége,

hiszen

az

ember

hétköznapi

cselekvéseinek

többsége

kommunikációs jelentőséggel bír társai számára.316 Az információcsere – ahogyan legfőbb
eszköze, a nyelv is – egyidős az emberi civilizáció történetével, így a történelmi korszakok
megértéséhez és elemzéséhez elengedhetetlen az adott éra ilyen jellegű szokásainak és
körülményeinek vizsgálata.
A kommunikál szó etiomológiája a latin communicare igéből eredeztethető, melynek
jelentése: megoszt, közöl, közzétesz, ez pedig a ’közös, köz’ jelentésű communis-ból
származtatható. „A kommunikáció tehát valaminek a közlése, közzététele, mely által ún.
közös tudásunk gyarapodik. Ez minden közösség alapfeltétele.” Ugyanakkor előfordulhat,
hogy „a közös tudásba olykor egymással ellentétes vélemények és érdekek is bekerülnek, ez
pedig közösségi tudat helyett konfliktust szül.”317
Rosengren, a kommunikációtudomány elismert kutatója szerint a dialógus létrejöhet
eltérő nagyságú és összetettségű egyének, csoportok, szervezetek, társadalmi osztályok,
nemzetek, országok, illetve a Föld különböző régiói között is, de jellege mindig a
kommunikáló felek méretének és a komplexitás mértékének a függvénye lesz, amit minden
esetben a fennálló térbeli és időbeli távolság is befolyásol. Az interperszonális
kommunikációtól a tömegkommunikáción át egészen a nemzetközig bezárólag
megkülönböztethetünk szinteket. Ilyenek például az egyének és csoportok, helyi,
regionális, nemzeti és nemzetközi közösségek, hálózatok, hivatalos szervezetek, községi,
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városi és kerületi önkormányzatok, társadalmak, nemzetek, országok, illetve a szuverén
államok koalíciói és nemzetközi szervezetei.318
A kommunikáció különböző típusainak leírásához figyelembe kell venni folyamatának
irányultságát is. Ez leggyakrabban kétirányú, mivel adó és vevő között történik, akik akár
szerepet is cserélhetnek. Egyirányú kommunikációs folyamatról csak akkor beszélünk, ha a
befogadónak nincs lehetősége visszacsatolásra. Ha a beszélő felek térben és időben
egymáshoz közel vannak, illetve egyszerre vesznek részt a folyamatban, a kommunikáció
közvetlen, ha viszont az üzenet áttétellel kerül a címzetthez, közvetett információcseréről
beszélünk. Az utóbbi körébe sorolható a klasszikus tömegkommunikáció minden típusa,
habár a technológia fejlődésével közvetettsége napjainkra egyre inkább vitatottá vált és
megkérdőjeleződni látszik.319 Ha definiálni szeretnénk, akkor azt mondhatjuk, hogy a
tömegkommunikáció valójában nem más, mint közvetett, egyirányú információátvitel,
melynek megjelenése a tömegtársadalmak kialakulásához köthető.
Európában a modern államok születése a harmincéves háborút lezáró vesztfáliai
békét (1648) követő időszakra tehető. Fejlődésük szempontjából fontos mérföldkőnek
számítanak a felvilágosodás szellemi irányzatai, mivel ezt követően a modern államok
működése a klasszikus három hatalmi ág – törvényhozás, igazságszolgáltatás, végrehajtás
– szétválasztásán alapszik. Nem sokkal később, a XVIII. században, a polgári nyilvánosság
megszületése volt az, ami életre hívta a negyedik hatalmi ágat is: a sajtót. Elsődleges
feladatának és funkciójának azt tartották, hogy segítségével a negyedik rend320 is
hallattassa hangját, illetve általa akarták ellenőrizni a társadalom másik három uralkodó
rendjét, akik kezében a hatalom összpontosult.321 A sajtó szerepe a következő évtizedek és
évszázadok folyamán sokat változott és bővült.322 Fontos megjegyezni róla, hogy a köz- és
magánszféra között található, tehát egyfajta kontrollt jelenthet(ne) az állam és a kormány
tevékenysége felett, hiszen a hatalmi visszaélések és a korrupció feltárása, illetve
leleplezése is lényeges feladatai közé tartozik. Ugyanakkor a hatalom is fel tudja használni
saját céljai elérésére,323 legyen szó akár a hivatalos álláspontok terjesztéséről, vagy a
népesség meghatározott politikai szándékok mentén való meggyőzéséről, manipulálásáról.
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A kommunikációs eszközök tehát alkalmasak arra, hogy segítségükkel hatást gyakoroljunk
a társadalmi kohézió erősödésére vagy akár gyengülésére, de ugyanúgy a közösség
identitását is befolyásolhatják, ahogyan azt számos történelmi példa, és az általam elemzett
kérdés is szemlélteti.
Bár a sajtó és a tömegkommunikáció közel azonos jelentésű gyűjtőfogalmaknak
tűnhetnek, különbséget kell tenni közöttük a tekintetben, hogy a tömegkommunikáció
születése a XX. század hajnalára, a nagy társadalmi változások idejére tehető. Ám fontos
megjegyezni, hogy már a történelem korai szakaszaiban is jelentős szerepet tulajdonítottak
a gondolatok nagy léptékű (tömeges) terjesztésének, hiszen ezáltal válhatott tudatossá a
politikai és vallási élet. Ezért az európai egyház már a középkor első szakaszában
rendelkezett igen hatékony eszközökkel mondanivalójának terjesztésére. A nyomtatás
feltalálása mérföldkőnek számított, hiszen ezzel az állami és egyházi hatalom elveszítette
kizárólagos uralmát, és napvilágra kerülhettek a korábbiaktól eltérő gondolatok is. Ezt
bizonyítják a XVI. század vallási háborúi során vívott kétségbeesett propagandaharcok.
Mára azonban egyértelművé vált, hogy a nyomtatás, mint tömegkommunikációs
technológia nagymértékű társadalmi és kulturális változásokat eredményezett. Mintegy
kétszáz évvel később, a XVI-XVII. század fordulóján pedig megjelentek az első
kezdetleges hírlapok. Céljuk azoknak a tevékenységeknek a kiterjesztése volt, melyeket
már régóta folytattak különböző – diplomáciai, kereskedelmi, kormányzati – okokból.
Fontos innovációt jelentettek, hiszen számos megkülönböztető sajátossággal bírtak.
Mégsem terjesztési módjukból vagy az új technológiából adódóan voltak sikeresek és
népszerűek, hanem azért, mert már egy átalakulóban lévő, egyúttal liberálisabb társadalmipolitikai atmoszférában jelentek meg, ahol egy jól megkülönböztethető osztály számára
töltöttek be különböző funkciókat.324
Maga a kifejezés: tömegkommunikáció, csak az 1930-as évek vége óta használatos,
holott a fogalom főbb jellemzői − a tartalom tömegméretű kibocsátása és vétele, az
egyirányú áramlás, a kibocsátó és befogadó közti aszimmetrikus viszony, illetve a
személytelen és anonim kapcsolat a közönséggel − már korábban is ismeretesek voltak.325
Ebben az időszakban a populáris demokrácia, a formálódó modern világ, a nagyléptékű
iparosodás, továbbá a migráció és az urbanizáció jelentős társadalmi változásokat
eredményeztek. E jelenség fontosságára hívja fel a figyelmet a tömegkommunikáció
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témakörének neves kutatója, Denis McQuail: „A tömegmédia az átalakulás korszakának
kontextusába és konfliktusaiba ágyazódva született meg, folyamatosan erős hatást
gyakorolva a kultúra, valamint a társadalom változásaira és trendjeire, amit a személyes
életünkben éppen úgy megtapasztalhatunk, mint az egész társadalom vagy éppen a
„világrendszer” szintjén”. Magának a fogalomnak számos meghatározása létezik. Az
egyik, ami 1948-ból Harold Lasswelltől származik, viszonylag korán keletkezett és
gyakran idézett definíció, melynek első része a tömegkommunikáció szerkezeti összetevőit
magyarázza: „valaki valamit valamilyen csatornán keresztül valakinek valamilyen hatással
elmond”326, míg a másik fele arra ad magyarázatot, hogy a kutató milyen összetetten látja a
média világát és annak elemezhetőségét. Az elemzés lehetősége kiterjed a kommunikátorra
és a hozzá köthető kontrollra („valaki”), a tartalomelemzésre („valamit”), a
médiaelemzésre („valamilyen csatornán”), a befogadásvizsgálatra („valakinek”), a
hatáskutatásra („valamilyen hatással”), illetve a közönségkutatásra is.327 A fenti fogalmak
elkülönítése

munkám

szempontjából

is

releváns,

dolgozatomban

ugyanis

tartalomelemzéssel és hatáskutatással foglalkozom. A Pionírújság által közvetített
magyarságkép befolyását vizsgálom a vajdasági magyarság identitásának alakulására.
A tömegkommunikáció fent idézett definíciójának keletkezési időpontja is azt
támasztja alá, hogy a tömegkommunikáció politikai jelentősége a második világháború
alatt vált igazán nyilvánvalóvá. Ebben az időben kezdődtek el az első olyan kutatások,
amelyek célja az „ellenséges tömegkommunikációs rendszerek műsortartalmaiban rejlő
titkos szándékok, törekvések felfedezése volt. E vizsgálatokban a kommunikációs tartalmak
formai jellegzetességeiből próbáltak következtetni a rejtett interakciókra.”328 Ekkor alakult
ki a tartalomelemzés módszere, mely azért is jelentős, mert így nyíltan megfogalmazódik
az a tétel, miszerint a kommunikációs forma rejtett közléstartalmakkal is bírhat, melyek
világosabban megmutathatják a közlő fél kommunikációs pozícióját, mint maga a közölt
tartalom. A tömegkommunikációval foglalkozó vizsgálódások során, viszonylag korán
létrejött a kommunikáció egy általános modellje, mely akkor még csak az egyirányú
kommunikációt – és nem az interakciót – írta le.329
Harold Lasswell meghatározásához képest Denis McQuail, a tömegkommunikáció
nemzetközileg is elismert kutatója, jóval egzaktabb képet ad. Szerinte „a kommunikáció
szervezetten működtetett eszközöket foglal magában, amelyekkel nyitottan, távolról,
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sokakat lehet elérni.” A tömegmédia pedig az, ami a tömegkommunikáció folyamatát
lehetővé teszi, és „azokra a szervezetten működtetett eszközökre utal, amelyekkel nyitottan,
távolra, sok befogadónak, rövid időtávon belül lehet kommunikálni. A tömegmédiumok
közé tartozik a könyv, az újságok, a napilapok, a rádió, a zenei hangfelvétel, a filmet és a
televízió.330

3.2. A hatalom és a tömegkommunikáció viszonya

A XX. századot nevezhetjük akár „a tömegkommunikáció első korszakának” is,
mivel ezen időszakot a hatásaihoz kapcsolódó áhítat és ijedelmek időben váltakozó
körforgása fémjelzi. Az évszázad elején az a vélemény alakult ki a médiáról, elsősorban a
hírsajtóról, hogy ez olyan eszköz, amellyel könnyen nagy tömegeket lehet elérni és belőlük
hatást kiváltani. Az első világháború alátámasztotta mindezt, hiszen megtapasztalták, hogy
milyen mozgósító ereje van a sajtónak és a filmnek, ezért a hadviselő államok
előszeretettel vetették be céljaik elérése érdekében. A harmincas években a Szovjetunióban
és Németországban szintén ezt a nézetet vallották. McQuail szerint, a sajtót mindkét
államban „az uralkodó pártelit eszméit képviselő propaganda szolgálatába préselték bele.
A második világháború időszakában a szövetséges hatalmak kooptálták, használták fel a
tájékoztatást

és

a

szórakoztatást,

ami

azután

a

propagandacélokra

való

felhasználhatóságot illetően eloszlatott minden kételyt.”331
A fenti történelmi tapasztalatok alapján már a század közepén széles körben
elfogadottá vált, hogy a tömegeket elérő üzenetek hatást gyakorolnak a vélemények
alakulására és befolyásolják a viselkedést.332 Ennek ismeretében érthető, hogy a sztálini
Szovjetunió ezen korszakában, illetve a vasfüggöny keleti oldalára került államokban és
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Jugoszláviában milyen nagy jelentőséggel bírt az államhatalom számára a sajtó uralása és
kizárólagos befolyásolása. Emiatt lényeges elemzésemben a tömegkommunikáció, főként a
sajtó és az államhatalom viszonyát górcső alá venni.
Fontos felismerni, hogy a média valamilyen módon mindig kötődik a fennálló
politikai és gazdasági hatalomhoz. Ennek oka elsősorban a működési szerkezetében és
sajátosságaiban keresendő, hiszen a működés költségekkel jár, illetve az üzemeltetéséért és
ellenőrzéséért komoly versengés folyik. Mindemellett szabályozása is nagymértékben függ
az állam aktuális érdekeitől. Ebből adódóan, a tömegmédiát leginkább a „hatalom
hatékony eszközrendszerének” tartják, hiszen a különböző médiumok segítségével
sokféleképpen képes hatást gyakorolni az emberekre. A sajtó célja ezért a gyors és
széleskörű tájékoztatás mellett igen összetett. Törekszik például a közérdeklődés
felkeltésére és irányítására, a különböző hiedelmekre való rábeszélésre, a viselkedés
befolyásolására, a valóság meghatározásainak kifejtésére, illetve státussal és legitimitással
való ellátásra.333
A médiahatalmat tekintve általában két modell különböztethető meg: a domináns és
a plurális. Utóbbi legfőbb jellemzője, hogy utat enged a változatosságnak és a
kiszámíthatatlanságnak, nincs egy egységes és uralkodó elit, illetve lehetőség van a
változásokra és az ellenőrzésre is. A közönségnek, ebben az esetben, saját kereslete lehet
különféle tartalmakra, sőt, ellenállhatnak és reagálhatnak is mindarra, amit a médiumok
felkínálnak számukra. Ezzel szemben a domináns modell úgy kezeli a sajtót, mint a
„kulturális

imperializmus”

vagy

a

politikai

propaganda

eszközét.

Egy

olyan

mechanizmusnak tartja, ami más erős intézmények nevében gyakorolja a hatalmat, ezért
általában ilyenkor a médiaszervezeteket kisebb, ám erős érdekcsoportok uralják és
kontrollálják, melyek mind típusukat, mind céljukat tekintve hasonlóak, és jól
körülhatárolt, tagolatlan világképet mutatnak, amely az uralkodó érdekeket szolgálja. A
közönség pedig arra kényszerül, hogy – legfeljebb némi kritika gyakorlását követően – a
felkínált világképet elfogadja. Ennek köszönhetően az uralkodó hatalom megerősödik,
elfogadottá

és

legitimmé

válik,

az

„alternatív

hangok

kiszűrésével”

pedig

megakadályozzák a változásokat. A domináns médiahatalom modelljére jellemző továbbá,
hogy forrását az uralkodó osztály vagy a társadalmi elit adja, a média tulajdonszerkezete
koncentrált, uniformizált típusok jellemzik, a termelés szabványosított, rutinszerű,
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tartalmát és világképét tekintve szelektív és „felülről” irányított, míg a közönség függő és
passzív. Hatása erős, célja pedig a fennálló társadalmi rend további megerősítése.334
A domináns modellre jellemző tulajdonságok többsége egyértelműen párhuzamba
állítható az általam vizsgált Pionírújsággal is, hiszen mondanivalójában erős ideológiai és
politikai töltet mutatható ki, tükrözi a fennálló hatalom céljait és világnézetét, a tartalma
pedig erősen alárendelődött az államirányító párt érdekeinek. Annak ellenére, hogy egy
gyerekeknek készült folyóiratról beszélünk, az első oldalakon kizárólag politikai
tematikájú cikkek szerepelnek, és a továbbiakban is csak gondosan kiválasztott írások
jelennek

meg,

melyekben

felfedezhetőek

a

kommunista

párt

gondolkodásának

irányvonalai. Jól bizonyítja ezt az a példa, ahogyan az 1848-as magyar forradalom és
szabadságharc megjelent az újságban. Fontos kiemelni, hogy a hazaszeretet fogalmát
kizárólag Jugoszláviához társították, így viszonylag kevés magyar történelemmel
foglalkozó írást találhatunk az újság hasábjain. Minden esetben igyekeztek az
államhatalom uralkodó világnézete alapján kiszűrni és tálalni a történelmi tényeket. A
hazaszeretet hangsúlyozása mellett a testvériség ─ egység érzésének tudatosítását tartották
a legfontosabbnak, ami szintén azt bizonyítja, hogy a kiadvány elsődleges célja a fennálló
társadalmi rend megerősítése és a jugoszlávizmus közös identitásának megszilárdítása volt.
A médiahatalom elemzése mellett érdemes lehet kitérni a médiarendszer egészének
jellemzésére is. A XX. század társadalmi környezetében egyre inkább elterjedtté vált, hogy
világképünk formálásában a sajtó, vagyis a mediatizált valóság egyre jelentősebb
szerephez jut. A társadalmak életében, amellett, hogy az ügyek elsődleges értelmezési
fórumaként jelenik meg, működése során létrehozza azt az értelmezési keretet, amely segít
eldönteni az emberek számára, hogy mi az, ami általánosan elfogadottnak, jónak számít.
Valójában a média megerősíti és fenntartja a kulturális és politikai normákat. Ily módon –
szimbolikus üzenetek sokaságát zúdítva az emberekre – hosszabb távon is képes
befolyásolni nemzeti önazonosságunkat, elkötelezettségünket, illetve a családhoz,
kormányzathoz, államhoz való viszonyulásunkat.335
Fontos vizsgálati szempont tehát a média társadalomhoz és hatalomhoz való
viszonya, mely kérdéskör sajátosságait legjobban Siebert, Peterson és Schramm: A sajtó
négy elmélete (1956) című munkája tárja elénk. Nem elhanyagolható szempont a mű
születésének történelmi környezete: a hidegháborús szembenállás időszaka, így a
334
335

McQuail 2015, 100─105
Gálik–Polyák 2005, 19─22

105

szerzőpáros e kontextusban értelmezi a média és a hatalom közti összefüggéseket. A
kutatók fő vizsgálati kérdése, hogy a sajtó miért olyan, amilyen? („Why is the press as it
is”?) Úgy vélik, hogy a média egy függő változó, ami visszatükrözi a létező társadalmi
viszonyokat, és ez alapján kísérlik meg négyféle típusba sorolni a különböző korok
médiáit, amik nem mások, mint az autoriter, a libertárius, a totalitárius, illetve a társadalmi
felelősség modellje.
Elemzésem szempontjából a totalitárius (avagy a szerzők eredeti, a hidegháborús
szembenállást idéző szóhasználatával szovjet-kommunista) modell, mely a XX. századi
totális diktatúrák médiarendszer-modelljének feleltethető meg, emelhető ki. A koncepció
alapfeltevése, hogy az állam magába olvasztja és az elnyomó gépezet részévé teszi a
médiát, és propagandaeszközként használja fel a nyomtatott sajtót, melynek fő feladata a
rendszer sikerének és fennmaradásának népszerűsítése.336 Habár úgy vélem, a modell
maradéktalanul nem alkalmazható Jugoszláviára, hozzá kell azonban tenni, hogy bár a
vizsgált időszakra (1947─1958) már a Szovjetuniótól való eltávolodás a jellemző,
bizonyos

hatalomtechnikai

eszközök

alkalmazása

megfigyelhető

a

jugoszláviai

sajtótermékeken, köztük a Pionírújságon is, hiszen a politikai vezetés számára továbbra is
fontos volt a rendszer fennmaradása, akárcsak a népszerűsítésére irányuló törekvések.
Ebben pedig kiemelt szerepe volt a jugoszláv identitás propagálásának.

3.3. A médiahatás-elméletek vizsgálata

Látható tehát, hogy a tömegkommunikációra vonatkoztatva fontos szereppel bír a
hatalom, mely strukturálja és mozgásban tartja a társadalmi viszonyokat. A kommunikáció
egyik alapvető összetevője és eszköze a hatalomgyakorlásnak, éppen a média közönség
feletti uralom miatt.337 A hatalom és a különböző médiumok viszonyát számos
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kommunikációtudományi elmélet vizsgálja, különös tekintettel a médiahatás-elméletekre,
amelyeket az alábbiakban részletesen is ismertetek.
Természetesnek tűnik, hogy a sajtó képes a tömegek befolyására. Ez már csak azért
is egyértelműnek látszik, mert a totalitárius rendszerek vezetői különös gondot fordítanak
arra, hogy a tömegmédiában megjelenő üzenetek felett kontrollt gyakoroljanak. Ennek két
fontos eszköze van: a cenzúra és a propaganda, vagyis az, amit el kell hallgatni, illetve az,
amit világgá kell kürtölni. Úgyszintén széles körben ismeretesek azok a nézetek, melyek
szerint a sajtó segítségével a társadalmat irányítani is lehet. A médiahatásról szóló
tudományos elméletek ezt azonban némileg árnyalják. Az első teóriák a teljes irányításról
szóló elképzeléseket próbálták alátámasztani. Erről szól Harold Lasswellnek az 1927-es
könyvében bemutatott lövedékelmélete, melynek metaforikus elnevezése az első
világháború lövészárkainak hangulatára utal. Azt mondja, hogy a tömegmédia befogadóira
ugyanúgy zuhognak a médiaüzenetek, ahogyan a katonákra a lövedékek a harctéren, és
éppen úgy védtelenek ellene, mint a befogadók a médiaüzenetek ellen.338 Az amerikai
politológus érdeklődése az első világháború idején kifejtett propagandatevékenységre
irányult, és a vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy a közönség passzívan
és kritika nélkül befogadta az őket ért üzeneteket. Feltételezései egyértelműnek látszottak a
húszas években, hiszen Lasswell – a vele kortárs társadalomtudósokkal egyetemben –
masszaként tekintett a tömegre. Úgy vélte, hogy az emberek egyre magányosabbakká
válnak és ezért mindinkább kiszolgáltatottabbakká is a tömegmédiával szemben. Elméletét
a II. világháború előtti nemzetiszocialista és szovjet propaganda megerősíteni látszottak.339
A lövedékelmélettel szorosan összefügg, de egyes értelmezések szerint önálló
modellt képvisel az ún. hipodermikus fecskendő- vagy injekcióstű-elmélet, amelynek – az
előzőhöz hasonlóan – a média korlátlan hatalma az alapfeltevése. E kettő tartozik a
közvetlen hatás elméletei közé, mivel „azonnali, közvetlen és ellenállhatatlan hatást”
tételeznek fel a tömegmédia és annak befogadói között. Az injekcióstű-hasonlat alapján az
üzenet a tömegek szervezetébe juttatható, nincs lehetőség ellenállásra, kritikus
gondolkodásra, mivel a hatás kivédhetetlen és erős, a közönség pedig nemcsak
kiszolgáltatott, de passzív és homogén is egyúttal.340
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Az addig elfogadott álláspontot azonban Paul Lazarsfeld tovább fejlesztette, és
1944-ben a világ elé tárta a kétlépcsős hatás elméletét, amely már a média korlátozott
befolyását hirdeti. A szintén amerikai szociológus hazája elnökválasztási kampányára
alapozta megfigyeléseit, ahol a jelöltek Ohio államban hiába próbálták fél éven keresztül
különböző üzenetekkel megnyerni a választókat, alig jártak sikerrel. Lazarsfeld ezt azzal
magyarázta,

hogy

a

közönség

mégsem

csupán

kiszolgáltatott

résztvevője

a

tömegkommunikációnak, hanem igenis aktív és kritikus. Álláspontja szerint a média nem
képes közvetlenül befolyásolni. Ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a választók túlnyomó
többsége a környezetével megegyező módon szavazott, vagyis a média által mégis éri
egyfajta impulzus őket, csak nem a tömegekre hat, hanem az úgynevezett
véleményvezérekre. Ebbe a kategóriába a magas társadalmi státusszal rendelkező, sokak
által

tisztelt,

közkedvelt

embereket

sorolta.

Lazarsfeld

véleménye

szerint,

a

vezéregyéniségek a sajtóból nyerik információikat, amiket értelmezés után továbbítanak a
tömegek számára. Ennél fogva, a médiának csak áttételes, vagyis korlátozott befolyása
lehet a sokaságra.341
A médiahatásáról szóló teóriák általában inkább a később kialakult irányvonalat
igazolták a lasswellihez képest: mégpedig azt, hogy a sajtó hatalma nem abszolút és a
közönség igenis kritikus az üzenetekkel szemben. Ezek az elképzelések ugyanakkor
feltételezték azt is, hogy a vizsgált médiarendszert a demokratikus sokszínűség, annak
közönségét pedig a tudatosság jellemzi. Ez azzal magyarázható, hogy főként nyugati
kutatók tanulmányozták és ismertették az általuk vizsgált társadalmak felnőtteket célzó
tömegkommunikációját. Ebben az esetben felmerül annak a problémának a lehetősége,
hogy az így megalkotott elméletek korántsem biztos, hogy igazak a sajtó működését
szigorúan korlátozó 1947 és 1958 közötti Jugoszláviára és annak magyar ajkú 7─15
éveseikre, akik a Pionírújság célközönségét jelentették.
Joseph Klapper 1949-ben megjelent szelektív észlelés elmélete azt fejti ki, hogy az
emberek a saját nézeteiket igazoló üzeneteket keresik, az azokat cáfolókat pedig
megpróbálják

elkerülni.

A

szintén

amerikai

szociológus

úgy

vélte,

hogy

a

tömegkommunikáció inkább megerősíti, nem pedig megváltoztatja a véleményeket.
Ugyanakkor nyilvánvalóan ezzel azt feltételezte, hogy a közönségnek már kialakult
világképe és nézetei vannak – ez azonban korántsem lehet igaz a Pionírújságot olvasó
341
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gyermekekre. Nekik nem volt közvetlen befolyásuk médiafogyasztásukra, a döntés
mégcsak nem is a szüleik, hanem a pedagógusok kezében volt, így valójában elestek a
választási lehetőségtől. Illetve, mivel a vizsgált időszakban a médiakínálat meglehetősen
korlátozott volt, így a Pionírújság volt az egyetlen magyar nyelvű periodika.
A szelektív észleléssel szoros kapcsolatban áll az úgynevezett performatív hatás
modell, amelyet 1992-ben Danial Dayan és Elihu Katz vetett papírra. E minta főként a
vizuális médiával, elsősorban a televízióval foglalkozik. Azt állítja, hogy a néző saját
magát képzeli bele az előtte megjelenő szerepek egyikébe és így - bizonyos fokig –
újrateremti önazonosságát. Vagyis, csak azt fogadja el a látott értékekből, amelyet
sajátjának érez. Ebben az esetben is azzal a problémával szembesülünk, hogy az
értelmezési keretben való használatához a sokszínű média elengedhetetlen kellék.
A média korlátozott hatásáról szóló elméleteket342 azonban számos kutató vitatta,
köztük Lazarsfeld egyes kortársai is. Az 1960-as években történt rá vonatkozó kutatások
eredményei sok esetben cáfolták ugyanis Lazarsfeldék nézeteit. Közülük az egyik Wilbur
Schramm, aki három olyan területet nevezett meg, amelyeken a média erős hatást tud
kifejteni. Úgy gondolta, hogy a sajtó képes arra, hogy státuszt teremtsen vagy növeljen.
Szerinte ennek az az oka, hogy ha valami megjelenik a médiában, azt fontosnak vélik,
ezért ezzel presztízsre tesz szert. Ugyanakkor a média megerősítheti, illetve érvényre
juttathatja a fennálló társadalmi normákat is, a devianciákat mutatva be ellenpontként.
Harmadrészt a kutató narkotizáló funkciót tulajdonít neki, ami alatt azt érti, hogy a
befogadókat eltompítja a hatalmas információmennyiség és emiatt inaktívvá válnak.343
Fontos kiemelni, hogy a média korlátozott hatását igazoló elméletek időbeli
kiterjedése alapvetően rövidebb periódust ölelt fel, és elsősorban a nyomtatott sajtó és a
rádió hatásait vizsgálja. A média hosszú távú befolyásának vizsgálata az 1960-as években
kezdődött el. Ezen korszak főbb hatáselméletei közül kiemelhető a kultivációs elmélet, a
tematizációs elképzelések, a használat-kielégülés-modell, illetve a hallgatási spirál
elméletek.344
Ha Jay Blumler és Elihu Katz használat-kielégülés modelljét próbáljuk felhasználni
az általam vizsgált kérdés tekintetében, hasonló gondokba ütközünk, mint a korábban
említett szelektív észlelés, illetve performatív hatás elméletnél. Blumler és Katz
Lazarsfeld kétlépcsős elmélete, Klapper szelektív észlelés elmélete
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elképzelése ugyanis azt feltételezi, hogy a közönség saját igényei szerint választja meg az
általa fogyasztott sajtóterméket. A szerzőpáros szintén egyfajta döntési lehetőség meglétét
feltételezi, amely alapján az egyén elhatározhatja, milyen sajtótermékkel elégíti ki
pszichológiai, szociális vagy szociokulturális szükségletei.345 Ez azonban a Jugoszláviában
élő magyarok szülőknek nem adatott meg – hiszen ha azt szerették volna, hogy gyermekük
anyanyelvükön, koruknak megfelelő újságot olvashassanak, akkor – tartalmától
függetlenül ─ kizárólag a Pionírújság mellett dönthettek.
A dolgozat témájának szempontjából sokkal relevánsabb a magyar származású
George Gerbner amerikai médiakutató kultivációs elmélete, melyet gyakran neveznek
„cseppkőelméletnek is, a média hosszú távú hatásának vizsgálatára utalva.346 E modell
szerint, a média befolyása nem azonnali, hanem hosszútávon mutatkozik csak meg. A
hipotézis abból indul ki, hogy a sajtó nemcsak bemutatja a világot, hanem - bizonyos
szabályok mentén - újra is értelmezi is azt. A valóság bizonyos részeit előnyben részesítve,
másokat elhanyagolva alakítja ki a közönség világképét, elsősorban azokét, akik nagyobb
gyakorisággal

fogyasztják

a

médiatermékeket.347

Bár

elmélete

a

televízió

tömegkommunikációs hatását hivatott mérni, optimális a Pionírújság vizsgálatára is,
hiszen Gerbner ’70-es években alkotott kultivációs teóriájának alapját az a feltételezés
adta, hogy a televízió a legmeggyőzőbb médiatermék. Esetünkben, más alternatíva
hiányában ─ saját kategóriájában ─ egyértelműen az általam vizsgált periodikát
tekinthetjük annak.
Ugyancsak érdemes Bernard Cohen 1963-ban megfogalmazott napirendelméletével foglalkoznunk. E szerint a média, különösen a híreket közvetítő sajtó, nem azt
határozza meg, hogy közönsége mit gondoljon, hanem sokkal inkább azt, hogy miről
gondolkodjon. Cohen álláspontját 1972-ben Maxwell McCombs és Donald Shaw
kiegészítették azzal, hogy a (hír)médiát egyfajta kapuőrként definiálták, vagyis azt
állították, hogy a sajtó dönti el, hogy a világ végtelen történéséből, melyeket ajánlja a
fogyasztó figyelmébe. Ezt a tézist később különböző kutatások árnyalták azzal, hogy
különbséget tettek például az emberek, a politika és a média napirendje között, amelyek
bár kölcsönhatásban állnak, de nem teljesen fedik egymást. Természetesen, a totalitárius
rendszerek sajátossága, hogy a politikai vezetés minél inkább rá akarja, és többnyire rá is
345
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tudja kényszeríteni a kijelölt napirendjét a médiára, az pedig az emberekre. Ezért úgy
vélem, ezt az elméleti keretet felhasználva is fontos következtetések vonhatóak le a
Pionírújságról.
A ’80-as évekre McCombs és Shaw úgy változtatták meg napirend-elméletüket,
hogy kimondták: a sajtó nemcsak a gondolat tárgyát tudja meghatározni, hanem a
gondolkodás mikéntjét is. Egy értelmezési keretet (vagyis angolul frame-et) képes adni a
közönségnek. Ez már inkább a framing-elmélet, amelyet legteljesebb formájában Edward
Herman és Noam Chomsky mutatott be 1988-ban. Ők azzal a feltételezéssel élnek, ami a
totalitárius rendszerekre bizonyíthatóan igaz, hogy a médiát mindenhol a politikai és
gazdasági elit birtokolja, és saját érdekében manipulálja. A befolyásolás abban mutatkozik
meg, hogy olyan értelmezési kereteket kínál hozzá, amely az elit érdekeit képviseli.
Chomskyék elmélete szintén a hírekre fókuszál, de ugyanúgy kivetíthető bármilyen
médiatermékre, akár egy gyermeklapra is, hiszen azt tekinti a befolyásolás eszközének,
hogy a média bizonyos részleteket kiemel, másokat viszont alulhangsúlyoz vagy elhallgat
egy-egy esemény kapcsán.
A későbbiekben a tematizáció elméletéhez két fontos fogalom kapcsolódott: a
keretezés (framing) és a kiemelés (priming). Utóbbi felfogható egyfajta előhangolásként,
amely ráirányítja a figyelmet bizonyos témákra, továbbá felhívja a figyelmet az azok
közötti szelekció fontosságára, hiszen ezáltal az adott kérdés a közvélemény napirendjére
kerül. A priming tehát a különböző ügyek közti válogatást jelenti, hogy mi kerüljön fel a
közvélemény vagy a média napirendjére, míg framing alatt a már napirenden lévő ügyek
keretezését értjük, ami az adott ügy egy jelentős felfogását helyezi középpontba, és ebből
kiindulva interpretálja a témát.348 Kutatási témám szempontjából e fogalmak szintén
relevánsak lehetnek, hiszen a második világháború utáni generáció magyarságképének
formálódására ─ feltételezésem szerint ─ hatással voltak azok a témák, melyek a
Pionírújságba bekerültek, amilyen keretben interpretálták őket, és szempontrendszerek is,
melyek szerint kiemelték őket. Az egyik legjobb példa erre az 1848-as forradalom és
szabadságharc megjelenítésének formája, melyet a későbbiekben bővebben is tárgyalok.
A le nem írt és ki nem mondott szavaknak szintén lehet hatásuk. Erre a következtetése
Elisabeth Noëlle-Neumann német szociológus jött rá, melyet részletesen hallgatási spirál
elméletében (1974) fejt ki. Azt mondja, hogy az a vélemény, mely nem jelenik meg a
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médiában, marginalizálódik. Vagyis aki nem a sajtó által propagált szemléletet vallja, azt
hiheti, hogy gondolkodásmódja nem elfogadott, ezért a nyilvánosság előtt nem is vállalja.
Ez egyfajta spirálhoz vezet: a médiában domináns vélemény folyamatosan erősödik –
hiszen a bátrabbak felvállalják és terjesztik nézeteiket ─ míg a sajtóban nem megjelenő
álláspont az által, hogy kisebb nyilvánosságot kap, és az egyének csak szűk körben mernek
kiállni mellette egyfolytában gyengül. Fontos, hogy a hallgatási spirál elmélet szerint,
senki sem változtatja meg nézeteit, csupán annak mértékét, hogy milyen mértékben osztja
meg azt a nyilvánossággal.349
Noëlle-Neumann feltevéseihez hasonlót fogalmazott meg John Keane brit történész
1991-ben, amikor burkolt társadalmi cenzúráról beszél. Azt állítja, hogy az elnyomó
rendszernek nem kell korlátoznia a gondolkodást, azt az egyén úgyis megteszi, öncenzúrát
alkalmazva. Ez az elmélet szintén vonatkoztatható a sokszínű demokratikus társadalmakra,
de sokkal inkább jellemző a totalitárius diktatúrákra. Fontos azonban megjegyezni, hogy a
hallgatási spirál nem feltétlenül tudatos, sokszor csupán benyomásokon alapuló
ösztönszerű reakció, ezért a gyermekeknél is felfedezhető.
Stuart

Hall

1980-ban

megjelent

kódolás-dekódolás

elméletéről

sem

szabad

megfeledkeznünk, ami Klapperéhoz hasonlóan azon az állásponton van, hogy mindig a
közönségtől függ, miként értelmezi a neki szánt üzeneteket. Hall szerint főként az egyén
szociális státusza jelöli ki, mennyire hajlamos végiggondolni az adott információt.350 A
közönség bármikor képes elfogadni, megfontolni vagy elutasítani az értelmezést. Mivel a
Pionírújság olvasói gyermekek, esetükben a családi nevelés és az iskolai oktatás befolyása
hatványozottan megfigyelhető, ezért elsősorban azok a cikkek érték el hatásukat, amik e
két

közeg

által

közvetített

értékrendhez

kapcsolódtak.

Az

ország

társadalmi

berendezésének és elnyomó kisebbségpolitikájának köszönhetően ugyanis, az otthoni és a
nyilvános közeg szellemisége között ─ legtöbb esetben ─ nem fedezhető fel szignifikáns
különbség.
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3.4. A propaganda mint a manipuláció eszköze

Az előző alfejezetben felsorakoztatott médiahatás-elméletek arra engednek
következni, hogy a sajtó egyénekre ható befolyásának vizsgálata központi kérdés a
médiatudomány kutatói körében. A tömegkommunikáció csatornái meghatározó társadalmi
jelentőséggel és befolyással bírnak, hiszen - a médiával együtt - bizonyos tevékenységei és
funkciói révén integráló hatást tudnak kifejteni. Emellett fontos szerepe még a tájékoztatás,
a szórakoztatás, a kultúraközvetítés és a rábeszélés is.351
A kommunikáció – akár szűkebb informális, akár tágabb formális színtéren zajlik –
másik fő céljának a meggyőzést tartja. A befogadókkal akar elhitetni, elfogadtatni valamit,
illetve rávenni őket bizonyos cselekvésre, magatartásra. Ennek alapján különbséget tudunk
tenni a meggyőzésre irányuló kommunikációs aktusok között. A „kommunikáció útján
megvalósított stratégiai cselekvések” egyik csoportját azok képezik, ahol az eljárási
szándék nyílt és felismerhető, még a másikba a rejtett, titkolt és nem felismerhetőek
sorolhatóak. Az előbbiek a meggyőzés, az utóbbiak pedig a manipuláció eseteiként
kategorizálhatóak.352 Síklaki István, a téma neves hazai kutatójának megfogalmazása
alapján a „befolyásolt ember úgy gondolja, hasznára válik az adott viselkedés és önként
vállalja, ugyanakkor tudatában van a befolyásoló szándéknak”, míg a – sikeres –
manipuláció esetében „a manipulált ember meg van győződve arról, hogy hasznára válik
az adott magatartás, ez esetben azonban nincs tudatában a befolyásoló szándéknak”.353
Azt mondja, hogy a meggyőzés általában valamilyen vélekedés vagy magatartás
megváltoztatására irányul, azonban különbséget kell tenni az együttműködést segítő – a
kutató felfogása szerint „alapvető és tisztességes” – formája, illetve a „nem is feltétlenül
tisztességtelen, de mindenesetre gátlástalan” között. Utóbbi kategória alatt a szerző a
propagandát és a demagógiát érti, melyek közös vonása, hogy a tömegek befolyásolásának
eszközeiként szolgálnak. „A propaganda általában egy eszmerendszer, egy ideológia
elfogadtatását szolgálja egy közösséggel, ha kell, hazugsággal és manipulációval is”.354 A
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demagógia pedig szónoki attitűdöt jelent, mely gyakran a hallgatóság érzelmeivel
manipulálva igyekszik valamilyen aktuális cselekvésre mozgósítani.355
A propaganda, mint a befolyásolás eszköze, nem modernkori találmány, azonban a
korábbi évszázadokban meglehetősen más jelentéssel bírt, akárcsak a nyilvánosság
koncepciója. A kifejezés első dokumentált előfordulása a XVII. századból eredeztethető,
amikor 1622-ben XV. Gergely pápa kibocsátotta a Sacra Congregatio de Propaganda
Fidét. Ebben az időszakban az egyház a sikertelen keresztes hadjáratok ellensúlyozásán
munkálkodott, ezért hozták létre a pápai propaganda intézményét. Emiatt a propaganda
megnevezés a protestáns országokban negatív kicsengésűvé vált, a katolikus országokban
viszont pozitív töltetű maradt.356
A középkor és a kora újkor propagandájának célközönségét még nem a tömegek
jelentették, hanem az uralkodó rétegek, így a politikai befolyásolás elsősorban a
nemességre és az egyházi elitre korlátozódott, a későbbiekben pedig a polgári
értelmiségiekre. Fordulópontot jelentett azonban a nyomtatás elterjedése és a sajtó
fejlődése, mert a hírlapok már szélesebb rétegeket szólítottak meg.357 A XIX. században az
ipari forradalom vívmányai egyrészt lehetővé tették a tömegtermelés lehetőségeit, másrészt
jelentősen előmozdították a nyilvánosság – és egyúttal – a célközönség kiszélesedését.
Ebben az időszakban terjedt el a tömeges méretű meggyőzés, hiszen ekkoriban számos
olyan dolog vált elérhetővé az egyszerű emberek számára is, amely korábban csak az
uralkodó osztály kiváltsága volt.
A propaganda szó a XX. században – amikor az első világháborúban használt
meggyőzési technikákkal azonosították – terjedt el igazán és vált közhasználatúvá. Később
a totalitárius politikai rendszerek „rábeszélő technikájára” is így nevezték, ezért pejoratív
értelmezést nyert, és így határozták meg: „elfogult nézetek terjesztése, gyakran hazugság
és csalás alkalmazása árán”. A propagandatevékenység tanulmányozásával azonban a
kutatók pontosítottak a meghatározáson, ennek köszönhetően napjainkban már „a tömeges
befolyásolást értjük alatta, mely jelképekkel manipulál és beveti a lélektan eszközeit is”358
Látható tehát, hogy a meggyőzés korábbi és XX. századi módszerei sok
szempontból különböznek egymástól. A XX. század totalitárius rendszerei példátlanul
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sokféle eszközt és módszert használtak a széles tömegek meggyőzésére. A következőkben
bemutatom a propagandatevékenység főbb elemeit, amelyek kutatásom szempontjából is
relevánsak lehetnek.
A sikeres propaganda elsődleges módszere a vezető fetisizálása és misztifikálása.
Szükséges egy karizma kialakítása, mely hozzájárul a személyi kultusz létrejöttéhez.
Szintén lényeges elem az ideológia és eszme megjelenítése, materializálása, ezen belül
pedig a világ- és ellenségkép megjelenítése. Elengedhetetlen a meghatározott időképen
belül a történelem sajátos értelmezése, illetve fontos szerepet kap a társadalmi erők
hatalmának bemutatása is. (A vizsgált időszakban jellemző volt például a munkásság és
paraszti

osztály szerepének felmagasztalása.)

Emellett, jellegzetes

ismérv

még

többletértékek (manipulatív értékek) rendelése egy-egy csoporthoz, vagy az egyes
osztályokhoz való tartozás érzésének ábrázolására. Ezt nevezzük lelkesítő propagandának.
Szintén meghatározó elem az adott párt és politikájának népszerűsítése, illetve maga a
tájékoztatás is, ám ebben az esetben az információközlés általában az eseményekhez
kapcsolódó átértékelt attitűdökkel történik.359
A propagandatevékenység révén kialakul az új hatalmi elit világképe és identitása,
amelyet szimbolikus üzenetek révén igyekeznek kiterjeszteni a társadalom egészére. A
propaganda tehát az államhatalom üzeneteit közvetíti, melyeket a célközönség számára a
megfelelő formában juttat el. Ugyanakkor szerepe van a társadalom ellenőrzésében és
homogenizálásában, illetve a kulturális élet egységesítésében is. A domináns világkép
nézőpontjából értelmezett valóságot a „létező világ tükreként” ábrázolja, az ideológiai
tartalmakat pedig igazként mutatja be, melyhez - szélsőséges esetben – a jövőre vonatkozó
bizonytalan prognózisokat vagy ideológiai doktrínákat tudományos magyarázatként
prezentálja.

359
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4. A PIONÍRÚJSÁG MINT IDENTITÁSFORMÁLÓ ESZKÖZ

4.1. A pionírság fogalmának ismertetése

A második világháborút követően a kommunista országokban – szovjet mintára –
pionírszervezeteket alakítottak. A Balkánon Jugoszlávián kívül Romániában, Bulgáriában
és

Albániában,

Közép-Európában

Magyarországon,

Csehszlovákiában

és

Lengyelországban, Európán kívül pedig Kubában, Észak-Koreában és Kínában működtek.
Különböző elnevezésekkel találkozunk a kisdobostól és az úttörőtől kezdve, a Haza
sólymain át (Soimii patriei) egészen a Szeptember kisgyermekéig (Septemvriiche),
elsődleges célja azonban mindnek ugyanaz volt: a gyermekek egyoldalú kollektív
ideológiai tudatának alakítása. Úgy tartották ugyanis, hogy ennek a generációnak nagy
szerepe lesz a jövő társadalmának fejlesztésében, és ez csakis a szocialista eszmék
szellemében valósulhat meg. Ezért külön hangsúlyt fektettek az iskolán kívüli oktatásra,
ami a kommunista párt ellenőrzése és felügyelete alatt zajlott. Egyes országokban, mint
például Magyarországon vagy Romániában, már az iskoláskor előtti intézményekbe
bevezették ezt a nevelési elvet, és ott elkezdték a kommunista világnézet kialakítását. Ez
azt a szociológiai álláspontot támasztja alá, miszerint a gyermekkor egy társadalmi
konstrukció, ami a státuszra utal, és ami mindig kapcsolódik egy kulturális
beállítottsághoz, mely idővel változhat. Chris Jenks, a téma neves kutatója, elméletében
kifejti, hogy azokkal a módszerekkel, melyekkel irányítani tudjuk a gyermekek
gondolkodását, azon keresztül befolyást gyakorolhatunk a szélesebb társadalmi rétegekre
is.360
Mielőtt azonban részletesen ismertetném a mozgalom történetét és jellemzőit, át kell
tekinteni az előzményeit. Ha arról akarunk számot adni, hogy az első jugoszláv állam
területén milyen ifjúsági szervezet működött, vagyis kik voltak a pionírok elődei,
egyértelműen a Sokol (héja, sólyom)-mozgalomról kell szót ejtenünk, melynek gyökerei
egészen az Osztrák─Magyar Monarchia megalakulásának kezdetére vezethetőek vissza.
Az itt élő szláv népeknek nem volt lehetőségük a katonai szervezkedésre, ezért nemzeti
360
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tornász egyesületeket alapítottak. Mintául a cseh tornaegyleteket vették, amik még 1842ben alakultak, ám amikor Miroslav Tyrš 1862-ben a mozgalom élére áll, nemzeti színezetet
kapott, és az egészséges életmód mellett a nemzeti öntudat erősítését is célul tűzte ki.
Ezekből fejlődött ki később a Sokol-szervezet, mely Horvátországba 1874-ben, Szerbiában
pedig 1890-ben jött létre. Az első világháborút követően 1929-ben, a Jugoszláv Királyság
megalakulásával egy időben létrehozták a Jugoszláv Sokol Szövetséget361, mely a szerb, a
szlovén és a horvát területi szervezeteket tömörítette.
A Sokol megnevezés a szerb költő Vuk Stefanović Karađić egyik költeményéből
származik, melyben azt mondja, ha a hős legszebb tulajdonságát akarja kifejezni, a
sólyommal hasonlítja össze. E motívum gyakorta előfordul a szláv népköltészetben. A
mozgalom alapjai a csehektől származnak, míg a nevét a szerbek adták. Tyrš a mozgalom
fejlődésével összhangban kifejtette a Sokol-alkotmányt, mely felsorolja a kitűzött célokat: a
testi kultusz ápolása, az erkölcsi fejlődés elősegítése, a szláv és nemzeti szellemű nevelés,
a demokratikus szellemű, illetve a progresszív szellemű nevelés. A Sokol-mozgalom tagjai
a későbbi pionírok elődei, akik a nemzeti célok megvalósításáért küzdöttek.362
Az első ilyen jellegű szervezet a mai Vajdaság területén 1904. január 19-én Karlócán
alakult. Ebből fejlődött ki két évvel később a Szerémségi Sokol Körzet. A mozgalom nagy
szerepet játszott az iskolai testnevelési kultúra fejlődésében és különböző ágazatok
megjelenésében. Az igényeknek megfelelően úszóegyleteket, labdarúgó társaságokat és
más hasonló egyesületeket létesítettek. A Bácskai Sokol Körzet Újvidéken jött létre, és
kezdetben 12, 1941-ben pedig már 59 társaságot foglalt magába. Az első világháborút
követően a bánáti területen is megerősödött a mozgalom, olyannyira, hogy három körzetre
oszlott: nagybecskereki, nagykikindai és verseci.
A Sokol-mozgalom nagy figyelmet szentelt a gyermekek fizikai állapotára, hiszen
úgy vélték, hogy csak egészséges fiatalokkal lehet gazdasági és szellemi fejlődést
produkálni. A testedzésen kívül azonban ugyanolyan fontosnak tartották a szülőföld és a
haza szeretetének tudatosítását. A mozgalom a legnagyobb támogatást az oktatási
intézményekben dolgozó pedagógusoktól kapta, akik egyre több fiatalt szerveztek be a
rendszerbe. Mindezek tudatában egyértelműen kijelenthető, hogy a szocialista Jugoszlávia
pionír mozgalma folytatása volt a korábbi Sokol-mozgalomnak. A második világháborút
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követően ugyanis e mozgalmat betiltották, a társaságok megszűntek, és újak léptek
helyükbe.363
A Jugoszláv Pionír Szövetség a kommunista párt kezdeményezésére jött létre a
Jugoszláv Antifasiszta Ifjúság Egyesült Szövetségének (Ujedinjeni savez antifasističke
omladine Jugoslavije - USAOJ)

1942. december 27─29. között megtartott I.

kongresszusán. A párt az USAOJ segítségével szerette volna a Jugoszláviában élő
fiatalokat összefogni, és egy szervezetbe tömöríteni a különböző tagköztársaságok keretein
belül működő egyesületek helyett. Mindig is fontosnak tartották ugyanis az ifjúságra való
hatás folytonosságának biztosítását, mert vezetői tisztában voltak vele, hogy a fiatal
generáció befolyással van a társadalmi folyamatokra, így ezáltal magára a párton belüli
állapotokra is.364
Az első jugoszláv pionírok már a második világháború alatt tevékenykedtek.
Támogatták a partizánparancsnokságok munkáját, szállították az élelmet a harcosoknak,
segítették a katonák családjait, ápolták a sebesülteket, és ellátták mindazt az ideológiai
töltetű tevékenységet, melyet elvártak tőlük. Partizándalokat írtak és terjesztettek, agitáltak
a népgyűléseken és a különböző összejöveteleken, és hirdették a kommunista eszme
nagyszerűségét. A háború után feladatuk kiszélesedett, hiszen azon kívül, hogy
fejleszteniük kellett a szocialista rendszer vívmányait, részt kellett venniük az ország
újjáépítésében is.365 Annak érdekében pedig, hogy az ehhez szükséges megfelelő
magatartási formákat minél magasabb szinten elsajátítsák, hogy az adott közösségbe
teljesen asszimilálódni tudjanak, a szocializálódási folyamat azokra a hivatalos szervekre
volt bízva, melyek a kommunista párt ellenőrzése alatt álltak. Fejlődésük mértékét számon
tartották, mert az ideológiailag elkötelezett gyerekekben látták a jövő zálogát. A magasabb
iskolázottsági arány elérésével pedig az előző rezsimet akarták kritizálni, ahol tudvalevőleg
nagyon magas volt az írástudatlanok száma. Olyan kulturális és nevelési politika
kialakításra törekedtek, amibe minél több gyerek integrálható, és ezáltal befolyásolhatják
életüket, gondolkodásmódjukat. Ezért a jugoszláv állam 1945 és 1952 között Agitprop
néven egy olyan programot hirdetett, ami az írni-olvasni tudás szintjének növelését célozta
meg.366 Ám a nemzeti projektnek más célkitűzése is volt. Fel akarták készíteni a fiatalokat
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arra, hogy később képesek legyenek használni tudásukat a saját és a közösség életének
megváltoztatására.367
1950-ben, amikor a társadalom legtöbb területén megkezdődött az önigazgatási modell
kialakítása, a Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizottsága a gyermekekkel végzett
munka irányításában és módszerében is változtatásokat követelt. Ezért alakították meg a
különböző gyermeknevelési és védelmi szervezeteket, amelyek olyan szakembereket
tömörítettek, akik nemcsak nagy érdeklődéssel végezték a munkájukat, hanem megfelelő
emocionális beállítottságúak voltak. A pionírszervezettől pedig ezzel szemben azt
követelték, hogy olyan egyesület legyen, »,,amely gondoskodik a gyermekek játékáról,
szórakozásáról és testneveléséről, s amely a szervezett kulturális tevékenység,
kirándulások, menetelések, táborozások rendezésével fejleszti a gyermekek olyan
tulajdonságait és hajlamait, amelyek előremozdítják az ember helyes és sokoldalú
fejlődését.”«368 A nevelési módszereknek minden esetben változatosnak kellett lenniük, a
nagyobb hatékonyság érdekében. A pionírszervezetek számára az oktatási rendszer
átalakítása hatalmas előnyökkel járt, hiszen ez a változás volt az, melynek köszönhetően a
továbbiakban meghatározó szerepük lehetett a gyermekek mindennapi életében, és
befolyásolhatták annak alakulását.369
A szervezet szabályzata szerint: „A Jugoszláv Pionír Szövetség a gyermekek egységes
szervezete, amely előmozdítja az általános iskolás gyermekek szocialista nevelését –
mindemellett – nevelési, önigazgatási, hazafias, társadalmi és szórakoztató szervezet,
amely a gyermekeknek a társulásra, valamint a legkülönfélébb társadalmi és alkotó
tevékenységükre irányuló szükségleteit szolgálja.”370 Általa a gyermekek könnyebben
beilleszkednek az önigazgatási szocialista közösségbe és magukénak érzik a kommunista
társadalom eszmerendszerét.

A pionír szövetség a következő feladatokra helyezte a hangsúlyt:
-

a rokonszenv kialakítása a dolgozó munkásemberek iránt

-

a kölcsönös bizalom, a tisztelet, a szeretet és a humánus hozzáállás megerősítése

-

a dialektikus materialista világnézet alapján végzett tanulás és munka serkentése
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-

együttműködés az ország többi pionírkollektívájával

-

a népek testvériségének és egységének megismerése és ápolása

-

békés együttműködés a világ más népeivel, elsősorban a szocialista és az el nem
kötelezett országokéval, illetve a haladó szellemű mozgalmakkal

-

a természet iránti szeretet és a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása

-

az új tudományos és a technikai vívmányok megismertetése, és azok alkalmazása a
hétköznapi életben

-

a szabadidő hasznos eltöltésére való igény felélesztése

Az általános iskola első osztályában minden gyermek felvételt nyerhetett a pionír
szövetségbe, ha megtette a megfelelő előkészületeket, és alkalmasnak ítélték rá. Az avatás
ceremóniájának meghatározott tradíciói voltak. Az ünnepélyes tagfelvétel különböző népi
ünnepeken zajlott. Ilyennek számított például november 29-e,371 újév vagy a tavasz első
napja. Az avatás a felsorakozott pionírcsapat és annak zászlaja előtt történt, ahol a
parancsnok először ismertette a szabályzatot, illetve a jövendőbeli feladatokat, és csak
utána következhetett a növendék felvétele. Minden kisdiáknak fogadalmat kellett tennie,
melynek szövege így szólt:

I. évf. 1. sz. 2. o.

371

II. évf. 22 (42). sz. 1.o.

A kommunista Jugoszlávia megalakulásának napja.
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Ezután a vezetők az új belépőknek átadták a pionírjelvényeket, és a nyakukba kötötték a
háromszög alakú kendőt, a szervezet egyik ikonikus szimbólumát, ami vörös anyagból
készült, és 100 x 40 centiméteres nagyságú volt. A jelvényen a pionírok emblémája kapott
helyet, mely egy pionírpárt ábrázolt háttérben a szervezet zászlajával, illetve szerepel rajta
az ötágú csillaggal, babérkoszorúval egyetemben a mottó is: Titóval a hazáért, előre!372

I. évf. 6. sz. 1. o.

A pionír szervezeteknek több jelképük is volt, melyeknek eszmei értéket
tulajdonítottak. A jelvényen és a kendőn kívül a ruházat többi darabja szintén ugyanolyan
fontos volt, hiszen együtt, minden összevetve képezte az egyenruhát, melyet a legtöbb
gyerek büszkén hordott. Kötelező volt a fehér ing vagy blúz, a kék nadrág, illetve szoknya,
a nyakba kötött kendő, és az ötágú csillaggal ellátott kék vagy fehér Tito-sapka373 viselete.
Ezen kívül minden pionír rendelkezett egy tagsági igazolvánnyal is, mellyel bizonyítani
tudta csapattagságát. Ebben, a saját nevén kívül szerepelt szervezetéé is, ami általában egy
néphősről, forradalmárról, fontos politikai személyről vagy eseményről kapta a nevét.

A jelvényen lévő motívum a Pionírújság fedőlapjainak állandó része.
Ez a fejfedő nagyon hasonlít a szerbek szimbolikus jelentéstartammal rendelkező sapkájára a sajkacsára
bár a formát a szovjet csapatok által a második világháborúban viselt sapkáról vették át. Nevét Sajkásvidékről kapta.
372
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III. évf. 21 (63). sz. 3. o.

Mivel ezáltal minden csapat egy különálló egységet képezett - saját szervezeti
felépítéssel - így rendelkezett az ahhoz kapcsolódó egyéni kellékekkel is. Ilyen volt például
a vörös csapatzászló, ami általában 150x75-es nagyságban készült, és tartalmazta a
nevüket, illetve a fent ismertetett emblémát, de egyes csapatok kreáltak maguknak saját
indulót és készítettek egyedi jelvényeket is. Ugyanakkor, nem zárták ki annak a
lehetőségét, hogy a más ifjúsági tömörülések, társadalmi szervezetek kitűzőit is magukon
hordhassák.
A mozgalom, illetve a felette álló hatalmi szerv, fontosnak tartotta, hogy folyamatosan
fenntartsa a gyerekek elégedettség érzését, hiszen csakis akkor tudtak hatást gyakorolni
rájuk, ezért állandó jellegű volt a dicséretek osztogatása. Az elismerések jöhettek helyi,
vagyis csapatszintről, de kaphatták - közvetetten ugyan – akár magától az államfőtől is.
Jellegüket tekintve széles skálán mozogtak. A legtöbb esetben érmékre, plakettekre,
diplomákra, vándorszobrokra kell gondolnunk, de az is kitüntetésnek számított, ha valaki
122

képviselhette csapatát körzeti szinten, tag lehetett egy-egy alkalomra felállított
küldöttségben, vagy akár részt vehetett nemzetközi pionírtalálkozókon.374

4.2. A pionírkollektívák szervezeti felépítése és tevékenysége

1953-től a pionír szövetségen belül is, mint a társadalom minden terültén, az
önigazgatás elvét próbálták gyakorolni. Tartalma és formája a gyerekek életkorától függött.
A legkisebbek feladata elsődlegesen a jelenlét volt, de ők is beleszólhattak375 a munka
jellegének alakításába, a döntéshozatalba, a vezetők megválasztásába, ugyanakkor
választhatóak is voltak a különböző testületekbe. Az önigazgatási modell arra épített, hogy
a feladatok elvégzésében mindenki egyenrangúan kiveszi a részét, így a kötelezettségek
szempontjából is egyforma elvárások voltak valamennyiük felé. A pionírszabályzat így
magyarázza ennek szükségességét: „Azzal, hogy a pionírok részt vesznek az
önigazgatásban, megszokják és megtanulják, hogy összhangba hozzák a kollektíván belüli
viszonyaikat, a mindennapi munkában és a játékban, az iskolában és az iskolán kívül.”376
A pionírkollektívák közé a pionírcsapatok, a pionírközösségek, érdekközösségek és a
különböző társadalmi szervezeteken belül működő ilyen jellegű csoportosulások
sorolhatóak. Közülük a legmagasabb szinten a csapat állt, az egy iskolában tanuló,
ugyanazon lakóhelyen élő gyermekek társulási formáját jelentette. A pionírközösség a
csapat részét képezte, egy osztály, egy tagozat mikroegysége volt, mely összhangban
működött a többi hasonló egységgel. Saját bizottságot választottak elnökkel, titkárral, akik
feleltek a munka, a feladatok végrehajtásáért, és közülük került ki a csapatbizottságba
delegált személy is. A pionírérdekközösségek tagjai azonos érdeklődési körrel
rendelkeztek, így összekötötte őket a tudomány iránti tudásvágy, a technikai affinitás vagy
a sport szeretete. Magasabb körökben azért támogatták ezeknek a szakköröknek a
működését, mert úgy tartották, hogy mindez serkenti a pionírok új dolgok iránti
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fogékonyságát. Hasonló okokból szorgalmazták a társadalmi szervezeteken belül működő
gyermekfoglalkozásokba való bekapcsolódást is. Így próbálták meg észrevétlenül bevonni
azokat a gyerekeket is a pionírcsapatok tevékenységébe, akik addig nem voltak aktív
részesei.377
A pionírszervezetek tevékenységének és céljainak mindig összhangban kellett lennie a
Jugoszláv Pionír Szövetség központilag előírt munkatervével, és a pedagógiai, illetve
önigazgatási elvek mentén kellett haladniuk. Legfontosabbnak az internacionalizmust és a
szocialista hazafiaságra való nevelést tartották, melyre külön eszközrendszert és
programtervezetet dolgoztak ki. Az eredményesség érdekében találkozókat szerveztek a
háború „hőseivel”, meneteléseket a partizánútvonalakon, különböző összejöveteleket a
„testvériség─egység” szellemében, „Sutjeska” táborokat, de lényegesnek tartották a
háborús események történelmi jelentőségének tudatosítását is, ezért szintén szorgalmazták
az ehhez kapcsolódó múzeumtárlatok látogatását. Az újságok, a könyvek olvasását, illetve
a rádió és a televízió adásainak követését még fontosabbnak tartották, hiszen azokon
keresztül lehetett a legnagyobb hatást kifejteni. Az általam vizsgált Pionírújság a legjobb
példa minderre. A programtervezetben külön kiemelték, hogy a gyerekek kötelesek
tanulmányozni a világ munkásmozgalmát, a Kommunista Szövetség, a Kommunista
Ifjúsági Szövetség és a Jugoszláv Pionír Szövetség forradalmi harcának eseményeit, és
különböző megemlékezéseket tartani, emlékhelyeket – parkokat, fasorokat, kegyhelyeket –
létesíteni tiszteletükre. Számukra is, a társadalom más szervezeteihez és korosztályához
hasonlóan, az év egyik legnagyobb ünnepének a köztársaság napja378 számított, amiről
méltó módon kellett megemlékezniük, de az ifjúság napjáról, május 1-jéről, a Jugoszláv
Néphadsereg, a harcosok, a népek, nemzetiségek felkelésének, illetve a nők napjáról
ugyancsak. A munkából is − a társadalom érdekében − ki kellett, hogy vegyék a részüket.
Segítettek az utak, játszóterek, iskolák, pionírotthonok építésében, dolgoztak a
szövetkezetekben, gondozták a háborúban elesett harcosok idős hozzátartozóit, de részt
vettek a különböző szervezeti üléseken is. Mindemellett, az internacionalizmus jegyében,
kötelesek voltak megismerkedni más országok pionírszervezeteivel, jó kapcsolatot ápolni
velük, és nemzetközi rendezvényeken képviselni az országot. 379
A pionír szövetség a hazafiságra és az internacionalizmusra való nevelés mellett nagyon
fontosnak tartotta a gyerekek alkotótevékenységének a fejlesztését is, hiszen, minél több új
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inger éri őket, annál hatékonyabban tudják kivenni a részüket a munkából. Nagy hangsúlyt
fektettek a tudományos kutatások és újítások ismertetésére, és támogatták a saját
kutatómunka

megvalósulását.

Ennek

érdekében

különböző

kirándulásokat

és

találkozásokat szerveztek tudósokkal, akik vagy ismeretterjesztő előadást tartottak
számukra, vagy bemutatták aktuális találmányaikat. Hétről-hétre műszaki lapokat olvastak,
hasonló jellegű filmeket néztek, modellezni tanultak, vagyis megpróbáltak bepillantást
nyerni a modern technika vívmányaiba. A csapat vezetősége kiemelt feladatának tekintette
azt is, hogy időközönként olyan típusú játékokat, programokat tartson, melyek célja a
pionírok értelmi képességeinek fejlesztése. Ezeket a tapasztalatokat később a társadalmi
önkéntes munkában kamatoztathatták.
A szövetség irányelvei a Pionírújság hasábjain megjelentetett cikkekben is
tükröződnek, ami nem meglepő, hiszen magának a lapnak a megléte is ennek a célnak
köszönhető.

II. évf. 22 (42). sz. 8. o.
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4.3. A pionír szövetség munkáját támogató tanácsok, szervezetek és
intézmények

A pionír szövetség munkájáért különböző szinteken különböző tanácsok feleltek.
Léteztek helyi, tartományi, köztársasági és szövetségi munkafejlesztési testületek, amik a
pionírszervezetek irányelveiről és azok megvalósításáról gondoskodtak. A legnagyobb
beleszólása mindenbe a Jugoszláv Gyermeknevelési és Védelmi Tanácsnak volt, amely az
összes alapszervezet felett állt, így a Jugoszláv Pionír Szövetség is alá tartozott. Ez a
testület volt az, aki kijelölte a különböző tanácsok tagjait, és meghatározta a társadalmi
szervek tevékenységi körének jellegét.
A legkisebb jogkörrel, ugyanakkor a legjelentősebb gyakorlati tevékenységgel működő
szerv a pionírcsapat tanácsa volt. Tagjait a különböző helyi gyermekgondozó
intézményekből delegálták, és az ő feladatuk volt a csapat nevelési programjának
megvalósításának eredményességét biztosítani. Elsődleges, és legfontosabb feladatuk az
anyagi források előteremtése volt, de a gyerekekkel foglalkozó szakemberekről is nekik
kellett gondoskodniuk, akár csak az új tevékenységek, képzések szervezéséről. A siker
érdekében szorosan együttműködtek az iskolák kollektívájával és minden más
gyermekekkel foglakozó intézménnyel. A tanácsnak hierarchikus felépítése volt elnökkel,
helyettessel, titkárral, és a tagok kétéves mandátum után cserélődtek. E felett helyezkedett
el a pionír szövetség munkáját fejlesztő községi tanács, ami a küldötti elv alapján alakult.
A küldöttek a csapat tanácsából, a különböző társadalmi és politikai szervezetekből, az
önigazgatási érdekközösségekből, és az oktatási és nevelési intézményekből érkeztek, és az
ő feladatuk volt a községi szintű rendezvények zökkenőmentességéről gondoskodni.
Tömegakciókat, manifesztációkat rendeztek, együttműködtek más községi tanácsokkal, de
ugyanúgy segítettek a munkavégzéshez szükséges káderek kiválasztásában és képzésében
is. E szervezet az előzőhöz hasonló szerkezeti felépítéssel rendelkezett, és szintén
kétévente cserélte tagságát.
A pionír szövetség munkáját tartományi és köztársasági szinten is szervezték. Ezekbe a
tanácsokba a delegátus elve alapján kerültek a képviselők, akiket a községi, a tartományi és
köztársasági gyermeknevelési és védelmi tanácsokból, valamint a pionírszervezetek
munkája iránt érdeklődő társadalmi szervezetek tagjai közül választottak. Az ő feladatuk
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volt irányítani a köztársasági, illetve tartományi pionírszervezetek munkáját, ösztönözni a
községi és csapatbeli tanácsokat, támogatni azoknak a felnőtteknek a tevékenységét, akik a
pionírokkal foglalkoznak, mindemellett kiadói szerepkört is betöltöttek. A tanács tagjai
négy éves ciklusban váltakoztak.
A Jugoszláv Pionír Szövetségnek volt egy saját tanácsa is, ami közvetlenül a Jugoszláv
Gyermeknevelési és Védelmi Tanács alatt helyezkedett el. E szervezeti egységet azok a
küldöttek alkották, akiket a tartományi és köztársasági szintről delegáltak, és ők feleltek az
általános jugoszláv jelentőségű tevékenységért és megjelenésért. E tanács javasolhatta a
szövetség szabályzatának módosítását, a Jugoszláv Pionír Játékok témáit, és ők képviselték
az egész szervezetet a nyilvánosság előtt, illetve az önigazgatási testületekben. Elnökének,
titkárának és tagjainak megbízatása négy évig tartott.
A testületeken kívül, melyek a pionír szövetség részét képezték, számos intézmény
támogatta munkáját. A legfontosabbnak az általános iskolák hozzájárulása tekinthető. „Az
általános iskola társadalmi intézmény, amelyben szociális nevelés és képzés folyik, tehát a
Pionír Szövetség munkája számára természetes és igen alkalmas környezet.”380 –
olvashatjuk a szabályzatban. Bár, a szervezet tevékenysége délután, vagyis az intézményes
oktatáson kívül zajlott, mégis hathatós segítséget jelentett számukra, hiszen mind termeit,
mind pedig a tanerőt a rendelkezésükre bocsájtotta. Mindemellett a pionírok programja
illeszkedett az iskolák nevelési és oktatási terveihez, így könnyen támogathatták egymás
munkáját. A pedagógusoknak a kezdetektől fogva jelentős szerepük volt az önigazgatási
modell kialakításában és megszilárdításában, így önkéntes tevékenységükre nagy igény
mutatkozott.
Az iskolán kívül számos olyan intézmény létezett, ahol a pionírok tevékenykedtek.
Természetesen, volt egy otthonuk, ami a központi eseményeknek biztosított helyet, de ezen
kívül számos más létesítményben, klubban, műhelyben szerveztek heti szintű aktivitást.
Gondoskodniuk kellett ugyanis zöld felületről a gyerekek szabadidős tevékenységére,
kikapcsolódás céljából játéktérről, de gyakori vendégek voltak a könyvtárakban,
olvasótermekben és technikai műhelyekben, laborokban is. A helyi közösség − ahol egy
adott csoport tevékenykedett − vezetése kötelezte a polgárokat, hogy segítsék a gyerekek
társadalomba való integrálását, és vegyék ki a részüket a különböző általuk szervezett
tevékenységekből.
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Mivel a szocializmusnak nevezett rendszer abból a marxi nézetből indult ki, hogy az
ember a társadalom legnagyobb értéke, és ezt a tézist vetítették ki a gyermekekre − hiszen
belőlük lesznek a „használható” felnőttek − így a Jugoszláv Pionír Szövetség munkáját
állandó figyelemmel kísérték és támogatták. A Jugoszláv Kommunista Szövetség a
pionírszabályzat szerint: „harcol azért, hogy az egész nevelési folyamatot és a legfiatalabb
társadalmi tevékenységét hassa át az önigazgatási szocializmus ideológiája és a marxi
világnézet.”381 Ugyanakkor a Jugoszláv Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége is egész
tevékenységével azon volt, hogy segítse az ifjú nemzedék haladását. Olyan egyesületeket
és szervezeteket támogatott, melyek hatással voltak a gyermekek fejlődésére. Az Ifjúsági
Szövetség pedig saját tevékenységét a pionírokra építette. Közülük kerültek ki a
pionírcsapat vezetői és ők gondoskodtak arról, hogy az eredményes fejlődés érdekében
rendszeres képzésben részesüljenek. Az általános iskola utolsó osztályában külön
felkészítést nyújtottak a végzősök számára, mielőtt átkerültek volna az Ifjúsági
Szövetségbe. Az említett szervezeteken kívül a Szakszervezeti Szövetség, a Harcosok
Szövetsége, a Jugoszláv Néphadsereg, de a tudományos intézmények és a sajtó is amellett
volt, hogy a pionírok minél hatékonyabban tudjanak dolgozni, és szerves részét
képezhessék a társadalomnak.

4.4. A Pionírújság létrejöttének körülményei

A második jugoszláv állam a sajtóra mint a befolyásolás legjobb eszközére tekintett.
Mivel közvélemény formáló szerepet töltött be, ezért képviselőitől elvárt volt a teljes
mértékű politikai elkötelezettség. Ezzel magyarázható az a tendencia, hogy egyre több
hozzá nem értő válhatott szerkesztővé, tudósítóvá, akik valójában csak az előre megkapott
tartalmat közölték, míg a szakemberek, akik sokszor nem tudtak azonosulni ezzel az
elvvel, teljesen háttérbe szorultak. Tudatosítva volt, hogy mik azok a témák és kik azok a
személyek, akik szerepelhetnek a médiában, és melyek a nemkívánatos hírek, amik
semmiképp sem jelenhetnek meg.
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1945 után a társadalmat − szovjet mintára kiépült − adminisztratív rendszerrel
szabályozták. Az Agitációs és propagandaosztály (Agitprop) hivatalosan tanácsadó
testületként működött, valójában azonban a cenzor szerepét töltötte be. A különböző
bizottságai révén ellenőrizni tudta az ország terültén a tudományos, művészi és oktatói
tevékenységet. A nemzeti kisebbségek esetében még szigorúbban volt a szabályozás, mint
az államalkotó nemzetek tevékenységénél, így sokszor nem is volt szükség tényleges
intézkedésekre, elég volt a megfélemlítés.382
Az Agitprop a Kominternen keresztül került Jugoszláviába. Első csoportja, mely a
Jugoszláv Kommunista Párt Vajdasági Tartományi Bizottságának illegális részeként
működött, már 1941-ben létezett Újvidéken. Feladatai közé tartozott a frontokról való
tudósítás, az ellenséges csapatok propagandatevékenységének visszaszorítása és az
ellenállási mozgalom népszerűsítése. A szövetségesek rádióadásainak híreit nyomtatták ki,
sokszorosították és terjesztették a sajtó segítségével.383 Tehát a mindent átható ellenőrzés
már a háború alatt is jelen volt, csak akkor még az AVNOJ keretein belül. Egy 1942-es
jelentés szerint fő feladatuknak tekintették:
»„ 1. Új propagandaeszközök létrehozása és kitalálása, amelyekkel fel lehetne lendíteni a
propaganda-tevékenységet (plakátok; fotókból, nyomtatványokból, grafikonokból és
hasonlókból összeállított szállítható kiállítások; konkrét kérdésekkel kapcsolatos speciális
előadások, stb.)
2. Különleges, időben behatárolt propaganda-kampányok szervezése az aktuális
feladatokkal és kérdésekkel kapcsolatosan (pl. kölcsönjegyzés kampánya).
3. Aktuális brosúrák gyakoribb kiadása. Már készülnek dr. Ribár brosúrái a polgári
pártokról és a Kozaráról, és már folynak az előkészületek azoknak a brosúráknak a
készítéséről, amelyek a csetnikek és usztasák kegyetlenkedéseit mutatják be az
összegyűjtött anyagok alapján, és még egy brosúra készül Jasenovácról és a többi
táborról a Független Horvát Állam területén új anyag alapján.
4. Rendszeresebben kell megjelentetni a Narodno oslobodjenje (Népfelszabadítás)
című lapot, aminek a feltétele a szerkesztő leváltása vagy egy szerkesztőbizottság
létrehozása, és időnként röpcédulák kiadása.
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5. Olyan színésztársulatok megszervezése, amelyek a Népfelszabadítási Színházzal
együttműködve egy bizonyos övezetben működnének, községről községre, faluról,
falura járva.
6. Amatőr énekkarok és más kulturális együttesek megszervezése és állandó
ellenőrzése, amit a fiatalokkal a Nők Antifasiszta Frontjával közösen kell végezni.
7. A különböző pártonkívüli szervezetek teljes propaganda-tevékenységét ellenőrzés
alá kell vonni.
(…) Ezek a kulturális propaganda-bizottságok kellene, hogy képezzék azt az apparátust,
amelyen keresztül az egész munka folytatódna.”«384
Ez a jelentés is azt bizonyítja, hogy a JKP milyen komoly szinten ellenőrzés alatt
tartotta a társadalom minden szegmensét, és bemutatja, hogy hogyan, illetve milyen
eszközökkel próbálta befolyásolni az embereket. A háború után a vezetőségekben − a párt
minden szintjén − létrehozták az agitációs és propagandatevékenységet végző testületeket,
melyek biztosították a kommunisták elsődleges szerepét a tömegszervezetekben. Akik
ugyanis az ő segítségükkel épültek be, azok a pártnak beszámolási kötelezettséggel
tartoztak.
A propagandára és a cenzúrára a nemzetiségek esetében még hatványozottabban
figyeltek. A fordítás miatt nagyobb ellenőrzést igényelt minden kisebbségi nyelven írt
publikáció. Ha valaki nem az elvárt tartalmi és formai elveket követte, akkor annak írása
meg sem jelenhetett. Ebből adódóan jól működött az öncenzúra is, hiszen, ha valaki
dolgozni akart, alkalmazkodnia kellett a társadalmi normákhoz. Az államvezetés
folyamatosan változtatta az ellenőrzés formáit, hogy leplezze létezését, ettől függetlenül
mindenki tudott róla. Elsősorban a politikai cenzúrát alkalmazták, mely a szerzők és
műveik ideológiai tisztaságát ellenőrizte, de komoly figyelmet szenteltek a határátkelőknél
behozni kívánt könyvekre, újságokra, folyóiratokra is, nehogy azok veszélyeztessék az
állam fejlődését.385
Ebben a légkörben jelent meg 1947. január 1-jén a Pionírújság első száma, a magyar
kisgyermekek egyetlen periodikájaként. Előzménye 1945 és 1946 között az Ifjúság
Szavának Pionírjaink című állandó rovata volt.386 Az újság főszerkesztőjének Cellik
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Magdát, egy vidéki pártaktivistát neveztek ki, ami alátámasztja azt a tényt, hogy a lojalitás
mint elsődleges szempont, megelőzte még a szaktudást is.
Cellik Magda – az újvidéki vasútállomást tervező Farkas Imre testvére − 1922-ben
született Törökbecsén. Férje, Cellik István 1946-os halála után, aki gimnáziumi tanár volt
Szabadkán, három éves fiával visszaköltözött szülővárosába. Pénztárosként dolgozott,
szabadidejében pedig a magyar nők szervezetében tevékenykedett, és a helyi pionírcsapat
megszervezésén fáradozott. Akkor kapta a felkérést az újság szerkesztésére, melyre így
emlékszik vissza: „Ebben az időben jött Újvidékről egy fiatalember, Sóti Ferenc, aki a
Vajdasági Központi Ifjúsági Szövetség tagja volt. Azzal az ajánlattal jött, hogy menjek
Újvidékre, és segítsek megszervezni egy magyar gyermekújságot. Nehéz döntés előtt
álltam. Fájó szívvel váltam meg kicsi gyermekemtől. A megkezdett szervezeti munkát
félbehagyni sem volt könnyű. Végül mégis Újvidékre kerültem, és ott a Magyar Szó és a 7
Nap szerkesztőinek segítségével, oktatásukkal és irányításukkal megtanultam az újság
technikai szerkesztését és a nyomdászatát. Az újság tartalmához az Ifjúsági Szervezet adott
irányítást, és példának a központi jugoszláv pionírújságot, a magyarországi és a szovjet
gyermeklapokat használtam.”387
Az újságot nem egyedül, hanem Csasznyi Terivel és egy gimnáziumi tanárral −
valószínűleg Molnár Gázával − közösen készítették a szovjet Pionirszkaja Pravda és a
magyarországi Úttörő Gyermekújság mintájára.
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A Pionírújság első számának fedőlapja (I. évf. 1. sz. 1. o.)

Az első vezércikkben, melyben a főszerkesztő (Magda néni) a leendő olvasóihoz, a kis
pionírokhoz szól, egy történetet mesél el, melyben gyerekekkel beszélget, és akik a szerb
pionírújság kapcsán így nyilatkoznak: „De jó lenne, ha lenne magyar pionírújság is, amit
mindannyi olvashatnánk!” Erre reflektálva írja a lapban: „Én csak mosolyogtam
magamban, mert tudtam, hogy ujévre már meg is jelenik a magyar pionirujság első száma,
hisz a Népfront régen tervbevette és már készítik is.”388

388

Pionírújság, I. évf. 1. sz. 3. o.

132

Az állam vezetőségének kétségtelenül határozott célja volt az újság elindításával.
Először is tudjuk, hogy a médiának − jelen esetben a vizsgált gyermeklapnak −
közösségformáló szerepe van (volt), másodszor pedig Erik Eriksonra389 hivatkozva
kijelenthetjük, hogy ez az a periódus az egyén személyi fejlődésében, amikor kialakul és
megszilárdul az identitás, amely a további viselkedést jellemzi. A propaganda célja pedig
pont az,390 hogy az embereket olyan őszintén, olyan mélyen nyerje meg egy eszmének,
hogy végül azt teljesen magukénak érezzék. A Pionírújság felülete tehát megfelelő teret
biztosított a kommunista pártnak az ilyen jellegű tevékenységre, és segítségével
észrevétlenül befolyásolhatta a kisiskolások lelki fejlődését. Az ifjúságnak ugyanis nagy
szerepe volt jugoszláv társadalomban. A rendszer támaszát látták bennük, akik az ország
újjáépítésében előremutató példaként szolgálhatnak.

4.5. Az újság felépítése

A Pionírújság megjelenése a kommunista mozgalom célját szolgálta. Az államvezetés
gondolatait közvetítette a gyermekek felé. Szerkesztői, akik párt alapon kerültek e
pozícióba, valójában az elvárt koncepció szerint működtették a lapot, saját ötletek
bevezetése fel sem merülhetett, így viszont anyagi gondokkal nem kellett küzdeniük, mert
a Tartományi Pártbizottság biztosította a megjelenéshez szükséges anyagi keretet.
Az újság kezdetben nyolc, majd tíz, tizenkettő, később tizenhat és húsz oldalon jelent
meg kétheti rendszerességgel. A kiadásért a Híd Kiadóvállalat, 1957-től pedig az akkor
alapított Forum Lap- és Kiadóvállalat felelt. A mai gyermeklapoktól eltérően teljesen más
felépítés jellemezte. Az újságnak nem volt fedőlapja, rögtön az első oldallal indult, mely
minden esetben egy ideológiai írást tartalmazott, legtöbbször egy-egy szimbolikus kép
kíséretében.

Erik Erikson (1902−1994) ismert fejlődéspszichológus, elismert pszichoanalitikus. Az ő nevéhez fűződik
a nyolc szakaszból álló ún. eriksoni pszichoszociális fejlődésmodell.
390
Joseph Goebbels, hitleri náci Németország propagandaminisztere szerint.
389
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I. évf. 10. sz. 1. o.

A későbbiek folyamán ettől néha eltértek, amikor kizárólag egy kép szerepelt az első
oldalon − ezt akár már címlapnak is tekinthetjük − de nem vált jellemzővé.
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I. évf. 12. sz. 1. o.

Az első oldal mindvégig következetesen ugyanazt a koncepciót követte. Felül nagy írott
betűkkel szerepelt az újság neve, amely majdnem egy évig Pionirújságként, vagyis rövid is formában volt feltüntetve, és csupán a 16. számtól alkalmazták a helyes alakot. Mivel a
lap címéből egyértelmű a behatárolás, hogy ki a megszólított csoport, hiszen a
pionírmozgalom a 7-15 éves korosztályt ölelte fel, így alcímre nem volt szükség.
A vizsgált időszakban a hivatalos nyelvhasználat a prioritást élvező szerb−horvát nyelv
értelmében a földrajzi nevek magyar megfelelőjeként nem a magyar formát, hanem a szerb
átiratot alkalmazta, vagyis például Szabadka helyett Szuboticát, Kishegyes helyett
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Maliigyost, Újvidék helyett pedig Noviszádot. Ugyanakkor a Tisza, a Duna vagy az Adriai
tenger megnevezéssel ilyen formában találkozhatunk.391 Ezt a szemléletet tükrözte az újság
egész nyelvisége is. A kiadás helyeként az összes lapszámban „Noviszád” van feltüntetve,
egyetlen alakalommal sem szerepel a magyar megfelelője, de a cikkekben, a
tudósításokban szintén ugyanez figyelhető meg. Az impresszum többi részét az utolsó
oldal alján találjuk.
Az lap kezdetben fekete-fehér kivitelezésű volt, majd két- és négyszínű nyomtatásban
jelent meg. A piros szín dominanciájára már az elején felfigyelhetünk. Egyetlen színként
túl erőteljesen alkalmazták, amivel valószínűleg plusz hatást akartak elérni. Az ’50-es
években jelennek meg más színek is, de csak a rajzok színesebbé tételére, hiszen az akkori
nyomdatechnikai lehetőségek miatt a fényképek minősége továbbra is gyenge maradt.

I. évf. 7. sz. 1. o.

II. évf. 20 (40). sz. 1. o.

A Pionírújság tematikájára a sokszínűség jellemző, ami lehetővé tette az éppen aktuális
események közlését. Mert bár egy gyermeklapról beszélünk, az első 2-3 oldalon mindig
valamilyen politikai írás szerepelt. Ha egy gyermek a kezébe vette, ezekkel az ingerekkel
391
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találkozott először. A második legfontosabb téma a pionírság és a vele kapcsolatos
tevékenységek voltak, és csak ezután szerepelhettek irodalmi alkotások: versek, mesék
vagy más jellegű írások az újságban. Az utolsó oldalak egyikén a gyerekek kedvence, a
Fejtörő című rovat, majd lapzáróként a Pionír Posta kapott helyet.
A Pionírújság megjelenésének tizenkét éve alatt négy szerkesztője volt. Az első két
évben 1957─1958 között a már említett Cellik Magda, akit úgy távolítottak el az újság
éléről a Szovjetunióval való szakítás után. Így emlékszik vissza minderre: „Két és fél évig
voltam a Pionírújság szerkesztője, amikor a vajdasági magyar gyermekeknek a kedvenc
újsága lett. Sajnos egy politikai nézeteltérés a kommunista államok között, a Varsói
Határozat, a hír, mint egy mennykő az égből, úgy csapott le rám. Nagy idealista voltam,
hittem a szocializmusban. Kiálltam a hitem mellett. Életemben egy vég nélküli kálvária
kezdődött. Egyik napról a másikra munkanélküli lettem, azzal a megbélyegzéssel, hogy
megbízhatatlan vagyok, sehol sem kaptam munkát. Elvették az élelmiszerjegyeimet.
Küzdelemmel teli, félelmes életem volt.”392 Őt Girizd László követte, aki ugyanúgy két évig
töltötte be ezt a pozíciót, majd 1952-ig Fodor Pál volt a főszerkesztő, és az utolsó hat
évben Argyelán István.393
A Pionírújság kezdetben olvasókönyvként is szolgált, aminek szintén az volt a célja,
hogy a lehető legtöbb gyermekhez eljusson. Összeállítói mindig törekedtek arra, hogy
minél több irodalmi alkotás szerepeljen a lapban, természetesen, szigorú cenzúra után, és
közvetett jelentéstartammal. 1954-től az újság egy folytatásos regényt tartalmazott, amit a
lap közepéből kiemelve és összegyűjtve könyvvé tudtak alakítani a pionírok. A következő
évben, 1955-ben Pionírújság Kiskönyvtára címmel könyvsorozatot indítottak, melynek
első kiadványa France Bevk Légy illedelmes című műve volt.394 1953 májusától 1954
októberéig a lap mellékleteként, majd önálló havi kiadványként megjelent a Mézeskalács, a
legkisebbek számára indított periodika is.395 1958-ban egy pályázatnak köszönhetően az
újság nevet változtatott, először Jópajtás, majd egy kis idő után helyesen Jó pajtás lett, és
ezzel lezárt egy korszak a folyóirat életében.
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4.6. A Pionírújság részletes vizsgálata

4.6.1. A haza fogalom

A haza szó a Magyar Értelmező Kéziszótár szerint azt az országot jelöli, ahol valaki
született, ahonnan származik, ahol él, és amelyik tagjának tartja magát.396 Ugyanakkor
politikai, társadalmi és alkotó közösséget, egy meghatározott ideológiai eszmék szerinti
szervezett társadalmat is jelent, mely az ország történelme során alakult ki. Jelen esetben a
haza megnevezés a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságot jelenti, melynek tudatosítása
már az I. évfolyam 1. szám 1. oldalán megkezdődik: „Tanuljátok meg, hogy nagyon kell
szeretni azt a földet, amely annyi vért ontott a szabadságért.” Tito figyelmeztető szavai
mellett rögtön ki is emelik a pionírok alapszabályából az erre vonatkozó passzust: „A mi
szervezetünk a hazaszeretet az összes népek egysége és testvérisége szellemében nevel.
Ezért a Pionirszövetség összes tagjai a Jugoszláv Hadsereg harcosait és vezetőit tiszteljék
és szeressék.” Mindez a pionírok fogadalomtételében is szerepel: „A pionírzászló és
pionírtársaim előtt fogadom, hogy jó tanulok, hű fia leszek hazámnak a Jugoszláv
Szövetségi Népköztársaságnak. Fogadom, hogy megőrzöm népeink testvériségét, egységét,
hazánk szabadságát és függetlenségét, amelyért hazánk legjobb fiai vérüket ontották.
Titoval a hazáért előre!”
A hazaszeretet fontosságát a pionírság egyik fő eszméjeként gyakran kiemelték.
Tudatosítani akarták minden gyermekben a jelentését, melyet folyamatosan társítottak a
szenvedés fogalmával, így elvárva az együttérzés és a hála gesztusának kialakulását.
Népeit követendő archetípusként jelenítették meg, mivel: „Jugoszlávia népei teljes
hozzájárulásukat adták a fasiszta hódító elleni harcban aratott győzelemhez, és fényes
példát mutattak a többi rabságba döntött népnek, hogyan kell harcolniok a szabadságért
országuk rabságbadöntői ellen.”397 Az összefogást, a testvériség szellemében képzeltél el,
hiszen a titói Jugoszlávia így akarta elfojtani a különböző nacionalizmusokat, ezért ez lett a
propagandájuk elsődleges szólama. A kis pioníroknak is feladatul tűzték ki, hogy minden
396
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tettüket ez egységre való törekvés szellemében hajtsák végre: „Nektek pioníroknak, tovább
kell fejlesztenetek a testvériség szellemét”398 – harsogja egy szalagcím, és nem sokra rá már
meg is jelentetik egy pionírvezető tudósítását „A testvériség szellemében dolgozunk”399
címmel. A haza fogalom vizsgálatakor érdemes azt is megnézni, hogy melyek azok a
dátumok,

melyeket

a

legfontosabbnak

véltek

tudatosítani

az

ország

minden

korosztályában. 1948-ban, 1949-ben és 1952-ben is találunk egy-egy írást az aktuális
számban az 1941. július 7-i eseményekről, és azok jelentőségéről. Arról a napról, amikor
„olyan ünnepet

ülünk, olyan napra

tekintünk vissza,

amely fényesen

világít

történelmünkben és az emlékezés rá boldoggá tölti meg a szívünket (…) amikor egymillió
hétszázezer hős piros vére ömlött ki azért, hogy ma magyarul tanulhass az iskolában,
magyar Pionírújságból olvasd a sok mesét, verset és ezt a visszaemlékezést is. – Erre pedig
légy büszke!”400 A vajdasági magyarság történelmét tehát azonosnak tekinti a többi
jugoszláv nemzet történelmével, és a délszláv egyesülés célját rájuk is kiterjeszti. Habár a
fegyveres harcok kezdete a magyar erők elleni harcot is jelenti, amely a térség
visszaszerzését tűzte zászlajára, és az újbóli visszacsatolás még inkább biztosította volna a
magyar nyelvű oktatás lehetőségét, ennek a gondolati lehetőségét is kizárta a gyermekek
számára.
Az ország legnagyobb ünnepének kétségkívül november 29-ét tartották, melyről
minden évben kötelezően meg kellett emlékezni. Két szempontból is felejthetetlen e dátum
a jugoszláv lakosság számra. Először is 1943. november 29-én tartották Jajca városában az
AVNOJ második ülését, ahol döntöttek a föderatív állam létrehozásának ügyében, majd két
évvel később ugyanezen a napon kiáltották ki a köztársaságot is, így ez a második
jugoszláv állam megszületésének dátuma. A Pionírszövetség tisztelete jeléül szintén
ugyanezen a napon tartja avatását, amikor is a jelöltek leteszik esküjüket és a szervezet
tagjává válnak. Erre a hármas évfordulóra hívja fel a figyelmet az újság évről-évre a maga
propagandista stílusával. „Mindig emlékezni fogunk arra a három nevezetes napra, amikor
lerakták az új Jugoszlávia alapjait és törvénybe foglalták a nagy Népfelszabadító Harc
vívmányait, amelyeket népeink nehéz, négyéves forradalom árán vívtak ki maguknak.”401
Mert a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság „napsugaras köztársaság, ahol tizenkét nyelven
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beszélnek az emberek, és a gyerekek tizenkét nyelven tanulnak az iskolákban. Tizenkét
nyelven beszélnek, de együtt dolgoznak és szórakoznak. Egyet akarnak.”402

IV. évf. 23 (91). sz. 2. o.

402

Pionírújság, XII. évf. 6. sz. 7. o.
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Az újonnan alakult ország egyik nagy fájdalma Trieszt és az Isztria volt. 1947-ben
ugyanis egy ENSZ határozattal két zónára osztották, így egyik fele brit és amerikai
fennhatóság alá tartozott, a várost körülvevő rész, egészen a hegyekig, a jugoszlávoké lett.
Ám ők igényt formáltak az egészre, mivel úgy tartották, hogy a Jugoszláv Hadsereg
szabadította fel hatalmas áldozatok árán és mindennemű segítség nélkül. Edvard Kardelj a
Borba című lapban ki is mondja, hogy Isztria, Trieszt és a szlovén tengerpart saját nemzeti
országuk, melyet a múltban erőszakkal ragadtak el Jugoszláviától.403 Ez a követelés a
Pionírújság hasábjain is megjelenik, bár nem olyan gyakorisággal, mint a felnőtt sajtóban.
A módszer azonban ugyanaz: a terület délszláv voltának és az elnyomás hátrányainak
hangsúlyozása. „Sajnálunk benneteket, hogy ti nem vagytok szabadok és boldogok, mint
mi. (…) Idegen katonák puskája, idegen rendőrök gumibotja nem engedte, hogy a
szabadság vöröcsillagos lobogója alatt meneteljenek csapataitok. Mi, vajdasági, baranyai,
szlavóniai és muravidéki magyar pionírok jól tudjuk azt, hogy Tito marsal dicsőséges
hadserege nagy véráldozattal szabadított fel benneteket két évvel ezelőtt.”404 1953 végén
Trieszt Olaszországhoz való csatolására nagy esély mutatkozott, Olaszország ugyanis
fokozatosan közelített a nyugati hatalmakhoz, illetve a trieszti helyhatósági választásokon
is azok a pártok győzedelmeskedtek, akik az ez irányú csatlakozást szorgalmazták. Tito
azonnal egy háború lehetőségét villantotta fel, ami a Nyugatnak sem kedvezett volna, pont
akkor, amikor Jugoszlávia egyre inkább elfordult a Szovjetuniótól. Az eseményekre
reflektálva a Pionírújság november 1-jén megjelenő számában, már olvashatunk is e
sérelemről, Életünket adjuk, de Triesztet nem adjuk címmel.
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VII. évf. 16. sz. 3. o.

Ugyanebben a számban egy csantavéri pionír beszámolóját is közlik, aki több társával
együtt szintén részt vett a tüntetéseken, és azt harsogták: „Trieszt a miénk és inkább harcba
megyünk, minthogy rabigába kerüljenek szlovén testvéreink.”405
A haza mint téma,

gyakran megjelenik a Pionírújság hasábjain. A rendszer

ideológiájának ugyanis egyik fő feladat volt erősíteni a közösségi tudatot, a testvériségegység szellemében, és azt, hogy büszkének kell lenni arra, hogy Jugoszláviát nevezhetik
otthonuknak. Hogy ez mennyire volt sikeres, nézzük meg egy pionír versét 1957-ből:
Szeretlek téged,/ szívemből szeretlek, /soha az életben/ el nem feledlek./ Szeretem a népet/ s
Tito apánkat,/ szeretem szabad/ jugoszláv hazámat.406
A jugoszláv identitás és haza fogalom kapcsán felmerül a kérdés, hogy mennyire
tartották fontosnak hangsúlyozni a szűkebb térséghez - jelen esetben a Vajdasághoz - való
kötődést. Megdöbbentő tényként konstatálhatjuk, hogy szinte egyáltalán. Összesen öt
405
406

Pionírújság, VII. évf. 16. sz. 8. o.
Pionírújság, XI. évf. 9. sz. 14. o.

142

helyen találkozhatunk az elnevezéssel, és akkor is földrajzi helymegjelölésként, nem pedig
az államstruktúra részeként. Tavait és a Duna-Tisza-Duna csatorna tervét ismertetik a
kisiskolásokkal, és csupán egy olyan írás van, melyben politikai kontextusban
szerepeltetik. A III. évfolyam 15-16 (59-60). számában Ismerjük meg Vajdaság népeit
címmel az itt élő szlovák kisebbség történetéről olvashatunk belehelyezve az aktuális
viszonyokba. „Csak szlovák beszédet hallunk, mert itt csak ők élnek, amit a tábla is
bizonyít a falu szélén. Ez áll rajta: Petrovec. Nem Petrovác, ahogy a hivatalos neve
hangzik. De a feliratok a falu szövetkezeti elárusítóhelyein, vagy a malmon és üzemén.
Ezeket is csak betüzzük és találgatjuk mi lehet. Ime, külsőleg is megnyilvánul az uj
Jugoszlávia demokráciája és népeinek egyenjogusága. Ugy-e, milyen szép így élni?”407
Majd elmeséli a cikk, hogy hogyan is kerültek a szlovákok erre a vidékre, milyen
nehézségekkel kellett megküzdeniük a XVIII. századi betelepítésüktől egészen a második
világháborúig „amikor a magyar megszállók betiltották a nyolc osztályos főgimnáziumot
Petrovácon, és más téren is megkezdődött az üldözés, a Kommunista Párt felemelte
zászlaját a szlovákok között is.”408 És hogy azóta mit történt? Ők is megkapták a
szabadságot és egyenjogúságot, harcolnak falujuk szocializálásáért, és pionírjaiknak
szintén van saját anyanyelven megjelenő újságjuk, a Nasi Pionieri, ami még a
Pionírújságnál is szebb, mert színes képek vannak benne.
A vajdasági lét az identitástudatban nem realizálódott. Ezt teljesen felülírta a
jugoszlávság fogalma, hiszen az egység koncepciójában zavaró tényező lett volna egy erős
lokális kötődés, ezért nem is szorgalmazták tudatosítását.
Mivel a Pionírújság egy magyar gyermeklap volt, azt gondolnánk, hogy a magyar
történelemi események, személyek és maga az ország gyakori témának számított. Ennek
ellenére azonban, a tizenkét évfolyam mintegy 280 számában, mindössze tíz alkalommal
jelentettek meg ilyen tematikájú cikket. A jeles történelemi események közül
legfontosabbnak mindenképpen 1848. március 15-ét tartották, erről ugyanis nem csak
többször megemlékeztek, hanem két alkalommal címlapot is kapott.
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I. évf. 6. sz. 1. o.
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VI. évf. 6 (117). sz. 1. o.
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Érdemes azonban megnézni, hogy milyen összefüggésben emlékeznek meg
történelmünk e jeles dátumáról. Az első címlapot látva, és az ott megjelent vezércikket
olvasva egyértelmű, hogy az elnyomás elleni harc fontosságát emelik ki, kiélezve az akkori
helyzetre és a szerb nép felkeléseivel összehasonlítva. Ez esetben sem a magyarok, és az ő
tettük kerül a középpontba, hanem a harcoló nép, az elégedetlen dolgozó tömeg. A ’48-as
események kapcsán is megemlíti a szerbeket, akik ugyanúgy felkeltek az osztrákok ellen,
de mivel nem voltak elég összetartóak, ezért nem lehettek eredményesek sem. Itt is az
egységes szót használják a szerkesztők, reflektálva a testvériség-egység eszméjére, vagyis,
hogy csak általa érhetnek el sikereket. Következő március, melyről olvashatunk, az 1919es, „amikor ujra fellázadt a dolgozó tömeg és érvényesítette akaratát.”409 Ám itt sem
beszélhetünk sikerről, ezért a következő évek várakozással teltek. Folyamatosan a
megfelelő

lehetőségre,

a

felkelésre

alkalmas

pillanatra

vártak,

hogy

végre

győzedelmeskedhessenek. Ennél a pontnál már összemossák a két ország, a két nép
fogalmát. 1941 márciusa kapcsán arról írnak, hogy Jugoszláviát fasiszta országgá akarták
tenni, amikor a nép ismét megkezdte nagy harcát. Valójában ezek a márciusok mind a
küzdelem fontosságát hangsúlyozzák, és azt, amit el akartak érni. Hiszen így ki tudták
emelni, hogy mi az, ami megvalósult. „Ma már megvalósult a földosztás álma, a munkás
becsületes bért kap. Ma építjük a dolgozók hazáját, Jugoszláviát, melyet semmiféle erő
nem fog megdönteni sohasem. Éljen a népek testvérisége és egysége! Éljen március örök
tüzének szelleme!”410
A szabadságharc utáni megtorlások tetőpontjának az 1949. október 6-i aradi
kivégzéseket tartjuk. A Pionírújság egyetlen alkalommal ugyan, de megemlékezik erről az
évfordulóról is, viszont mint a legtöbb esetben, ezzel kapcsolatban is mást emel ki: „A
magyar szabadságharc tizenhárom tábornokát végezték ki Aradon. A hóhérok nem
válogattak (…) a szerb szabadsághős, Damjanics Jánost törött lábbal cipelték hóhérai a
bitófához. (…) Soha sem volt a szabadság csak egyetlen nép kizárólagos ügye. Lengyel és
osztrák és szerb és olasz hősök együtt küzdöttek az elnyomott magyarsággal, az
oszthatatlan szabadságért.”411
Az 1848-49-es forradalomhoz hasonlóan Dózsa György személyének szerepeltetése a
lapban hasonló indíttatású volt. Itt is az elnyomott parasztok lázadtak fel „Szabadságot!
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Földet!”412 követelve. A VII. évfolyam 8. számában megjelent írásban ismét a szerb nép
felebaráti oldalát domborítják ki. Megtudhatjuk ugyanis, hogy Fekete Péró kétezer szerb
vitézzel felajánlotta a segítségét a magyar parasztoknak, és bár nem értették egymás
nyelvét, a szabadság szeretete összekötötte őket. A felkelést azonban a nemesek leverték,
és „így lett a magyar paraszt földhözkötött, jogtalan jobbágy”.413
A múltban történt események mellett két-három aktuálpolitikai cikk is megjelent
Magyarországgal kapcsolatban. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezeket az I.
évfolyamban, vagyis az 1947-ben megjelenő számokban találjuk, amikor még nem történt
meg a szakítás Sztálinnal. Ez nagyon fontos, mert a későbbiekben, ahogy Magyarország a
másik oldalra kerül, még csak meg sem említik.
A 4. számban Budapest felszabadul címmel egy történet szerepel, melyben egy kisfiú
szemszögéből lehetünk részesei a „felszabadulás” pillanatainak, amit a családjával együtt
csodaként élt meg. Édesapjától korábban hallotta, hogy „messze keleten van egy nagy,
hatalmas ország, az egyetlen a világon, ahol a munkások uralkodnak. (…) Abban az
országban minden a munkásoké: a gyárak, erdők, mezők, bányák – azért ott a munkások
gazdagok és hatalmasak.”414 Erre vágyott ő is, mert akkor neki is lehet meleg télikabátja,
és vajas kenyeret ehet majd almával, mint azok, akik szüleinek most gyárai vannak.
Közben teltek a hetek a pincében, ahova a bombázások elől bújtak, és ahol a megmentő
sereg jöttére vártak. Mert jönni fog, ebben biztosak voltak, hiszen „a munkások hadseregét
nem lehet megállítani, jön, jön feltartóztathatatlanul.”415 Péterke, a kisfiú, még álmában is
a vörös csillaggal álmodott, annyira hitt benne. És e hit nem volt hiába, mert egyik reggel
arra ébredtek, hogy megérkeztek a szovjet katonák, a várva várt Vörös Hadsereg, és
Budapest „felszabadult”.
Az azonos érdekeknek köszönhetően Magyarország és Jugoszlávia kapcsolata
rendeződni látszott. A magyar kormány egy csoportja 1947. október elején Belgrádban járt,
mely a „két szomszédos állam baráti kézszorításának újabb tanújele volt.”416 Ezen hónap
15-én aláírták a jugoszláv─magyar kulturális egyezményt, mely a két ország közötti
kapcsolatok zökkenőmentességét biztosította hat szakaszban. Olyan passzusok szerepelnek
benne, miszerint támogatják a másik ország népének megismerését, megszervezik a
412
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tudósok tapasztalatcseréjének lehetőségét, különböző bizottságokat állítanak fel, hogy a
munka zökkenőmentes legyen, és a kulturális élet minden területén biztosítani fogják a
közvetlen érintkezést. Tito ünnepi beszédében kiemelte, hogy: „»Az új Jugoszlávia népei
örömmel látják, hogy a magyar nép feltartóztathatatlanul halad a népi demokrácia
megvalósítása felé.«”417 Bizalma jeléül a marsall két hónappal később, decemberben
látogatást tett a magyar fővárosban, és „a gyárak, a barázdák, az íróasztalok dolgozó népe,
a dolgozók új Magyarországa kitárta szívét a nagy népi hős, a bölcs államférfi, a szeretett
elvtárs, Tito marsal előtt.”418 Fogadására hatalmas tömeg gyűlt össze, ahol jelen voltak az
úttörők is, az ottani pionírok. Ünnepelték az államfőt, de ahogy a cikk írja, ez az ünnep
nem csak neki szólt, hanem mindennek, amit képviselt. Ott tartózkodása alatt
megkoszorúzta Kossuth Lajos szobrát a parlamentnél, tisztelegve ezáltal a függetlenségi
harcos előtt, meglátogatta a csepeli Weiss Manfred gyár dolgozóit, ahol a munka
fontosságára hívta fel a figyelmet, amely meg fogja szilárdítani a demokráciát, és elősegíti
a jugoszláv─magyar barátság elmélyülését, illetve Dinnyés Lajos miniszterelnökkel
aláírták a két ország közötti

barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási

szerződést, mely húsz évre szólt. Dinnyés Lajos ekkor kijelentette: „A magyar nép
elismerését és háláját kívánom tolmácsolni a teljes emberi és polgári egyenjogúságért,
amit Tito Jugoszláviája biztosított a magyarságnak Vajdaságban. A jugoszláv kormány
bölcs lenini-sztálini nemzetiségi politikájának eredménye, hogy testvéreinknek teljes
egyenjogúságot biztosítottak Vajdaságban. Igyekezni fogunk, és vigyázni arra, hogy az
alkotmánnyal biztosított egyenjogúság a jugoszláv és más nemzetiségek számára
Magyarországon feltétlenül megvalósuljon.”419
Magyarország és a magyar történelmi események csak ilyen konstellációban szerepeltek
a Pionírújságban, és csakis ilyen összefüggésben hallhattak róla a magyar kisdiákok. A
számunkra oly fontos momentumok, mint a honfoglalás, a mohácsi csata vagy a Délvidék
története említésre sem kerül. A Pionírújságból tehát nem tudhatták meg az akkor
általános iskolás magyar diákok, hogy ki volt például Szent István, Könyves Kálmán vagy
akár Mátyás király. Tito nemzetiségi politikája eredményes volt e téren.
A kutatás során azt is megvizsgáltam, hogy a haza fogalom ténylegesen hányszor
fordul elő a címekben, és az évek során milyen mennyiségi változás figyelhető meg
előfordulásában.
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A haza szó évenkénti előfordulása a főcímekben

A kapott eredmény arról tanúskodik, hogy elsősorban nem a címekben, hanem a
szövegeken belül, a témák elemeként találkozunk a kifejezéssel. Ez azt a megállapítást
igazolja, hogy mivel minden témához kapcsolódhatott másodlagos elemként, ezért
fontosabbnak tartották a rendszeres magas számú megjelenési arányt, mint az állandó
kiemelést.
A haza fogalom vizsgálata során, melyet először kvantitatív, majd kvalitatív módszerek
segítségével is megközelítettem, a narratív tartalomelemzés alapján arra a következtetésre
jutottam, hogy maga a kifejezés kizárólag a jugoszláv állam kontextusában jelenik meg és
a jugoszláv identitással párosul. A kisebbségek nemzetiségi kérdése a szabad
nyelvhasználat jogára korlátozódott, az anyaországhoz való akár kulturális, akár
történelemi, akár politikai kapcsolat - ami esetleg veszélyeztethette volna az azonosulást –
szükségtelenné vált.
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4.6.2. A jugoszlávság megjelenésének formái

Ebben a fejezetben arra a kérdésre szeretnék választ adni, hogy a jugoszlávság milyen
formában jelent meg a Pionírújság hasábjain, mivel társították, és milyen módon
kapcsolták bele a magyar kisebbséget az egységes nemzet egészébe.
A jugoszláv identitástudat megerősítését elsődlegesen a történelmi múltból vett témák
szerepeltetésével kívánták elősegíteni, de hasonló célt szolgált az aktuális politikai
események ismertetése is. Ugyanakkor legalább ilyen fontosnak tartották kiemelni és
felhívni a gyermekek figyelmét a jeles dátumok és a társadalmilag pozitív megítélésű
néphősök szerepére.
A történelmi témák bár összefüggnek, két nagyobb csoportra oszthatóak: a második
világháború alatt lezajlott csatákra és a jugoszláv kommunista szervezkedésekre.
Valójában mindkettő a partizán mítosz valóságalapját hivatott alátámasztani. A második
jugoszláv államban ugyanis minden partizánt hősként tiszteltek, akikre hálával kellett
gondolni, hiszen nekik köszönhető az ország „felszabadulása”. Ahhoz azonban, hogy e
cselekedetek nagyságát a gyermekekben is tudatosítsák ismertetniük kellett a háború
eseményeit. Ez volt az oka annak, hogy a Pionírújság keretein belül időről-időre
megjelentek olyan cikkek, melyek a különböző hadi eseményekről és csatákról szóltak: Az
első offenzíva420, A II. offenzíva421, A harmadik offenzíva422 IV. offenzíva423, Ötödik
offenzíva424, A kragujeváci vérengzés425, Belgrád felszabadult426. Ezekben a harcokban
kellett kiemelni az ifjúság szerepét, azokét, akik munkáját tovább kell vinniük. Ebből a
célból született meg például az Emlékezés a Jugoszláv Antifasiszta Ifjúság első
kongresszusára427 című írás is, melyből megtudhatjuk, hogy az ifjúság már 1941
decemberében kimondta: a nép oldalán, Tito marsall mellett harcol. Ez volt az első olyan
alkalom, amikor a fiatalabb nemzedék is kinyilvánította akaratát. A kongresszus
megerősítette a nemzetiségek között a testvériség szellemét, és létrejött az Egységes
Jugoszláv Antifasiszta Ifjúsági Szervezet. Az ő példájuk kell, hogy a gyermekek szeme
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előtt lebegjen, hiszen merészségük és kiállásuk is hozzájárult az áhított szabadság
eléréséhez. Szintén az ifjúság szerepének a háborúban való fontosságát hivatott bemutatni
az a történet, mely egy partizán elbeszélése alapján született: Láca, aki nem csatlakozhatott
a partizáncsapatokhoz, mert neki kellett gondoskodnia szüleiről, mindenképpen szeretett
volna segíteni, így egy barátjának köszönhetően egyre fontosabb feladatokat láthatott el. A
fasiszta kaszárnyákba röpiratokat hordott, ahonnan muníciót és fegyvert zsákmányolt, és
azokat eljuttatta a partizánokhoz. Amikor végre sikerült ténylegesen is csatlakoznia
hozzájuk, annyira boldog volt, hogy mindig a legnehezebb feladatokra vállalkozott.
Hamarosan egyik tized parancsnoka lett, és a harcokban mindig az élen járt. Bajtársait
pedig azzal lelkesítette, hogy ne féljenek, mert egy jobb életért harcolnak! 428 A
partizánoknak saját dalaik voltak, melyek közül egyik indulót az újságban is megtaláljuk:

I. évf. 10. sz. 4. o.

Ha a partizánharcokat és csapatokat vesszük górcső alá, mindenképpen ki kell térnünk a
magyar vonatkozására is, hogy teljes képet kapjunk. Dimitrije Boarov Vajdaság
politikatörténete című munkája átfogó képet ad arról, hogy hogyan állt a magyarság e
mozgalomhoz, és miként vélekedtek hozzáállásukról a jugoszláv kommunisták. A
Vajdasági Népfelszabadító Mozgalom egyik értekezletén arra a megállapításra jutottak,
hogy a magyarok közeledése a „népfelszabadító” harchoz nagyon lassú. Ezt azzal
428
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magyarázták, hogy félnek a szerbek bosszújától, de a párttagoknak fel kell őket
világosítani, hogy csak a bűnösöket fogják megbüntetni nem pedig az egész
magyarságot.429 A propaganda ezért erősebbé vált feléjük, röplapokat, röpiratokat
terjesztettek közöttük. 1944 elejétől az agitációs kiadványok már nyíltan harcra szólították
fel őket, csatlakozzanak a jugoszláv partizánokhoz és népük szabadságharcos
hagyományaihoz híven fordítsák fegyvereiket az árulók ellen, közös erővel alakítsák ki a
magyar és jugoszláv baráti együttélés lehetőségét.430 Azt közvetítették feléjük, hogy bűneik
önkéntes csatlakozásuk révén jóvá tevődnek. Ennek hatására alakult meg 1944 végén a
magyar katonákból álló Petőfi-brigád, amely már 1945 elején szembe került a németekkel,
és szinte megsemmisült. Közben a sajtóban is megkezdődött a manipulálás. A Szabad
Vajdaság című lap 1945. február 14-i számában egy magyar felkelő szájába adják a
következő mondatokat: „Nekünk magyaroknak ki kell érdemelnünk azt a bizalmat,
amelyben a demokratikus, föderatív Jugoszlávia többi népei részesítettek bennünket. Mi
csak úgy igazolhatjuk ezt, ha mindannyian, akik erre alkalmasak vagyunk, belépünk a
Néphadsereg soraiba.”431 A vajdasági baloldali magyar politikusok egy másik magyar
zászlóalj felállítását is tervezték, de arra már nem került sor. 1945. április 1-jén a Jugoszláv
Népfelszabadító Hadsereg és a partizánosztagok felvették a Jugoszláv Néphadsereg nevet,
így a nemzetiségi alakulatok − köztük a Petőfi-brigád is − megszűntek. Emléke viszont
fenn maradt, amit büszkén állítottak példaként a pionírok elé már az első szám címoldalán:
„Két évvel ezelőtt, még nagy háboru volt. Puskaropogások, ágyudörgések, bombázások
zaja hallattszott mindenfelé. Ebben az ágyutűzben, valahol Topolya környékén, partizán és
szovjet győzelmi indulók mellett felcsendültek a magyar katonanóták is. Megalakult a
Petőfi brigád, Kiss Ferenc vezetésével. Ez a hír dobpergésként végigfutott Vajdaság
területén. Megmozdultak a magyar szabadságszerető ifjak is és csoportosultak Petőfi vörös
zászlaja köré. Karöltve a népek szabadságáért harcoló szovjet katonákkal és partizán
hadseregünkkel, harcbaindultak ők is a fasizmus ellen. Aránylag rövid idő alatt a Petőfibrigád győzelmet-győzelemre halmoz. Önfeláldozásával és vitézségével hamar kitünnek a
Petőfisták és a XVI. divízió legjobb harcosaivá válnak. Erős hittel és meggyőződéssel
harcolnak a végső győzelemig.”432 Ma már bizonyított, ezért kijelenthető, hogy a cikk erős
túlzásokat tartalmaz, ezt viszont egy kisiskolás nem tudhatta. Eléjük kétségkívül
példaképként lehetett állítani egy magyar partizánt, aki pár évvel korábban a fasiszta
429

Boarov 2012, 169─170
Stakić 1986, 524−526
431
Vajda 2006, 37
432
Pionírújság, I. évf. 1. sz. 1. o.
430

152

németek ellen harcolt. A harc fogalma, a szabadságért küzdő katona, maga a küzdés,
illetve a hadsereg egyébként is az egyik legmeghatározóbb elemei voltak a lapnak. Több
alkalommal is címoldalt kapott a téma. Példaként álljon itt egy:

VI. évf. 24. sz. 1. o.

A második jugoszláv államban a háború minden jelentős dátumáról megemlékeztek. Az
egyik ilyen december 22-e volt, a Jugoszláv Hadsereg napja. 1941-ben ezen a napon
alakult meg az első reguláris alakulat, az I. Proletár Brigád. Kezdetben nagy gondot
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fordítottak a fegyveres erő megteremtésére433 és az erősödésre, hiszen a nép köréből − a
kommunista párt felhívására − verbuválódtak, így nem rendelkeztek semmiféle tartalékkal,
de idővel a sereg egyre nagyobb létszámúra duzzadt, és sikeresebbé vált. „A nép és a Párt
ügyéhez való határtalan odaadás, a Titó elvtárs iránti határtalan szeretet, a
szabadságszeretet és a szabadságunk ellenségeivel szemben táplált ellenállhatatlan
gyűlölet – ezek voltak azok az eszmék, amelyek a népi forradalomban Hadseregünket
győzelemről-győzelemre vezették.”434− olvashatjuk a Pionírújságban. A háborúban a
hadsereg nagy részét az ifjúság képezte, amit mindig is büszkén emlegettek, és a
gyermeklap egyik fő példázataként szerepeltették.

I. évf. 4. sz. 4. o.

A kommunizmus ugyanis a gyermekekből harcos munkás felnőtteket akkor nevelni, akik
majd hű „katonái” lesznek a rendszernek. Ennek érdekében a közösségi tudat és a militáris

„…eleinte majdnem csupasz kézzel küzdöttek az állig felfegyverzett németek, olaszok, a többi betolakodó
és a belső ellenség ellen. Nem volt könnyű puszta kézzel fegyvert szerezni. Partizánjaink azonban olyan
hősiességgel harcoltak, hogy rövid idő alatt már az ő kezükben is fegyver csillogott.” (Pionírújság, III. évf.,
24(68). sz. 4. o.)
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szerepvállalás fontosságának hangsúlyozása − közvetett és közvetlen módon − gyakran
megjelenik a lap hasábjain.
Az ország elsődleges ünnepének megalakulásának napját, november 29-ét tartották. A
pionírok számára háromszoros fontossággal bírt, hiszen ők nem csak az AVNOJ második
ülésére és a köztársaság megszületésének napjára emlékeztek ilyenkor, hanem minden
évben ekkor avatták új pionírjaikat is, ami egyértelműen a vezetők manipulatív
szándékénak köszönhető. Ezzel a lépéssel ugyanis mindhárom esemény felértékelődött a
gyerekek számára, hiszen személyes kötődés járult hozzá. Az államalakulat létrejöttéért – a
kommunista párt véleménye szerint − mindenkinek hálásnak kell lennie, hiszen ez az
előzőtől egy sokkal jobb perspektívát biztosít. Az összehasonlító gondolkodásmód a
kommunista ideológia sajátja volt. A múlt és a jelen, a rossz és a jó, a kapitalista és a
szocialista társadalmi modell szembeállításával kívánta alátámasztani a rendszer
irányelveit. Ebből adódóan a haza fogalmához, a köztársaság megszületésének tényéhez,
az új társadalmi rendszer által nyújtotta lehetőségekhez, és alapvetően a szabad élet
jogához is a szenvedést, a véráldozatot és a hála érzését társították.

III. évf. 21 (63) sz. 3. o.
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III. évf. 23 (67). sz. 2. o.

A pozitív dátumok sorából mindenképpen ki kell még emelni október 20-át, Belgrád
„felszabadulásának” napját. A kommunista pártvezetés számára ez azért volt lényeges,
mert e küzdelem példáján bemutathatták az összefogás erejének eredményességét. A
témával a Vörös Hadsereg miatt csupán az 1947-es és az 1957-es évfolyamban
találkozunk, de akkor többször is. Egy alkalommal maga Tito ad ki közlemény: „E nagy
győzelem népeink legnagyobb ellensége a német megszálló felett különösen azért fontos,
mert a bátor Sumadija, Bosznia, Crnagóra, Horvátország, Vajdaság és Szlovénia fiai
adták vérüket Beograd felszabadításáért. E győzelmet a testvéri Vörös Hadsereggel együtt
vívtuk ki. (…) Harcosainknak és parancsnokainknak, akik a mi irányításunk alatt kivívták e
történelmi győzelmet, népünk örök hálával tartozik.”435
Mint már említettem a szocialista rendszer manipulációjának egyik módszere az
ellentétek hangsúlyozása volt. A jeles történelmi időpontok tekintetében szintén
megfigyelhető ez az eljárás. A háborúban elért eredményeket a másik fél tekintélyének
aláásásával kívánták még nagyobb jelentőségűvé tenni. Ennek egyik jó példája a Londonba
emigrált jugoszláv kormány tettének elmarasztalása, szemben a JKP e lépésből adódó
reakciójának felmagasztalásával. „A szégyenletes fegyverletételt népünk nem fogadta el.
Évszázadokon keresztül harcolt ez a nép a szabadságért és szilárdan meg volt győződve,
hogy egyszer kiharcolja. Amikor 1941-ben a Kommunista Párt általános felkelésre hívta
Jugoszlávia népét, maga a Kommunista Párt állt az első harci sorba. (…) A feladat nagyon
nagy volt. Harcolni kellett a német megszállók ellen, legyőzni a hazai kapitalistákat, új
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országot és népuralmat kellett teremteni. Meg kellett teremteni Jugoszlávia népeinek
testvériségét és egységét noha a fasiszták mindent megtettek ennek megakadályozására.”436

IV. évf. 6 (74). sz. 3. o.

A jugoszlávság kategóriájának összetevőit kutatva fontos vizsgálati pontként merül fel a
hősök személyének kérdésköre. Az elsődleges eszménykép, Josip Broz Tito, és a nagy
szovjet etalonok − Lenin és Sztálin − mellett ugyanis számos olyan egyén szerepel a
Pionírújságban, akit a kommunista rendszer követendő példaként állít a gyermekek elé. A
szocialista nevelési módszer egyik pedagógiai szerepe ugyanis az utánzó magatartás
kialakítása volt. Ez viszont csak olyan csoportokon belül valósulhat meg, melyeket a
hasonlóság tudata kapcsol össze. Az azonos érdeklődésű közösségek hasonló módon ítélik
meg az eszményt és a hozzá való viszonyuk szükségességét, hiszen nagymértékben hat
rájuk a csoportnyomás, melynek élén a legnagyobb tekintélyt élvező személy áll. Az
egyéni eszménynek mindig összhangban kellett lennie az osztály eszményeivel és
formáival, és rajtuk keresztül a társadalmi fejlődéssel is. A kommunista példaképek ezért
normaként álltak a társadalom egésze előtt. Ahhoz azonban, hogy az egyén minél
436
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könnyebben azonosulni tudjon az ideállal, példákkal és magyarázatokkal kell számára
követhetővé tenni.437 A nézet érvényesülése a lap szerkesztésekor egyértelmű szempontnak
számított, hiszen a Pionírújságot lapozgatva számos alkalommal találkozunk a néphős
kifejezéssel. A szocialista szimbólumrendszer két fő elemének, az államalkotó népnek és a
hősiesség fogalmának az összekapcsolásával. A háborút követő években elsősorban a
harcokban részt vett bátor katonákat emelték ki, és az őket irányító ismert vezetőket.

IV. évf. 23 (91) sz. 4. o.

A „népfelszabadító” harc egyik nagy hősének Ivo Lola Ribart, a mártírhalált halt vezért
tartották. Érdekes megfigyelni, hogy életrajzának ismertetése közben milyen – a
gyermekekre ható – a kommunizmusban abszolút értékként feltüntetett klisékhez nyúlnak.
Ezt az I. évfolyam 19. számában közreadott a Négy évvel ezelőtt halt meg Ribar Ivo−Lola
az USzAOJ hős megalapítója című cikk részletes vizsgálatával kívánom bemutatni. Már az
ismertető elején a következő leírással találkozunk: „Már ifjúkorában megmutatkozott nála
a könyvek iránti szeretet. Még ötéves sem volt, amikor már írni, olvasni és számolni tudott.
Hat éves korában egyedül járt könyvet vásárolni, mert az olvasás mindig örömet szerzett
neki.”438 Majd a folytatás ráerősít minderre: „Első és második osztályból egyszerre
vizsgázott magánúton. (…) Vizsgáin mindenkit elbűvölt verstudásával. Már akkor
jólismerte a nagy szerb, horvát költők verseit. Szerette és kedvelte a néptörténeteket. (…)
nem elégedett meg azzal, amit az iskolában hallott, hanem könyveket tanulmányozott, hogy
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tudását fejlessze. A gimnázium osztályait mindig kitűnő eredménnyel végezte.”439 A
szocialista társadalom kiemelten fontosnak tartotta a gyermekek tanulásra való buzdítását.
A tudásért és a jegyekért való küzdelmet a harcra való affinitás megalapozásának
tekintették. Az újság legfontosabb szólamai közé tartozott az erre irányuló felszólítás: „A ti
feladatok elősorban a tanulás, azért, hogy hazátok hasznára válhassatok!”440 „Tanulj,
tanulj, tanulj…”441 „Pionírok! Üzenjetek hadat a ketteseknek!”442 „Annál erősebb a
pionírszázad, minél kevesebb benne a bukott diák.”443 „Tégy eleget legfőbb feladatodnak,
tanulj!”444 Szintén kiemelt jelentősége volt a közösségtudat megerősítésének, és minden
erre irányuló tevékenységnek. A kollektívák, társadalmi szervezetek ugyanis korlátozták az
egyén szabadságát, és megnövelték az ellenőrizhetőséget. Ivo Lola Ribar méltatásában is
megtaláljuk a rá való ösztönzést: „Szerette barátait és szeretett köztük lenni.”445
Ugyanakkor

minden

közösségnek

kellett

egy

olyan

vezető,

aki

tekintélye

megkérdőjelezhetetlen. Az oktatási rendszer keretein belül a tanárok és a tanítók töltötték
be ezt a szerepet, a pionír mozgalomban pedig a pionírvezetők. A vizsgált szövegben az
elsőre való utalás szerepel: „Szerette tanítóját, aki sokat mesélt neki az iskolában
néphősökről, a nép harcáról a törökök elnyomatása alatt, a jugoszláv nép egységéről, úgy
tekintette, mint szüleit.”446 A cikk felépítésének koncepciója egyértelműen példázat jellegű,
hiszen a tanulás-harc, a közösség, majd a vezető szükségességének tudatosítása után eljut a
cél kifejtéséig, a konkrét cselekvésig: „Ő szervezte meg az egyetemi népi ifjuságot, ő
indította meg az ifjusági sajtót is. Már akkor Tito utasításai szerint dolgozott. Ő szervezte
meg Bihácson 1942-ben az első antifasiszta ifjúsági kongresszust. (…) Haláláig lelkes
harcosa volt a Kommunista Párt és Tito marsal által vezetett szabadságharcnak.”447 Ebből
az összegzésből azt a konklúziót vonhatta le az olvasó, hogy bárki, aki szorgalmasan tanul,
megfogadja tanárai, vezetői tanácsát, a közösség elismert tagjává válik, és idővel akár
néphős is lehet belőle, hiszen ezek az emberek ugyanúgy a társadalmi ranglétra aljáról
indultak, csak szorgalmuk és kitartásuk előre vitte őket.
A háborús hősök közül találkozhatunk még Démonya Nikola, Dimitrije Dimitrijevics,
Szava Kovacsevics és Vladimir Názor méltatásával is.
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A néphősök fogalmi relevanciájának vizsgálata során külön ki kell térni a női
eszménykép kategóriájára. A nők helyzetének alakítása és maga a nőpolitika kiemelt
helyen

állt

a

kommunista

ideológiában.

Eszközként

használták

a

társadalom

manipulálására. Azzal hogy őket is munkába állították, és kialakították a kétkeresős
családmodellt, átrendeződtek a családon belüli funkciók, és így az állam sokkal nagyobb
szerephez jutott a gyermekek szocializációjában. A nőkön keresztül valójában a
gyermekek állami kisajátítása valósult meg, a kiskortól való intézményi felügyelet
csökkentette a család önálló autoritása.448 Mindez azonban rejtett célkitűzés volt. A média
a nők emancipációját hirdette. A Pionírújságban többször is találkozunk a témával,
március 8-a, a Nők Napja alkalmából pedig kiemelten foglalkoznak vele. A kommunista
rendszerben ez kiegyenlítődött az Anyák Napjával, melyet előtte, és azóta is május
második vasárnapján ünnepelnek.

VIII. évf. 4. sz. 3. o.

448

Somlai 1986, 77

160

A jugoszláv identitás részét képezték a sajátos ikonok: a címer és a zászló is. A Tito
ábrázolások szintén ezt a kategóriát erősítették, de annak elemzése egy másik fejezet része,
akárcsak a jellegzetes kommunista jelképek.
Az ország hivatalos címerén búzakalászokkal övezett mező szerepel, ahol a kalászokat
alul egy szalag közi össze, ami a föderatív országterv dátumát 449 (1943. XI. 29.)
tartalmazza. A kalászok csúcsa között egy ötágú vörös csillag van, a mezőn pedig hat
fáklya, melynek lángjai egyesülnek.450

III. évf. 24 (68). sz. 1. o.

A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság zászlaja a kék, fehér, piros színekből tevődik
össze, melynek közepén ötágú vörös csillag van. A zászló szélességének és hosszának
aránya egy a kettőhöz. Színei vízszintesen húzódnak, felülről lefelé haladva elől a kék,
utána a fehér, majd a piros. Mindhárom szín egyharmad részt tölt ki. A csillag szabályos
ötszög, és sárga szegély veszi körül. A csillag középpontja egybeesik a zászló átlóinak
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metszőpontjával. A csillag felső ága a zászló kék színének feléig ér, alsó ágai pedig a
zászló piros színében hasonlóképp.451
A Pionírújság képanyagát vizsgálva arra a megállapításra jutottam, hogy a jugoszláv
címer és zászló teljes formájában nagyon keveset szerepel a lapban. A címerből a
babérkoszorú és a vörös csillag − a tipikus kommunista jelképek − jelennek meg, a zászló
esetében pedig a legtöbbször a pionírok sajátjával találkozhatunk.

4.6.3. A Tito-kultusz

I. évf. 17. sz. 2. o.

A totalitárius rendszerben, ahol egy ember irányít, mindig megfigyelhető egyfajta
kultikus tisztelet jelenléte. Ugyanez volt jellemző a kommunista államokra is, melyek
alapját a Szovjetunióban létrejött Sztálin-imádat adta. Ám ha jobban belegondolunk, ez
451
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ellent mond annak a kommunista ideológiának, mely ellenzi az egyén felmagasztalását,
továbbá, ateista államok lévén transzcendentális alátámasztásról sem beszélhetünk, ami
viszont a korábbi időszakokban jelen volt. Ettől függetlenül ezekben az államokban addig
elképzelhetetlen méreteket öltött egy-egy vezéregyéniség tisztelete, mely a társadalmi élet
minden szegmensére kiterjedt.452
Jugoszláviában Josip Broz Tito személye egybeforrt magával az állammal, személye
megkérdőjelezhetetlen, tisztelete kötelező jellegű volt. Mivel a JKP vezetőjeként került a
háborúba, és az ország első embereként került ki belőle, így egyet kell értenünk Mészáros
Zoltán állításával, amikor azt mondja: „a háború nemcsak Jugoszláviát » szülte « meg,
hanem Titót is az ország első emberévé tette.”453
Tito személyi kultuszának kialakulásában nagy szerepe volt a partizán hadseregnek.
Mivel kevés volt az esély arra, hogy legyőzik az ellenséges csapatokat, amikor ez mégis
bekövetkezett, a nép megmentőjét látták benne. Erőteljes fellépése, tekintélyt parancsoló
személyisége még inkább megfelelővé tette e szerepre. A propaganda rá is játszott
minderre. A média folyamatosan erőteljes vezetői karaktertét domborította ki a tömeg
előtt, illetve a bölcs és igazságos jelzőt használta vele kapcsolatban. Távolságtartó
viselkedése egyfajta misztikummal párosult, ami miatt még nagyobb pátosszal
viszonyultak felé.454
A háború után a hős és a vezér alakja fonódott össze személyében, aki mögött
biztonságban érezhették magukat a harcostársak. Az AVNOJ III. ülésén, amely 1945.
augusztus 6-án zajlott, már Tito képe volt a terem közepén, és ezzel kezdetét vette az a
kultusz, mely folytán a következő harminc évben szinte minden intézményben látható volt
a képmása. Ahhoz, hogy hírnevét növelje, folyamatosan szerepelt. Minden témáról
nyilatkozott, minden eseményt véleményezett, fogadta a különböző szervezetek
képviselőit, és mindezzel ügyesen fokozta népszerűségét. Jó politikus lévén, beszédeit az
alkalmakhoz és a közönséghez igazította. Tudta, hogyan szóljon a szerbekhez, hogyan a
horvátokhoz, a munkásokhoz, a parasztsághoz vagy az ifjúsághoz.455 Nagyon igényes volt
a megjelenésére is. Nyilvános szereplések alkalmával tekintélyt parancsoló egyenruhákban
jelent meg, de a magánéletben is elegánsan öltözködött, mely kifinomult ízlésről
tanúskodott. Marsalli egyenruhája aranyozott sujtásokkal volt tele, övén az arany csatot az
452

Kapa 2007, 44─45
Mészáros 2008, 159─160
454
Mészáros 2008, 160
455
Mészáros 2008, 185
453

163

új ország címere díszítette, és aranyhegyű tollat használt, ami valószerűtlenül vastag volt.
Aki csak látta, hatása alá került. Karizmatikus külsejét kihasználva bálványként állt a
társadalom élén, amit mindig büszke tartással konstatált.456
Tito személyének első nyilvános méltatása Moša Pijadetől457 származik, mely a Borba
című lapban jelent meg a kommunista vezér születésnapján, 1945. május 25-én. A cikk
szerzője kijelenti, hogy a népfelszabadító mozgalmat csakis Tito vezethette, és a győzelem
az ő dicsősége. »„A nép és Tito egy fenséges alkotó egységgé nőttek össze, amelyet semmi
sem tud szétrombolni. (…) ebben az egységben van a biztosítéka nagyszerű jövőnknek.”«458
Mint már említettem, személyi kultuszának kialakulásában a hadsereg is fontos szerepet
játszott. Odafigyelt, hogy a katonák körében ugyanúgy feltétlen tisztelet övezze, de nekik
is érdekük volt, hogy vezetőjük országszerte kedvelt legyen. Arra törekedett, hogy még az
egyszerű közlegények is úgy tekintsenek rá, mint egy apafigurára. Ez az aposztrofálás az
állampolgárokkal való viszony esetében is megfigyelhető, hiszen Titót a nép atyjának
tekintették, ami nem egyedi, hiszen a személyi kultuszok egyik ismert hasonlatával állunk
szemben, mely a szovjet blokk minden országában jelen volt. Egy-egy vezető ilyen szintű
magasztalása segített legitimálni a politikai diktatúrát, és biztosította a hatalmon lévők
pozícióját. Mivel a nép köréjük szerveződött, így esélye sem volt másnak, erősítette az
állami hierarchiát, és összekötötte a politikai elitet a szélesebb társadalmi rétegekkel.459
„Tito marsall kifejezője mindannak, amire a nép törekszik és amit a nép az új
Jugoszlávia keretében megvalósítani igyekszik. Az ő személye egyben szimbólum, a
demokratikus köztársaság szimbóluma és ugyanakkor biztosíték arra, hogy a népuralom
teljes mértékben érvényesüljön.”460 – olvasható a Magyar Szó címoldalán az ország
megalakulásának napján.
Jugoszláviában a második világháború után Tito és pártja zavartalanul birtokolhatta a
hatalmat. Megkezdődött a módszeresen kidolgozott diktatúra, mely az egyenjogúság
látszatába volt csomagolva. Az ilyen megingathatatlan, stabil pozícióban lévő vezetők egy
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idő után tévedhetetlennek hiszik magukat. Tito mindenekfelett állt. Nem csak kormányfő
volt, hanem a hadügyminiszteri tárca vezetője is, az állam első számú embere. A hatalmon
lévő egyénekre jellemző, hogy egy idő után önimádóvá válnak. Így volt ez esetében is.
Mivel a propaganda folyamatosan magasba emelte, nem voltak kétségei népszerűsége
felől. Olyan szintű egyeduralmat tudhatott magáénak, hogy valójában a jugoszlávizmus
kiegyenlítődött a titoizmussal, az általa fémjelzett politikai rendszer fogalmával. Annak
egy továbbfejlődött változata volt. Ha pontosan definiálni akarjuk, akkor azt mondhatjuk,
hogy a titoizmus nem más, mint a hagyományos balkáni társadalmak, a nyugati eszmei
áramlatok, valamint a sztálinizmus kölcsönhatásából létrejövő rendszer, ami kezdetben
közelített a sztálinizmushoz, de a szakítás után egyértelműen más irányt vett.461
A titoizmus fejlődéstörténetében különböző periódusokat különböztethetünk meg.
Létezett egy korai szakasza, mely 1944 végétől 1948-ig tartott, majd utána az útkeresés
krízisét lezárva 1950-től kezdenek kialakulni a rendszer egyedi jellemvonásai. Az ezt
követő öt évet, melyet az önigazgatási modell és az el nem kötelezettség fémjelzett, a
titoizmus érett időszakának tekintik. A valódi kiteljesedés viszont kétségkívül az 1955 és
1980 közötti időszakban következett be. Kultusza azonban halálával sem ért véget.
Személyét

ugyanúgy

szimbólumnak

tekintették,

és

áhítattal

gondoltak

vissza

kormányzására.462
A politikai vezetők számára mindig is jó eszköznek bizonyultak a gyerekek. A
propagandát könnyen közvetítették az iskolák, a tankönyvek és a diákszervezetek által, így
később ezeket a fiatalokat a politikai agitációba is be tudták vonni. Jugoszláviában már
1942-ben megalakult a partizánhadsereg ifjúsági szárnya. A politikai nevelés számukra
azzal kezdődött, hogy nemzeti érzelmű dalokat tanultak a kommunista pártról, Titóról,
történetekkel ismerkedhettek a partizánokról és azok hőstetteiről, majd bekapcsolták őket a
tömegszervezetekbe. A gyermekek felhasználásának egyik legjobb példájának tekinthetjük
azt, ahogyan az államfő saját személyes kultuszának erősítésére használta őket.
1945-től Tito haláláig minden évben ünnepélyes keretek között emlékeztek meg
születésnapjáról. Az iskolák, pionírszervezetek üdvözletek százait küldték neki különböző
ajándékok kíséretében, versek, énekek születtek a tiszteletére és dicsőítő írások jelentek
meg a lapokban. A legügyesebb pionírokat pedig minden évben személyesen fogadta az
államfő. Ezzel a nappal kapcsolatban született meg a staféta mozgalom is. Az ország több
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pontjából küldtek stafétákat, de volt egy fő marsallbot, amely előbb végigjárta az összes
tagköztársaságot, majd május 25-én az ifjúsági nagygyűlésen ünnepélyes keretek között
átadták Josip Broz Titónak. A mozgalomról így ír a gyermeklap: „Mint tudjátok, szeretett
marsallunk születésnapján sportolóink és ifjaink stafétával viszik el Tito marsallnak népe
üdvözletét és jókívánságait az ország minden részéről. Ti pionírok eddig csak nézhettétek a
Tito-stafétát. Ebben az évben [1949] azonban a pionírok is résztvesznek a stafétavivésben
és külön pionír-staféta is indul Vajdaságban. Ez a staféta a történelmi nevezetességű
Batináról,

az

emlékműtől

indul

24-én

délelőtt,

és

a

Bezdán─Zombor─Szivác─Cservenka─Kula─Verbász─Bácskodobropolye─Zmajevo─Szte
panovicsevo─Ujkiszács ─Kiszács─Rumenka útvonalon ér Noviszádra. Itt csatlakozik a
vajdasági főstafétához.”463 Egy másik helyen ezt olvashatjuk: „A Vajdaságból elindított
staféták Noviszádon találkoztak. Zászlódíszbe öltözött város, rengeteg Tito-kép, hullámzó
néptömeg és sok-sok pionírszázad várta türelmesen a Szabadságtéren őket. (…) A
stafétákat a díszemelvény elé legjobb harcosaink, sportolóink és élmunkásaink hozták el.
Minden csoport vezetője a staféta átadásakor hangszóróba mondta annak a járásnak a
nevét, amelyikből a stafétát küldték. Nem maradt ki egy vidék sem. (…) És elindult a staféta
hazánk szíve, fővárosunk felé.”464 Az államfő tiszteletére május 25-ét az Ifjúság napjának
kiáltották ki,465 és vígan énekelték „Fogd az ásót és kapát: Titóé az ifjúság!”466
Tito a gyermekek védelmezőjének szerepét öltötte magára. Folyamatosan nehéz
gyermekkorát hangsúlyozták („A kis Józsának is dolgoznia kellett: kihajtani a tehenet a
legelőre, kukoricát kapálni, gyomlálni a kertben. A malomkövet is hajtania kellett neki,
mert akkor még kézimalmon őrülték a kukoricát.”467), illetve becsületes, önfeláldozó
jellemét. Példaképként állították a gyermekek elé, akiknek részleteket kellett megtanulniuk
a marsall életrajzából.468 Gyermekszeretetének alátámasztására – mely a jól kigondolt
propaganda részét képezte - gyakran fényképezkedett körükben, és az elkészült képek
később bejárták a sajtó minden szegmensét. A Pionírújságban a vele kapcsolatos cikkek
mellett számtalan alkalommal jelentek meg hasonló illusztrációk.
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VIII. évf. 9. sz. 16. o.

III. évf. 13-14 (57-58). sz. 2. o.

XII. évf. 19. sz. 6. o.

A Tito személyének előfordulását a lapban a címlapon való megjelenésének aránya és a
hozzá írt költemények, dalok, cikkek gyakorisága, illetve a vele kapcsolatos jelzők,
szlogenek alapján vizsgálom.

167

Címlapok:

I. évf. 1. sz. 1. o.

II. évf. 10 (30). sz. 1. o.
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II. évf. 23 (43). sz. 1. o.

III. évf. 16 (54). sz. 1. o.

III. évf. 20 (64). sz. 1. o.

III. évf. 22 (66). sz. 1. o.
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IV. évf. 10 (78). sz. 1. o.

VI. évf. 10 (121). sz. 1.o.

VII. évf. 3. sz. 1. o.

VII. évf. 10. sz. 1. o.
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VIII. évf. 9. sz. 1. o.

X. évf. 17. sz. 1. o.

XI. évf. 17. sz. 1. o.

XI. évf. 18. sz. 1.o.
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Tito címlapon való megjelenésére 14 alkalommal került sor. Körülbelül évente egyszer,
leginkább469

születésnapja

kapcsán,

a

május

15-i

számban.

Minden

esetben

szuperlatívuszokban beszélnek róla, hiszen az ő vezetésével vívták ki a „szabadságukat”,
és neki köszönhetik az új jugoszláv államot, ahol a magyarok is otthonra leltek.470 „Tito
marsall minden gondolata arra irányul, hogy népeink minél szebb életet teremtsenek
maguknak. A békét szereti, és nem akar háborút.”471„Szeretjük, mert szeret minket, s
nekünk épít új világot. Szeretjük, mert népeinknek ő hozta a Szabadságot!”472 – olvashatjuk
méltatását, miközben minden pionír arra vágyott, hogy beállhasson az ő országépítői
sorába.473 „Büszkék vagyunk arra – írják a vajdasági magyar pionírok nevében – hogy Te
alakítottad meg a magyarság első szabadságharcos alakulatát, ─ a Petőfi-brigádot. Ezzel
segítő jobbot nyujtottál az egész magyar nemzetnek, hogy felemelkedjék a fasizmus
jármából.”474
Titóhoz nagyon sok vers született. A gyermekek örömmel ragadtak tollat, hogy őt
magasztalják, hiszen úgy tartották, hogy „Tito fiai”,475 aki arra tanítja őket, hogy építsék a
testvériséget és egységet, amely az erő és munkalendület alapja. Vezetésével saját erőből
az Ötéves Terv segítségével újjáépítik majd a hazát.476 „Tito a mi hős vezérünk,/ Élünkön
áll Ő minékünk-/ Vezet minket Ő előre,/ Szép országba, szebb jövőbe.”477 – írja Hanák Imre
egy első osztályos szabadkai kisdiák. Hisz „Bősz hadak mikor hazánkra törtek,/S gyáván
szökött úri söpredék,/ Titó és a Párt maradt itt vélünk,/Mert Ő tudta: fegyvert kér a
nép./Harcolt a nép foggal és körömmel,/Legendás lett Titónk neve./Itt, e földön s messze
tengeren túl/ Hősök éltek s haltak meg vele.”478
Bede Béla harmadik osztályos diák is hasonló dolgokat emel ki Tito miénk479 című
versében:
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Boldog élet vár reánk

Felejtsük el a régit

Ifjú pionírok.

Szabad már szép hazánk,

Új világot hirdetnek

Hol a népek jogai

Hős partizán sírok.

Megvannak egyaránt.

Fel a fejjel, előre,

Vidám és bátor arccal

Útunk a szabadság.

Útunkon haladunk.

Tanulással, munkával

Dalunk zeng: Tito miénk,

Épül a jobb világ.

S mi övéi vagyunk.”

Nemcsak versek, hanem dalok is születtek személyét a középpontba helyezve, amit
utána indulóként különböző ünnepekkor szívesen énekeltek. A Pionírújságban két
alkalommal jelent meg Titóhoz szóló ének.

I. évf. 20. sz. 4. o.
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X. évf. 16. sz. 3. o.

A személyi kultusz egyik legfontosabb elemének a szlogenek, hangzatos jelmondatok
tekinthetőek, melyek időről-időre megjelentek, erősítve az addig kialakult nézeteket. A
Pionírújság Tito-képének vizsgálatakor a következő visszatérő propagandisztikus
mondatokkal találkozhatunk:

„Titoval a házáért előre!”480
„Ígérjük, hogy utadról le nem térünk!”481
„Tito a mi hős vezérünk”482
„Szeretett marsalunk!”483 vagy „Szeretett Tito marsallunk!”484

Azért nagyon fontosak ezek a visszatérő jelmondatok, mert a manipuláció legfontosabb
eszközének számítottak. Minél többször találkoztak vele a gyermekek, annál jobban
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megmaradt bennük. Éppen ezért, például a „Titoval a hazáért előre” a pionírfogadalomba
is bekerült, de a napi tevékenységük során is többször elhangzott.
A kiadványok tanulmányozása során azt is megvizsgáltam, hogy számszerűen hányszor
találkozhatunk a vezér alakjával akár cím, akár képi anyag formájában.
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Tito személyének előfordulása a Pionírújságban

A vizsgálat kimutatta, hogy a két kategória egymást kiegészítve nagyjából azonos
mértékű előfordulási arányt produkál az első három, az azt követő három, illetve az utolsó
hat évben. A legtöbb megjelenés az új jugoszláv állam megalakulását követően kiadott
lapszámokban figyelhető meg, amikor kiemelkedően fontosnak tartották a személyi kultusz
alapjainak megszilárdítását. Az azt követő három évben inkább az önigazgatási szocialista
modell hirdetésére összpontosítottak, később viszont ismét Tito szerepét hangsúlyozták a
kialakított újszerű rendszerben. A kvantitatív vizsgálat kizárólag személyének konkrét
megjelenésére korlátozódott, a kategória nem tartalmazza másodlagos előfordulását.
Tito személye, ahogy a fent látott példák is mutatják, mindenekfelett állt, és tisztelet
övezte a társadalom összes szintjén. A gyerekekkel való kapcsolatára külön hangsúlyt
fektetett, hiszen őket tekintette a jövő zálogainak, hatalma biztosítékának. Ennek
megfelelően

a

Pionírújság

összes

számában
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megjelent

valamilyen

formában.

Gondoskodott arról, hogy folyamatosan találkozzanak vele – amit különben sem lehetett
volna elkerülni, hiszen a hétköznapi élet minden szegmensében jelen volt – és
hangsúlyozta cselekedeteinek jelentőségét, melyek mindig a „nép javát” szolgálták.

4.6.4. A kommunista identitásra nevelés

Az ’50-es évek gyermekszemléletét, akárcsak a társadalom egészét az internacionalista
megközelítés jellemezte. Egy kommunista harcos munkásréteg megteremtésére törekedtek
a szocialista értékrend szabályai segítségével. A különböző propaganda tevékenyégek a
közösségben való gondolkodás alapvető igényének a kialakítását célozták meg a nemzetek
egyenrangúságát hirdetve.
A kommunista ideológiát a Pionírújság hasábjain a rendszer legismertebb
kulcsfogalmai segítségével közvetítették. A prózai művekben, a költeményekben, illetve az
illusztrációs anyagban is jelen van a marxista, leninista, sztálinista életfilozófia és annak
képviselői. Időszakosan, de gyakran találkozunk személyükkel a lapban. A nézet sajátja
ugyanis a messianisztikus hit és a felsőbbrendűség-tudat.
A rendszer gyakran él az összevetés módszerével, mellyel leginkább a kapitalizmus
destruktív hatására hívja fel a figyelmet. Ezzel szemben az új gazdasági rendszer a maga
tervszerűségével az áhított cél megvalósításának legjobb lehetősége. A szocializmus a
magánvagyon helyett a köztulajdon prioritását emeli ki. Ennek hatására a munka pozitív
felhangot kap, hiszen mindenki érdekét szolgálja. A Pionírújság tartalma is e munkásparaszt önkép megerősítésére törekszik. Ezért a lapban gyakran találkozunk dolgozó
felnőttekkel, illetve ennek a célcsoportra való kivetítésével. Ezzel magyarázható, hogy a
pionírok rendszeresen részt vesznek különböző szezonális közmunkákban, mint a
gyümölcsszedés, terménybetakarítás, a környezet szebbé tételére irányuló tevékenységek,
és hasonló célt szolgálnak az iskolán kívüli egyéni aktivitásokra való ösztönzések is. A
kommunista világnézet gyakorlati jellegű, ezért a tapasztalás szintén a nevelés eszköze.
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IV. évf. 13−14 (81−82). sz. 1. o.

VI. évf. 17. sz. 1. o.

A munka folyamatát ábrázoló képek szinte minden esetben tartalmazzák a korszak
tipizált figuráit: az ekével szántó vagy a traktorban ülő parasztembert, a gép mellett álló
vagy az építkezésen dolgozó munkást. Egy olyan ország képét közvetítik, ahol az emberek
boldogak, és örömmel végzik feladatukat. A munka, az építkezés szimbolikus értékű, az új
ország alapjainak kiépítését jelképezik. Ezt a folyamatot az ötéves tervek segítségével
akarták megvalósítani, amit a pionírok számára így magyaráztak: „Ez a mi nagy harcunk.
Föl kell szántani földjeinket, kiaknázni bányáinkat, új épületeket emelni. Ehhez munkások
és gépek szükségesek. Ezért szükségünk van szakmunkásokra, tehnikusokra és a tudomány
birtokosaira. Szükségünk van ezer és ezer fiatalra, akik jól tanulnak és akik készülnek e
hatalmas mű továbbfejlesztésére, készülnek népünk jobb és boldogabb életének
megteremtésére.”485 Az elvégzett munka eredményeire ugyanúgy felhívták a figyelmet,
mint magának a cselekvésnek a szükségességére.
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X. évf. 8. sz. 12. o.

Május elseje, a munkások nemzetközi ünnepe minden szocialista országban az év egyik
legnagyobb

eseményének

számított.

Nagyszabású

ünnepi

felvonulásokat

és

összejöveteleket tartottak a gyárakban és a városok közterein. A Pionírújság hasábjain
szintén évről-évre beszámolnak róla, de gyakran találkozhatunk itt is az összevetés
technikájával. „Megint elérkezett a mi szép május elsejénk. Az utcákon mindenhol
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mosolygó, jókedvű, ünneplő embereket látunk. Örülnek győzelmeikenk. Ám nem mindig
volt ez így. Volt idő, amikor tiltották május elseje ünneplését. Ez akkor volt, amikor még a
nagyurak, a sok föld urai voltak hatalmon. (…) A népfelszabadító harcokban, kiharcoltuk
szabadságunkat. Megvalósítottuk a munkások szabad hazáját. Nálunk a május elseje
állami ünnep lett. Nálunk nincs elnyomó, nincs gyáros, aki tiltaná ezt az ünnepet. Nálunk
csak dolgozók vannak. A mi hazánk a dolgozók hazája, akik egyenjogú életet élnek.”486 A
munka fogalmát a harc szinonimájaként kezelték ebben az időszakban, s a gyermekek
esetében a felnőtté válás eszközeként. A munka- és tanulmányi versenyek valójában az
ellenséggel való csaták elővetítései voltak, csak esetükben ez a játék és a sport közegében
realizálódott. A versenyszellem formálta az egyéniség fejlődését, és állandó készenlétet
igényelt. Ugyanakkor fegyelmezett magatartást is, amit a tanár−diák viszony
megjelenítésével próbáltak szemléltetni. A gyerekek a képeken higgadtan ülnek a padban
és figyelmesen hallgatják tanítójukat. A diákok egymás közötti kapcsolatánál a
bajtársiasságot, a segítőkészséget és a figyelmességet emelték ki, vagyis a testvériességet.

I. évf. 12. sz. 1. o.

486

Pionírújság, IV. évf. 7 (77). sz. 1. o.
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A szocialista ikonográfia meghatározó jelképeivel, a vörös színű, ötágú csillaggal, a
sarlóval és a kalapáccsal is gyakran találkozhatunk az újságban. A csillag öt ága az öt
földrész munkásaira, a vörös szín pedig a baloldalra, a munkásmozgalomra utal. A sarló a
parasztságot, a kalapács pedig a munkásságot jelképezi, és a kettő együtt e két osztály
összefonódását. A földművesrétegre az eke láttán is asszociálhatunk, így gyakran a mögött
kell keresnünk a másodlagos tartamot. E csoportba sorolható még a búzakoszorú is, mely a
kenyér, a mindennapi táplálék szimbóluma.
A képeknek, az ábrázoló propagandának nagy jelentősége van, hiszen megnöveli a
szöveg hatását. A tömegben ugyanis sokkal jobban megragad a vizuális megjelenés. Ha a
hangzatos mondatokhoz képi elem is társítható, hamarabb befolyásolja a befogadót.
A kommunista ideológia fő elemeinek számvetése kapcsán megállapítható, hogy
nagyon sok átfedést mutat a jugoszláv eszmeiséggel, így nem lehet élesen különválasztani
a kettőt. Mindkettő ugyanazokra az értékekre épít, ugyanazokat a szimbólumokat
használja, és ugyanazokkal az eszközökkel manipulálja az embereket.
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4.6.5. Az egyetemes magyar, a vajdasági és a szerb irodalom jelenléte a
lapban

Az irodalomnak mindig is tudatformáló szerepe volt, emiatt szívesen használták a
különböző propagandaanyagokban. Minden kornak és rendszernek megvolt a maga
közkedvelt írója, költője, aki a kellő ideológiai töltetet közvetítette művei által. A
Pionírújságban is csak meghatározott szerzőktől publikáltak, úgy a magyar, mint a
vajdasági magyar irodalomból.
Az egyetemes magyar irodalom képviselői közül a legnépszerűbbnek Petőfi Sándor
bizonyult. Ez összefüggésben van azzal, amiért az 1848-49-es forradalmat is többszörösen
kiemelték. Versei ugyanis folyamatosan a lázadás szükségességére hívják fel a figyelmet, a
harcra és az elnyomás elleni küzdelemre. Gondoljunk csak a Föltámadott a tenger vagy a
Háború volt címűre. „Egy szentség van a világon,/ Melyért fegyverünkkel/ Sírunkat
megásni méltó,/ Melyért véreznünk kell;/ Ez a szentség a szabadság!”487 Petőfinél
elválaszthatatlan az egyén sorsa a nemzet sorsától, és egyfajta vezetői szerepre vállalkozik,
ez forradalmi költészetének alapja, és ez az a mozzanat, amiért a szerkesztők úgy vélték,
helye van az újságban. Hiszen „élete a legtartalmasabb, legszebb emberi élet, mert
folytonos harcot folytat az igazságért, a nép jogaiért és szabadságáért. Ez a három
fogalom pedig minden időben összekapcsolódott, és Petőfi korában számos más nép
ontotta érte a vérét.”488 Külön kiemelik, hogy ő nem csak saját népének szabadságáért
harcolt, hanem a népek világszabadságáért. Versei ugyanis „szépek, emberiek és
halhatatlanok, mert az egyszerű nép hangján szólal meg bennük minden keresettség nélkül
fenségesen. (…) A nép örömét és fájdalmát fejezik ki forradalmi módon és igazi
ihletséggel.”489 Mindemellett fontosnak tartják megemlíteni, hogy Petőfi szellemében
harcolt a Petőfi-brigád is, akik csatlakoztak „Jugoszlávia népeinek felszabadító
küzdelméhez”. Miután a legnagyobbak közé sorolták, egyértelmű volt, hogy megfelelőnek
tartják verseit arra, hogy megismerhessék a gyermekek, így forradalmi hangvételű művein
kívül más tematikájú alkotásait is közölték. Megtaláljuk itt a klasszikus gyermekverseit,
mint az Anyám tyúkja, az Arany Lacinak vagy a Falu végén kurta kocsma, de az olyan
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Pionírújság, II. évf. 6. sz. 4. o.
Pionírújság, IV. évf. 1 (69). sz. 5. o.
489
Pionírújság, III. évf. 15−16 (59−60) sz. 10. o.
488
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ismert költeményeit is, mint az István öcsémhez, Szeget szeggel vagy a Föltámadott a
tenger. Naplójából és A hóhér kötele című regényéből szintén olvashatunk részleteket, egy
alkalommal pedig címoldalon szerepelhetett a Tavaszhoz című verse.

II. évf. 6. sz. 1. o.

Petőfi mellett még József Attilával, Ady Endrével, Arany Jánossal, Juhász Gyulával,
Babits Mihállyal, Móricz Zsigmonddal, Radnóti Miklóssal, Kosztolányi Dezsővel, Illyés
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Gyulával, Móra Ferenccel, Kaffka Margittal, Gárdonyi Gézával, Benedek Elekkel és Zelk
Zoltánnal is találkozhatunk a Pionírújságban, ám az ő szereplésük elenyésző, mindössze
két-három alakalommal közöltek tőlük egy-egy verset vagy mesét. Bár Ady Endre is a
magyar irodalom egyik legnagyobb alakja volt és méltán foglalkozhattak volna vele többet,
mindössze négyszer olvashatunk róla, akkor is csupán a munkások iránti rokonszenvével
kapcsolatban. Az Új várak épültek című versével emlékeztek rá halálának 28.
évfordulóján, azzal a reménnyel, hogy „Az ó várak leomlanak,/ Csupa uj vár lesz a világ,/
Hol győztes bárdok énekelnek.”490 A proletár fiú című versét kétszer is megjelentették,
egyik alkalommal viszont Az én apám címmel találkozhatunk vele. Negyedikként a Dózsa
György unokáját olvashatták a pionírok.
József Attila szerepeltetése ugyanilyen okokra vezethető vissza. Őt tartják a magyar
szocialista irodalom csúcsának. Már az I. évfolyam 8. számában megjelentettek róla egy
ismertetőt, melyben életrajza mellett verseiről is beszámolnak, és ezzel együtt kiemelik,
hogy a „munkásság és a parasztság legnagyobb költőjének” azért kellett meghalnia, mert
hitt a népek szabadságában és az urak gondoskodtak róla, hogy „ne találjon kenyeret”. Ám
„látjátok, a mi Tito marsalunk hogyan gondoskodik a költőkről és írókról. A mi
Jugoszláviánkban nem éhezik majd egyetlen költő sem és senki olyan, aki dolgozik.
Olvassátok József Attila verseit. Olyan mindegyik, mint a muzsika. És akkor gondoljatok
arra ti is, hiszen már ti is építők vagytok, pionírok, hogy olyan országot építünk, ahol lesz a
kisgyereknek jó ruhája s finom csokoládétól lesz a mosolygó arca maszatos.”491 Azt
tanították, hogy József Attilán kívül talán egyetlen magyar költőt sem érezhetnek annyira
magukénak, mert ő volt az, aki a költészet eszközeivel leginkább lázadt a tőkések
kizsákmányolása ellen. Mindazonáltal a munka fontosságát is hirdették, mert a munka az
„ki a szabadság útjára visz gyász és romok felett.”492
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Pionírújság, I. évf. 3. sz. 2. o.
Pionírújság, I. évf. 8. sz. 2. o.
492
Pionírújság, II. évf. 12 (32) sz. 6. o.
491
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A magyar irodalom előfordulása az újságban:

1947

-

Petőfi Sándor: Arany Lacinak (I. évf. 1. sz. 4. o.)
Többet ésszel, mint erővel (I. évf. 2. sz. 3. o.)
A tücsök és a hangya (I. évf. 2. sz. 3. o.)
Jankó és a tulipánosláda (I. évf. 2. sz. 3. o.)
Ady Endre: Új várak épültek (I. évf. 3. sz. 2. o.)
Kaffka Margit: Emberke (I. évf. 5. sz. 1. o.)
Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger (I. évf. 6. sz. 1. o.)
József Attila: Altató (I. évf. 8. sz. 1. o.)
Petőfi Sándor: Szeget szeggel (I. évf. 11. sz. 2. o.)
Még azt mondják nem illik... (I. évf. 12. sz. 2. o.)
Fazekas Mihály: Ludas Matyi (I. évf. 13. sz. 6. o)
Petőfi Sándor: István öcsémhez (I. évf. 15. sz. 2. o.)
Petőfi Sándor: Ősz elején (I. évf. 18. sz. 4. o.)

1948

-

Petőfi Sándor: A tavaszhoz (II. évf. 6. sz. 1. o.)
1848. március 15… - részlet Petőfi Sándor naplójából (II. évf. 6. sz. 4. o.)
Petőfi Sándor: Háború volt (II. évf. 6. sz. 4. o.)
Petőfi Sándor: Falu végén kurta kocsma (II. évf. 10 (30). sz. 5. o.)
Juhász Gyula: A munka (II. évf. 12 (32). sz. 6. o.)
Petőfi Sándor: A nép nevében - részlet (II. évf. 13-14 (33-34). sz. 6. o.)
Ady Endre: Dózsa György unokája (II. évf. 19 (39). sz. 4. o.)
József Attila: Beszél a tej (II. évf. 23 (43). sz. 3. o.)

1949

-

Zelk Zoltán: Kincses Jankó (III. évf. 1 (45). sz. 15. o.)
Ady Endre: Az én apám (III. évf. 9 (53). sz. 7. o.)
Petőfi Sándor: Itt a nyilam, mibe lőjem! (III. évf. 15-16 (59-60). sz. 13. o.)
A kiskakas gyémánt félkrajcárja (III. évf. 20 (64). sz. 7. o.)
József Attila: Aki szegény, az a legszegényebb (III. évf. 23 (67). sz. 3. o.)
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1950

-

Petőfi Sándor: Föltámadott a tenger (IV. évf. 1 (69). sz. 5. o.)
Gyere Kati táncolni… (IV. évf. 8 (76). sz. 7. o.)
A farkas és a kecske (IV. évf. 20 (88). sz. 15. o.)

1952

-

Móra Ferenc: Mindenféle házakról (V. évf. 20 (112). sz. 3. o.)
Petőfi Sándor: Laci te… (V. évf. 20 (112). sz. 9. o.)
Petőfi Sándor: anyám tyúkja (V. évf. 21 (113). sz. 1. o.)
Móra Ferenc: A becsei molnárok (V. évf. 3 (114)
Móra Ferenc: Tükrös Kata (VI. évf. 4 (115). sz. 5. o.)
Zelk Zoltán: Versel a gyermek (VI. évf. 19. sz. 4-5. o.)
Móra Ferenc: A cinege cipője (VI. évf. 20. sz. 3. o.)
Gárdonyi Géza: A sánta tyúk (VI. évf. 20. sz. 3. o.)
Arany János: Mit csinálunk? (VI. évf. 21. sz. 2. o.)

1953

-

Petőfi Sándor: A király és a hóhér (VII. évf. 2. sz. 5. o.)

1954

-

Kosztolányi Dezső: Lánc, lánc, eszterlánc (VIII. évf. 15. sz. 3. o.)
Petőfi Sándor: Vasúton (VIII. évf. 15. sz. 3. o.)
Ady Endre: A proletár fiú verse (VIII. évf. 16. sz. 3. o.)
József Attila: Fiatal életek indulója (VIII. évf. 16. sz. 5. o.)

1955

-

Kaffka Margit: Petike jár (IX. évf. 1. sz. 3. o.)
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1956
-

Petőfi Sándor: Az év vége (X. évf. 8. sz. 2. o.)
Illyés Gyula: Motoz a hold (X. évf. 1. sz. 8. o.)

1957

-

Radnóti Miklós: Április (XI. évf. 14. sz. 9. o.)
József Attila: Indiában (XI. évf. 13. sz. 9. o.)
Babits Mihály: Vasárnapi csendes eső (XI. évf. 13. sz. 9. o.)
Benedek Elek: Járok-kelek (XI. évf. 13. sz. 9. o.)
Gárdonyi Géza: Bolond Istók lekváros kenyere (XI. évf. 14. sz. 9. o.)
Móricz Zsigmond: A szentjakabi iskola (XII. évf. 5. sz. 9. o.)
Petőfi Sándor: Az éhes vándor – részlet A hóhér kötele című regényből (XI. évf. 8.
sz. 11. o.)
Arany János: Mit csinálunk? (XI. évf. 13. sz. 4. o.)

A II. világháború után az új állam keretein belül a jugoszláviai magyar irodalomnak is
meg kellett újulnia. Más lett a társadalmi és a politikai helyzet, így az irodalmároknak is
ehhez kellett igazodniuk. A ’40-es évek végén és az ’50-es években a szocialista realista
stílus volt a jellemző, teljesen átitatva a marxizmus-leninizmus eszméjével. Ekkor lépett fel
egy új generáció az irodalom berkein belül, és kezdtek el megszólalni ismét a háború alatt
passzivitásba burkolózó régiek. A szocialista irodalom képviselői sokkal inkább egyfajta
helyzettudósítók voltak, akiknek a társadalmi harc szolgálata volt a fontos, minthogy
művészileg maradandót alkossanak. Célként az új társadalmi tudat kialakítása lebegett
előttük, melynek érdekében minden eszközt megragadtak. Ebben közre játszott az is, hogy
az akkori irodalomszemlélet csak a rendszer számára hasznosítható alkotásokat értékelte,
és csak a politikai tematikájú műveket fogadta be a kánonba. Ez egy félig kiteljesedett
irodalmat eredményezett, mely bár egységes volt, de alacsony színvonalú. A
Pionírújságban is csak a kor nagyjainak számító írók, költők művei szerepelhettek. Négy
nevet emelnék ki: Gál László, Bogdánfi Sándor, Thurzó Lajos és Fehér Ferenc. Az ő
munkásságuk jelentette a gyermekek számára a vajdasági magyar irodalmat. Gál László fő
feladatának az agitációt tartotta, és hogy a társadalom újjáépítésére ösztökéljen. Bori Imre
szerint Gál ebben az időszakban született verseiben „a magyar forradalmi líra
hagyományait, elsősorban expresszionisztikus jellegű eredményeit, de az új, szociális lírát
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is megszólaltatta, a számot adás, az emberi élet múltja felmérésének igényével és a
hasznossági elvet is kielégítő szenvedéllyel.”493 Egyik ilyen emblematikus verse, a
Pionírköszöntés a kongresszusra: „Hősök pártja Pártunk, / Hatalom…/ Szíved szóljonszálljon/ Szabadon./ Ez a Párt vívta ki/ Hazádat;/ Szeresd, mint anyádat, /Apádat! (…)
Magyar nyelven tanulsz?/ Ő tette!/ Titonak adj hálát/ Érette. (…) A kongresszusnak meg/
Adjátok át:/ Negyvenezer magyar/ Kis pionír kíván/ Jó munkát!”494

VI. évf. 21. sz. 1. o.

Gál László szívesen írt különböző alkalmakra verseket. Számtalan ilyen jellegű
költeményével találkozhatunk: Üzenet az új iskolaév előtt495, Búcsú a nyártól496, Újévi
493

Bori 1998,139
Pionírújság, VI. évf. 21. sz. 1. o.
495
Pionírújság, III. évf. 17 (61). sz. 2. o.
496
Pionírújság, VI. évf. 17. sz. 4. o.
494
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köszöntés497, Nők Napjára498, Májusi köszöntő499, Búcsú az iskolától500 és még
sorolhatnám. Ő tipikusan az a költő volt, aki kiszolgálta a hatalmat, és bármilyen témára
képes volt alkotni, ha igényt tartottak rá.
Bogdánfi Sándor leginkább színműveiről, novelláiról, humoros írásairól, illetve
műfordításairól ismert, de a háború előtti időkben verseket és prózai írásokat is
megjelentetett a Híd című folyóirat elődjében, az Őrtűzben. A Pionírújság hasábjain
verseit és színműveit olvashatjuk. Az egyik - valószínűleg a gyermekek nagy kedvence - a
hetenként megjelenő Kicsi Jóska történet volt:

IV. évf. 19 (87). sz. 13. o.

IV. évf. 20 (88). sz. 13. o.

497

Pionírújság, VII. évf. 1. sz. 2. o.
Pionírújság, VII. évf. 5. sz. 1. o.
499
Pionírújság, VII. évf. 9. sz. 3. o.
500
Pionírújság, VII. évf. 10. sz. 1. o.
498
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IV. évf. 21 (89). sz. 9. o.

IV. évf. 22 (90). sz. 13. o.

V. évf. 4-5 (96-97). sz. 13. o.
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E történeteken kívül találkozunk még ideologikus verseivel is, mint például Dal a
párttagságról501 de a hétköznapi gyermekélet mozzanatairól is írt: Indulunk az iskolába502,
Tavaszi öröm503 vagy Újévi dal504címmel.
Thurzó Lajos a szocializmust realitásként megélt költő, akinek irodalmi beállítottságát
mindvégig a mozgalmi elkötelezettség befolyásolta, szintén sokat szerepelt a lapban.
Fiatalon bekövetkezett halálakor úgy nyilatkoztak róla, hogy: „Ő volt a gyermekek, a
pionírok költője. Verseit minden iskolában tanulják és szívesen szavalják, mert egyike volt
azon keveseknek, aki tudott a pionírok nyelvén énekelni, ismerte életüket, gondolataikat,
szívük dobbanásait.”505 Szonya című műve még sok-sok évtizeddel később is tananyag volt
az általános iskolás gyermekek számára, így mindenki ismerheti a legendás sorokat: „Mily
boldog világ is ez!/ Játszanak a kétajkú gyerekek…/ Hogyan kell örülni, mutatjuk
nagynak,/ s neveljük egymást szerbnek-magyarnak.”506
Fehér Ferenc a háború után jelentkező generáció egyik legjelentősebb képviselője.
Költészetére a leíró, ábrázoló stílus jellemző, melyet áthat a szülőföld iránti szeretet.
Ragaszkodik a faluhoz, a gyermekkori emlékeihez, a paraszti világhoz, mely versei
ihletőjeként költészetének legfőbb témáját képezi. Faluképe azonban nem idillikus, hanem
a magáramaradottság, az elszigeteltség és a elmaradottság hangsúlyozásával negatív
felhangot kap. „Ott laktunk a falu szélén, az alacsony, vakolatlan parasztházikók
egyikében, s házunk apró, vaksi ablakszemeiben, hosszasan nézegette magát a szántások
mögött lenyugvó nap. Mit is nézegethetett volna egyebet önmagánál, különösen télidőben,
hiszen ott túl az ablaküvegen nem volt egyéb a mi kis szegénységünknél.”507 - írja például a
Szegényember aranyai című versében. Őszi verse szintén a falusi életet, a földműves
munkát idézi, belecsempészve egy kis ironikus hangszínt. „Kihalt tájon kis szelek,/
mókáznak a csősszel:/ »Kend is zabot hegyezni/ mehetne így ősszel…«”508
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Pionírújság, III. évf. 17 (61). sz. 5. o.
Pionírújság, IV. évf. 18 (86). sz. 12. o.
503
Pionírújság, V. évf. 7 (99). sz. 7. o.
504
Pionírújság, V. évf. 20 (112). sz. 1. o.
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Pionírújság, IV. évf. 10 (78). sz. 6. o.
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Pionírújság, IV. évf. 10 (78). sz. 6. o.
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Pionírújság, VIII. évf. 1. sz. 3. o.
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Pionírújság, IX. évf. 4. sz. 1. o.
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IX. évf. 4. sz. 1. o.

A prózairodalom képviselői közül Majtényi Mihály és Herceg János művei jelentek meg a
folyóiratban.

A vajdasági magyar irodalom előfordulása az újságban:

1948

-

Gál László: Jövünk, jövünk nagyvidáman (II. évf. 17-18 (37-38). sz. 9. o.)

1949

-

Thurzó Lajos: Kínai pionírok dala (III. évf. 3 (47). sz. 5. o.)
Thurzó Lajos: Tavasz lesz gyerekek (III. évf. 7 (51). sz. 3. o.)
Thurzó Lajos: Tavaszi intés (III. évf. 8 (52). sz. 4. o.)
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-

Thurzó Lajos: Legszebb ünnep (III. évf. 9 (53). sz. 1. o.)
Thurzó Lajos: Kis juhászok (III. évf. 13-14 (57-58). sz. 6. o.)
Thurzó Lajos: Cséplés a szövetkezet földjén (III. évf. 15-16 (59-60). sz. 7. o.)
Gál László: Tito (III. évf. 16 (54). sz. 1. o.)
Gál László: Üzenet az új iskolaév előtt (III. évf. 17 (61). sz. 2. o.)
Thurzó Lajos: Kicsi Karcsi utazása (III. évf. 17 (61). sz. 4. o.)
Bogdánfi Sándor: Dal a párttagról (III. évf. 17 (61). sz. 5. o.)
Fehér Ferenc: Igaz építők dala (III. évf. 18 (62). sz. 7. o.)
Fehér Ferenc: Reggeli induló (III. évf. 24 (68). sz. 7. o.)

1950

-

Thurzó Lajos: Verseny a negyedikben (IV. évf. 1 (69). sz. 12. o.)
Fehér Ferenc: Látogatás a szövetkezetben (IV. évf. 8 (76) sz. 6. o.)
Fehér Ferenc: A munkásság ünnepére (IV. évf. 9 (77). sz. 7. o.)
Bogdánfi Sándor: Indulunk az iskolába (IV. évf. 18 (86). sz. 12. o.)
Bogdánfi Sándor: Kicsi Jóska (IV. évf. 19 (87). sz. 13. o.)
Bogdánfi Sándor: Kicsi Jóska megy az iskolába (IV. évf. 20 (88). sz. 13. o.)
Bogdánfi Sándor: Kicsi Jóska földrajzórán (IV. évf. 21 (89). 9. o.)
Bogdánfi Sándor: Újévi készülődés (IV. évf. 22 (90). sz. 6. o.)
Bogdánfi Sándor: Kicsi Jóska a fogorvosnál (IV. évf. 22 (90). sz. 13. o.)
Bogdánfi Sándor: A hétfejű sárkány (IV. évf. 23 (91). sz. 13. o.)

1951

-

Bogdánfi Sándor: Kicsi Jóska a műhelyben (V. évf. 4-5 (96-97). sz. 13. o.)
Bogdánfi Sándor: Tavaszi öröm (V. évf. 7 (99). sz. 7. o.)

1952

-

Bogdánfi Sándor: Újévi dal (V. évf. 20 (112). sz. 1. o.)
Bogdánfi Sándor: Újévi játék (V. évf. 20 (112). sz. 6. o.)
Bogdánfi Sándor: Anyám (VI. évf. 5 (116). sz. 1. o.)
Bogdánfi Sándor: Szabadságharc (VI. évf. 6 (117). sz. 1. o.)
Bogdánfi Sándor: Tavasz (VI. évf. 7 (118). sz. 3. o.)
Thurzó Lajos: Legszebb ünnep (VI. évf. 9 (120). sz. 4-5. o.)
Bogdánfi Sándor: Májusi emlék (VI. évf. 9 (120). sz. 4-5. o.)
Bogdánfi Sándor: Tito születésnapjára (VI. évf. 10 (121) sz. 1. o.)
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-

Bogdánfi Sándor: Kapuzárás (VI. évf. 11 (122). sz. 1. o.)
Gál László: Kicsi Bandi a nagy horgász (VI. évf. 13-14. sz. 2-3. o.)
Bogdánfi Sándor: Levél a tengerről (VI. évf. 13-14. sz. 16. o.)
Gál László: Búcsú a nyártól (VI. évf. 17. sz. 4. o.)
Gál László: Pisti az iskolában (VI. évf. 18. sz. 1. o.)
Gál László: Pionírköszöntés a kongresszusra (VI. évf. 21. sz. 1. o.)
Herceg János: Medvecukor (VI. évf. 23. sz. 4. o.)
Herceg János: Medvecukor (VI. évf. 24. sz. 3. o.)

1953

-

Gál László: Újévi köszöntés (VII. évf. 1. sz. 2. o.)
Gál László: Nők napjára (VII. évf. 5. sz. 1. o.)
Majtényi Mihály: Misi (VII. évf. 5. sz. 5. o.)
Gál László: Májusi köszöntő (VII. évf. 9. sz. 3. o.)
Gál László: Mese a kicsinyeknek (VII. évf. 9. sz. 6. o.)
Gál László: Búcsú az iskolától (VII. évf. 11. sz. 1. o.)
Gál László: Szép júniust hadd dícsérjük (VII. évf. 12. sz. 2. o.)
Gál László: Gyermekhétre (VII. évf. 14. sz. 2. o.)
Gál László (ford.): Őrzője a te gyermekkorodnak (VII. évf. 19. sz. 3. o.)

1954

-

Gál László: Újévi köszöntő (VII. évf. 1. sz. 2. o.)
Gál László: Ki a legény, ki a lány? (VIII. évf. 2. sz. 10. o.)
Fehér Ferenc: Szegényember aranyai (VIII. évf. 1. sz. 3. o.)
Fehér Ferenc: Amit nem lehet pénzzel megfizetni (VIII. évf. 2. sz. 2-3. o.)
Székely Tibor: A fehér törzsfőnök (VIII. évf. 6. sz. 2. o.)
Fehér Ferenc: Mesél a vár (VIII. évf. 6. sz. 3. o.)
Bogdánfi Sándor: Titonak (VIII. évf. 9. sz. 2. o.)
Bogdánfi Sándor (ford.): Jeges fatörzs (VIII. évf. 17. sz. 4. o.)
Fehér Ferenc: A mindent felfaló kisgömbőc (VIII. évf. 18. sz. 12. o.)

1955

-

Fehér Ferenc: Történet (IX. évf. 2. sz. 3. o.)
Fehér Ferenc: Őszi vers (IX. évf. 4. sz. 1. o.)
Fehér Ferenc: Mák bácsi emlékezete (IX. évf. 4. sz. 2. o.)
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1956

-

Gál László: Májust dícsérni (X. évf. 16. sz. 1. o.)
Fehér Ferenc: A víz adja nekem őket (X. évf. 17. sz. 9. o.)

1957

-

Gál László: Fehér labda - piros kendő (XI. évf. 8. sz. 1. o.)
Majtényi Mihály: Szamárfüles könyv (XI. évf. 8. sz. 8. o.)

1958

-

Fehér Ferenc: Az üveghegy árvái (XII. évf. 9. sz. 7. o.)
Gál László: Gombóc (XII. évf. 9. sz. 7. o.)
Majtényi Mihály: Ajándék apunak (XII. évf. 9. sz. 12. o.)
Fehér Ferenc: Elgondolom… (XII. évf. 14. sz. 8. o.)
Fehér Ferenc: Név – soroló (XII. évf. 18. sz. 9. o.)

A második jugoszláv államban a szerb irodalomra is - akárcsak az összesre - a
szocialista realizmus volt jellemző. Itt is elsődleges cél a kommunista eszmék hirdetése és
az elért eredmények magasztalása volt. A második világháború idején alakult ki a partizán
népköltészet, melynek egyik jelentős képviselőjeként említhetjük Desanka Maksimovićot,
akivel később a Pionírújságban is találkozhatunk, és ekkor indult meg a baloldali irodalom
olyan nevekkel, mint Branko Čopić vagy Dobrica Čosić. A háború után a szocialista
költészet egyik legnagyobb képviselőjének Mira Alečkovićot tartják, az epika műfajában
pedig Oskar Davičo alkotott nagyot.509
A szerb nyelven született alkotások tematikája nem sokban különbözik a magyar
művekétől. Ugyanúgy írtak egy-egy verset a jelentős ünnepek tiszteletére, a háború
emlékének szentelve, de a természet mint közkedvelt ihletforrás náluk is jelen van.
509

Milosevits Péter. A szerb irodalom rövid története.
Forrás: http://milosevits.web.elte.hu/ROVID%20tort.htm
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Az irodalmi művek ezen kategóriája azért nem igazán releváns számunkra, mert sem
számban, sem mondanivalójában nem haladja meg a magyar, illetve a vajdasági magyar
szerzők által publikált műveket, és mivel csak közvetítő által értelmezhetjük őket, így
sokkal fontosabbá válik a fordító személye, aki szinte kivétel nélkül a vajdasági magyar
irodalom egyik közismert képviselője.

A szerb irodalom előfordulása az újságban:

1947

-

Petrovics Velykó: Higyjél előbb (I. évf. 6. sz. 6. o.)
Makszimovics Deszánka: Mese (I. évf. 16. sz. 3. o.)
Alecskovics Mira: Hazajöttünk a Vonalról (I. évf. 18. sz. 10. o.)
Alecskovics Mira: Köztársaságunk ajándéka (I. évf. 19. sz. 2. o.)

1948

-

Radicsevics Brankó: A kishalász álma (II. évf. 3. sz. 7. o.)
Csopics Branko: Őrzője a te gyermekkorodnak (II. évf. 1. o.)
Alecskovics Mira: Május 9, a győzelem napja (II. évf. 9 (29). sz. 3. o.)
Csopics Branko: Éljen a pionírnap! (II. évf. 11 (31). sz. 1. o.)
Alecskovics Mira: Levél a tengerről (II. évf. 13-14 (33-34). sz. 1. o.)
Tesics Momcsilo: Erdőbe jöjjetek (II. évf. 15-16 (35-36). sz. 1. o.)
Makszimovics Deszanka: Itthon (II. évf. 17-18 (37-38). sz. 2. o.)

1949

-

Mira Alecskovics: Hóhullásban (III. évf. 1 (45). sz. 12. o.)
Mira Alecskovics: A legszebb emlék (III. évf. 2 (46). sz. 3. o.)
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1950

-

Mira Alecskovics: Fogadalmat tettünk (IV. évf. 23 (91). sz. 3. o.)
Alecskovics Mira: A mi hadseregünk (IV. évf. 24 (92). sz. 2. o.)

1954

-

Bránkó Csopics: Az Adria hősei (VIII. évf. 2. sz. 12. o.)
Bránkó Csopics: A kis hősök (VIII. évf. 7. sz. 3. o.)

1955
-

Deszanka Makszimovics: Áprilisi vers (IX. évf. 14. sz. 4. o.)
Mira Alecskovics: Köztársaság (IX. évf. 6. sz. 2. o.)

1956

-

Deszanka Makszimovics: Véres rege (X. évf. 3. sz. 4. o.)
Furfangos Hero (X. évf. 3. sz. 9. o.)
Petár Petrovics Nyegos: Hegyek koszorúja (X. évf. 4. sz. 5. o.)
Deszanka Makszimovics: Újévi köszöntő (X. évf. 8. sz. 3. o.)
Voja Carics: Néger altatódal (X. évf. 9. sz. 2. o.)

1957

-

Bránkó Csopics: Barátaim a nagyvilágban (XI. évf. 8. sz. 9. o.)
Jirsak Mirko: Téli csend (XI. évf. 11. sz. 1. o.)

1958

-

Brankó Mihalyevics: A nyulacska és a kispatak (XII. évf. 4. sz. 9. o.)
A sötétség borodalma (XII. évf. 12. sz. 9. o.)
Alekszandar Vucso: A kis kócsa álma (XII. évf. 16. sz. 8. o.)
Deszanka Makszimovics: Árpilisi dal (XII. évf. 16. sz. 9. o.)
Branko Csopics: A sasok korán kirepülnek (XII. évf. 17. sz. 9. o.)
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A magyar, a vajdasági magyar és a szerb irodalom előfordulásának aránya:
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Az irodalmi alkotások megoszlása

Szerb irodalom
20%
Magyar irodalom
35%

Vajdasági magyar
irodalom
45%

197

1957

0%

1958

A Pionírújság irodalmi részét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a vajdasági magyar
irodalom képezi az írások 45%-át, ami majdnem a felét teszi ki, ezt követi az egyetemes
magyar irodalom 35%-kal, majd a szerb 20%-szal. A magyar nyelvű alkotások ilyen szintű
elsődlegességét azzal magyaráznám, hogy mivel a jugoszláv állam a szabad
nyelvhasználati jog lehetőségét az alkotmány egyik legnagyobb engedményeként kezelte,
és ennek folytonos tudatosítására törekedett, − a lapban többször is előfordulnak olyan
kijelentések, miszerint a pioníroknak örülniük kell, hogy saját anyanyelvükön olvashatnak
– másodlagos szándék húzódott mögötte. Emellett a délszláv irodalom fordítást igényelt,
ami plusz idő- és energiabefektetéssel járt, nem beszélve a dupla cenzúráról, illetve mivel a
rendszernek - elsősorban Gál László és Bogdánfi Sándor személyében – megvoltak a saját,
magyar nyelven alkotó költői, akik kiszolgálták az igényeket, így nem volt szükség más
ajkú szerzők tolmácsolására. Ha mégis szerepeltettek egy-egy délszláv írót, akkor általában
a már említett magyar költők közvetítették műveiket a gyermekek számára. Érdekes látni,
hogy a rendszer számára jelentős szimbólumok, jelszavak hogyan jelennek meg bújtatva
egy-egy versben, ennek elemzése azonban nem tartozik a kutatásom szűkebb keretébe.
Vannak nyíltan e témáknak szentelt alkotások, a legtöbb esetben azonban nem központi
helyet foglalnak el. Észrevétlenül próbálnak ingerként hatni, melyek egy idő után
tudatmódosító hatással rendelkeznek.
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5. Következtetések

A kommunista világnézet a tudományos materialista világképre épít. A tudomány és az
osztályérdek között kölcsönös kapcsolatot feltételez, vagyis azt, hogy a tudományban az
osztályérdek, míg az osztályok tevékenységében a tudományos igazság realizálódik. A
kettő kapcsolatával minden alátámasztható. A szocialista gyermekkép jellegzetességei is,
hiszen a kommunista nevelés elvei a tudományos világképből indulnak ki. Az oktatási
intézmény feladata a tudomány nézeteinek közvetítése a gyermekek felé. A tudás szintjét
aszerint határozzák meg, hogy milyen mértékben sajátították el a dialektikus
materializmust, vagyis a marxista filozófia alapjait. Mivel a párt eszméi és a
tudományosság a szocialista világképben összekapcsolódik, ezért a pártosság kialakítása −
mely a proletariátus osztályérdekeit képviseli – pedagógiai cél.510
A háború utáni fél évtized és az ötvenes évek sajtóorgánumaira mindvégig a
kommunista ideológia jellemző, nem csak Jugoszláviában, hanem az összes szocialista
országban. Mivel a leggyorsabb eszköznek számított a kommunista nézetek közvetítésére,
nagy szerepe volt a szocialista emberkép kialakításában. Ez volt az az időszak, amikor
mindent a testvériség-egység eszméjének, a hatalmi pártnak rendeltek alá, és
megkövetelték az egyén szolgalelkűségét, beintegrálhatóságát a rendszerbe. Bár az összes
intézkedést a munkásság „érdekében” hajtották végre, ezek csak látszattevékenységek
voltak, melyek mögött minden esetben hatalmi érdekek húzódtak. A nemzeti intézmények
és kulturális rendezvények engedélyezése is ilyen volt, mert bár létezhettek, működhettek,
de különálló tevékenységet nem folytathattak. A folyóiratoknak, napilapoknak, irodalmi
kiadványoknak pedig a vezetőség álláspontját kellett közvetítenie, elsősorban a belpolitikai
eseményekre fókuszálva.
A titoista rendszert kiszolgáló magyar sajtótermékek közül a Magyar Szó a
legfontosabb, de ugyanebből a célból indították útjára a Pionírújságot is. Az akkori
propaganda-tevékenységet többen és különféle szempontok szerint vizsgálták már, de ezek
a kutatások leginkább a felnőtteknek szánt anyagokra korlátozódtak. A Pionírújság
azonban szintén nagyon fontos forrásanyag, melyből ugyanúgy kimutatható a manipuláció
és annak eszköztára. A rendszer befolyása itt is egyértelmű. Határozott elképzelésük volt
510
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arról, hogy mit akarnak közvetíteni a kisgyermekek számára. Ennek függvényében
jelenhettek meg bizonyos személyek a lapban, míg másokat mellőztek. Ugyanez a
tendencia figyelhető meg az irodalom és a történelem esetében is, ami hatással volt arra,
hogy hogyan élték meg identitásukat a második jugoszláv állam keretein belül a vajdasági
magyar kisiskolások.
Kutatásom célja a Pionírújság identitásra ható vizsgálata volt előre meghatározott
szempontok alapján. A kulcsfogalmak segítettek behatárolni az általam vizsgálni kívánt
témaköröket, − ami mindenképpen szükséges egy ekkora szövegkorpusz esetében, mely
számtalan lehetőséget tartogat magában − hiszen egy dolgozat keretében mind kifejtésére
nincs lehetőség.
Elsődlegesen a haza fogalmának megjelenésére fókuszáltam. Kíváncsi voltam arra,
hogy mit értenek alatta, hogyan definiálják, és milyen szövegkörnyezetben fordul elő. A
hazaszeretet a pionír mozgalom egyik fő eszménye volt, így tudatosítására nagy hangsúlyt
fektettek. Mivel a haza a lap hasábjain kizárólag a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaságot
jelentette, előfordulása minden esetben a szenvedés gondolatával társult, amihez az
együttérzés, illetve a hála gesztusának szükségességét rendelték hozzá, így tudták érvényre
juttatni és hangsúlyozni az összetartozás szellemiségének fontosságát. A titói Jugoszlávia
propagandájának elsődleges szólamaként ezzel igyekeztek elfojtani különböző nacionalista
törekvéseket. Ebből adódóan nemcsak a magyar haza fogalom − mely a magyar identitás
fontos részét képezi − nem jelenik meg a Pionírújságban, hanem még a vajdasági lét sem
realizálódik. Fontosnak véltem megvizsgálni, hogy melyek azok a dátumok, melyekre
folyamatosan ráirányították a figyelmet. Itt is egyértelműen a jugoszláv történelem kerül
előtérbe. A leggyakrabban november 29-e fordul elő, melyről évről-évre megemlékeztek,
de kiemelném július 7-ét is, a jugoszláv partizán sereg harcának kezdetét. A szocialista
állam megalakulása előtt tisztelegve a Pionírszövetség minden évben november 29-én
tartotta új tagjainak avatását, ezzel is elősegítve a dátum a kollektív tudatba való
beágyazódását. A magyar történelem jeles eseményei után kutatva az 1848─49-es
forradalom és szabadságharccal, illetve a Dózsa-féle parasztfelkeléssel találkozunk, de
ezek is kimondottan a jugoszláv eszmeiségnek megfelelő szempontból közelítettek a téma
felé. A Pionírújság első évfolyamában, a Sztálinnal való szakítást megelőzően, három
aktuálpolitikai tudósítás jelent meg a jugoszláv─magyar kapcsolat alakulásáról, ám a
továbbiakban még csak említésre sem méltatták. A haza fogalom vizsgálata során az a
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konklúzió vonható le, hogy a kifejezés kizárólag a jugoszláv állam kontextusában jelenik
meg, így egyértelműen a jugoszláv identitással párosul.
A kommunista államokban a személyi kultusz nagymértékben hozzájárult az ideológia
megszilárdításához. Jugoszláviában Josip Broz Titót és a partizán hadsereget körülvevő
tisztelet a mindennapok részévé vált, és megkérdőjelezhetetlen volt. Személyében a hős
vezért látták, akinek az ország sorsának jobbra fordítását köszönhetik. Az állam első számú
embereként olyan szintű hatalmat gyakorolt, hogy az általa fémjelzett politikai rendszerben
a jugoszlávizmus titoizmussá alakult, ami nem más volt, mint a hagyományos balkáni
társadalmak, a nyugati eszmei áramlatok, valamit a sztálinizmus kölcsönhatásából
létrejövő rendszer.511 Titót a gyermekek védelmezőjeként gyakran lehetett körükben
ábrázolva látni. Személyéhez a hála érzését és az empátiát társították. Folyamatosan nehéz
gyermekkorát emelték ki, és becsületes, önfeláldozó jellemét hangsúlyozták. A
Pionírújságban való előfordulását a címlapon való megjelenés és a hozzá írt cikkek,
költemények alapján vizsgáltam. A 280 megjelent lapszámból 14 tetején szerepel, ami a
kiadványok öt százalékát jelenti. Bár nem tűnik soknak, ám ha figyelembe vesszük, hogy
egy gyermekújságról van szó, az évenkénti egy címoldal is szignifikáns. Általában a május
15-i kiadvány tetején látható születésnapja alkalmából, amely országos ünnepnek
számított. A fedőlapon való megjelenéstől sokkal fontosabb és hangsúlyosabb a lap
hasábjain való előfordulása. Az ismeretterjesztő cikkek mellett a gyermekek is gyakran
méltatták nagyságát. Nincs olyan irodalmi műfaj, melyben ne született volna róla számos
alkotás. De nem csak közvetlenül, hanem közvetett formában is többszörösen találkozunk
alakjával. Ennek köszönhető, − amit a kvantitatív mérés is alátámasztott − hogy a róla
szóló képek és cikkek az egyik leggyakrabban előforduló témaként szerepelnek a lapban.
Ez a tény egyértelműen alátámasztja azt az állítást, hogy személyét eszközként használták
fel a kommunista ideológia iránti elköteleződés megszilárdítása érdekében.
Vizsgálatom során arra a megállapításra jutottam, hogy az újságban több tematika is a
jugoszláv identitástudat megerősítését szolgálta. Elsődlegesen a történelmi múltból vett
témák, illetve az aktuális politikai események ismertetése, de legalább ilyen fontosnak
tartották kiemelni és felhívni a gyermekek figyelmét a jeles dátumok és a társadalmilag
pozitív megítélésű néphősök szerepére is. A partizánpropaganda gyakran a mártír hősöket
állítja példaképnek. Jelen esetben szintén a háborúban életüket vesztett harcosok és tetteik
számítottak ideálnak. A történelemi témájú cikkek nagyrészt a második világháború alatt
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lezajlott eseményekről és a kommunista szervezkedésekről számolnak be, melyek a
partizán mítosz életben tartásának a célját szolgálták. A néphősök, akik a háborúban
áldozták életüket a hazáért, a partizán hadsereg tagjai voltak, így személyükben e
hármasság

egyesül.

A

jugoszlávság

fogalmának

tanulmányozásakor

nem

csak

narrációelemzéssel kívántam a közvetített tartamot vizsgálni, hanem kitértem a jugoszláv
szimbolika képi manifesztálódására is.
Mivel a jugoszláv identitás kategóriája és a kommunista ideológia összefügg egymással,
így a jugoszlávság fogalmának kutatásakor mindenképpen fontosnak tartottam ismertetni a
rendszer tipikus szocialista jellegzetességeit is. A cikkek tematikájában és az újság vizuális
anyagában egyaránt gyakran találkozunk velük, hiszen a képek a hitelesítés egyik
eszközének számítanak. A lap illusztrációs anyaga a gyerekek megjelenítésére
összpontosít. Az esetek többségében közösségben ábrázolja őket, hiszen, mint tudjuk, a
közösségtudat fontosságának hangsúlyozása egyik alappillére a tárgyalt ideológiának. A
helyszín legtöbbször az iskola vagy pedig a természet. Itt kapcsolódik be a kommunizmus
egy másik − szintén fő – fogalma: a munka. Az iskolások különböző köztevékenységeken
való részvétele elvárt volt, így a gyümölcsszedés, a szüret vagy a környezet szebbé tétele
közben készült képek preferált tartamként szerepelnek, akárcsak az ünnepi felvonulásokon
vagy tüntetéseken rögzítettek. A képek másik nagy csoportja a szocialista realista
ikonográfia jellegzetes figuráit és szimbólumait jeleníti meg. Ide tartozik például az ekével
szántó paraszt, a traktoros vagy a gyári munkás, illetve a vörös csillag, a sarló és
babérkoszorú.

A szocialista emberkép kialakítása érdekében olyan témák kerültek

előtérbe, melyek középpontjában a dolgozó munkás, a paraszt, a gyárak és az üzemek
állnak.
Tito és rendszere a kor embere számára ideálisnak tűnt, hiszen a propaganda minden
eszközével arra törekedtek, hogy ezt a látszatot keltsék. A manipulálás a társadalom
egészére kiterjedt, mindig éppen azt a fórumot használva, ami a legnagyobb eredmény
ígéretével kecsegtetett. Érdekes volt látni, hogy hogyan alapozták meg kiskorban azt a
szemléletmódot, mely segítségével a rendszer feltétlen hívévé alakították az egyént.
Egy újság vizsgálata során mindig számos kétely merül fel hipotéziseinkkel
kapcsolatban, viszont a kvantitatív módszer segítségével nyert adatok alapján alá tudjuk
támasztani állításainkat, így a kutatás eredményessé válik. Jelen esetben is a visszatérő
elemek és a kulcsszavak elemzésével olyan konklúziókat vonhattam le, melyek
megerősítették kezdeti feltevéseim, és eredményessé tették kutatásomat.
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Köztudott, hogy a folyamatos rendszerességgel megjelenő tartamok nagyobb
jelentőséggel bírnak, − hiszen fontosabbnak tűnnek − ezért a megszólítani kívánt csoport
figyelmét könnyebben magukra tudják vonni. A Pionírújság cikkeit három nagy csoportba
sorolva próbáltam szemléltetni az arányok. A címek alapján megkülönböztettem a politikai
tartalmú, az irodalmi témájú írásokat, és minden más jellegű cikket, mely nem tartozott e
két kategóriába, az egyébben összesítettem.

A cikkek kategóriák szerinti megoszlása
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A grafikon görbéit látva mindennemű háttérinformáció hiányában azt mondhatnánk, hogy
a politikai vonatkozású hírek előfordulása a legkevésbé jelentős. Ebben az esetben azonban
a kvantitatív mérés nem tükröz valós értékeket. A pozitivista szemléletmód helyett itt az
induktív módszerből levezetett narratív elemzés technikáját kell alkalmazni. Az irodalmi
cikkek ugyanis, ami már a repertóriumi lista alapján is megállapítható, a társadalmi
elvárásoknak megfelelő mondanivalót közvetítik. Ennek tudatában, ha nem az elsődleges
besorolási − műfaji − szempontot vesszük alapul, jelentős fedést találunk a két kategória
között. A politikai és az irodalmi írások összessége pedig megközelíti a harmadik
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csoportot, melyek esetében hasonló helyzet áll fenn, hiszen ennek a részét képezik a képek
is, melyekről szintén kijelenthető, hogy nagyrészük a kommunista jugoszláv eszmeiséget
tükrözi. Valójában tehát a politikai témájú cikkek magasan felülreprezentáltak, hatásukat
viszont az összes kategória és műfaj segítségét igénybe véve fejtik ki. A közvetett módon
való előfordulási arányuk legalább olyan jelentős. Legtöbbször ugyanis nem az
egyértelmű, hanem a rejtett üzenetek válnak igazán eredményessé, ezért sokszor a
másodlagos mondanivaló a manifesztáció eredeti célja.

IV. évf. 22 (90). sz. 1. o.

A Pionírújság szöveginek visszatérő sajátosságait vizsgálva bizonyítást nyert, hogy a
kommunista tematika oly mértékben szignifikáns, hogy a gyermeklap szövegei
egyértelműen

a

jugoszláv

identitás

megerősödését

szolgálták.

A

Pionírújság

ideológiaközvetítő lapként funkcionált, Témaválasztása, vizuális arculata és általános
összképe is ezt támasztja alá.
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