
dél szláv né pek mo dern ko ri tör té ne té ben
az 1918-as, 1941-es és az 1945-ös év sors -
dön tõ je len tõ sé gû. 1918. de cem ber 1-jén

ala kult meg a Szerb–Horvát–Szlovén Ki rály ság,
köz ke le tûbb ne vén Ju go szlá via, amely a tör té ne -
lem so rán el sõ al ka lom mal egye sí tet te egy ál lam -
ban a bal ká ni dél szláv né pe ket (a bol gá rok ki vé te -
lé vel), s kí nált óri á si le he tõ sé ge ket a fris sen lét re -
jött nagy ki ter je dé sû, jó le he tõ sé gek kel ren del ke -
zõ, bár két ség te le nül ko moly ne héz sé gek kel, nem -
ze ti és nem ze ti sé gi el lent étek kel, tõ ke hi ánnyal és
gaz da sá gi, kul tu rá lis, po li ti kai el ma ra dott ság gal is
jócs kán ter helt or szág szá má ra. 1941 áp ri li sa en -
nek az ál lam nak a to tá lis fel bom lá sát, szét da ra bo -
lá sát és meg szûn tét je len ti, míg 1945 az új kez det
le he tõ sé gét, a nul la pont ról tör té nõ in du lás le he -
tõ sé gét csil lan tot ta fel. Írá som ez utób bi dá tum -
mal, a má so dik Ju go szlá via el sõ évé vel kí ván fog -
lal koz ni, váz la tos át te kin té sét ad va az új in du lás
irá nya i nak, le he tõ sé ge i nek és korlátainak, il let ve
an nak a nem zet kö zi fel té tel rend szer nek, amely -
ben mind ez le ját szó dott.

Az új ha ta lom ki épí té se

A má so dik vi lág há bo rú so rán szá mos szom -
széd ja ál tal meg szállt és pol gár há bo rú tép te or szág
meg ha tá ro zó po li ti kai ere jé vé a há bo rú vé gé re
egy ér tel mû en a Ju go szláv Kom mu nis ta Párt (JKP)
vált, amely „a gyõz tes min dent visz” ala pon a po -
li ti kai, a tár sa dal mi és a gaz da sá gi élet gleich-
schaltolására tö re ke dett, tel jes si ker rel. Más ke let-
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eu ró pai or szá gok hoz ha son ló an a II. vi lág há bo rú ban gyõz tes for ra dal mi erõk Ju go -
szlá vi á ban is igye kez tek a szov jet pél dát kö vet ni a szo ci a lis ta tár sa da lom ki épí té sé -
ben, amely je len tõs rész ben az ide o ló gi án és a párt ál la mi in téz mé nye ken ke resz tül
foly ta tott el nyo má son ala pult. Az erõ sza kot a párt ál lam gya ko rol ta po li ti kai szer ve -
ze te in (AVNOJ – Ju go szláv Nép fel sza ba dí tó An ti fa sisz ta Ta nács, NKOJ – Ju go szláv
Nem ze ti Fel sza ba dí tó Bi zott ság, OZNA – Nép vé del mi Osz tály) ke resz tül a kü lön bö -
zõ tár sa dal mi-po li ti kai szer ve ze tek (Nép front, Ju go szláv An ti fa sisz ta Nõk Front ja, if -
jú ság, szak szer ve ze tek és szak mai egye sü le tek) ide o ló gi ai pro pa gan da tá mo ga tá sá val.
Az alap cél a szov jet tár sa dal mi mo dell át vé te le, a par la men ta riz mus meg szün te té se
és az egy párt rend szer dik ta tú rá já nak be ve ze té se, az ál la mi szo ci a liz mus lét re ho zá sa
a gaz da ság ban (a pi a ci vi szo nyok meg szün te té sé vel és a ma gán tu laj don el tör lé sé vel),
va la mint a szo ci a lis ta re a liz mus kul tu rá lis mo dell jé nek be ve ze té se, il let ve a szel le -
mi élet és szel le mi ter mé kek ki adá sa fe let ti el len õr zés meg szer zé se volt.1

A to ta li tá ri us rend szer ki épí té sé vel ér te lem sze rû en együtt járt az el len zék tel jes
meg szün te té se, el len zé ki pol gá ri pár tok ve ze tõ i nek ül dö zé se, az el len ál lás meg tö ré se,
az egy há zak el le he tet le ní té se és a pap ság ra gya ko rolt nyo más, a ré gi pol gá ri ré teg, a
pa raszt ság és más, a rá juk kényszerített vál to zá sok kal és a JKP ha tal mi mo no pó li u má -
val szem ben el len ál lást ta nú sí tó tár sa dal mi ré te gek el nyo má sa, fel szá mo lá sa vagy
csak el le he tet le ní té se. A re cept tu laj don kép pen azo nos volt a töb bi ke let-eu ró pai né -
pi de mok ra ti kus ál lam ban al kal ma zott hoz, csak hogy Ju go szlá via meg elõz te ko rát: itt
ugyan is már 1945 vé gé re le zaj lott a tel jes át ala ku lás, az egy párt rend szer ki ala ku lá sa.

A po li ti kai ha ta lom meg ra ga dá sa min de nütt a ko ráb bi po li ti kai pol gá ri erõk ki ik -
ta tá sát je len tet te el sõ sor ban. Eh hez el sõ lé pés ben a Tito–Šubašić-egyezmény alap ján
lét re jött ko a lí ci ós kor mány ba be vont pol gá ri pár to kat kel lett „jobb be lá tás ra”, a kor -
mány ból va ló ki lé pés re bír ni, majd jö he tett tel jes fel szá mo lá suk, be til tá suk vagy ato -
mi zá lá suk és a Nép fron ton ke resz tül a Ju go szláv Kom mu nis ta Párt po li ti ká já ba va ló
be csa tor ná zá suk.  Ezt a fo lya ma tot Hor vá tor szág ban meg könnyí tet te az a kö rül mény,
hogy a nagy ha gyo má nyú és a két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ban a hor vát nem zet
szin te egé szét rep re zen tá ló Hor vát Pa raszt párt te kin té lye sú lyo san meg in gott, mi u -
tán a há bo rú alatt a ki vá rá sos po li ti ká ra ját szott. A párt ve ze tõ je, Vlatko Maček 1945
má ju sá ban pe dig nyu gat ra emig rált. A ve ze tõ nél kül ma radt pár tot a Josip Broz Ti to
ve zet te JKP a ke let-eu ró pai kom mu nis ta pár tok ked velt mód sze ré vel, az úgy ne ve zett
„sza lá mi tak ti ká val” igye ke zett bom lasz ta ni, si ker rel. A szer bi ai pol gá ri erõ ket is
gyor san si ke rült ki ik tat ni, ame lyek a má so dik vi lág há bo rús ma ga tar tá suk kal, passzi -
vi tá suk kal, ve ze tõ ik emig rá lá sá val és a ki rá lyi kor mány ban vál lalt sze rep vál la lá suk -
kal s nem utol só sor ban a JKP ál tal kö ve telt és a tö me gek nek be ígért ra di ká lis gaz da -
sá gi-tár sa dal mi át ala ku lás sal szem be ni ál lás pont juk kal ko moly tá ma dá si fe lü le tet
nyúj tot tak. A pol gá ri pár tok nak ez a fel mor zso lá sa vil lám gyor san, né hány hó nap
alatt vég be ment. 1945 au gusz tu sá ban a má so dik vi lág há bo rú ban meg szer ve zõ dõ és
a par ti zán moz gal mat irá nyí tó nép fel sza ba dí tó bi zott ság át ala kult egy a bé ke idõ szak
fel tét ele i hez és el vá rá sa i hoz al kal maz ko dó tö meg szer ve zet té, a Ju go szláv Nép front -
tá, amely ke re tet biz to sí tott a Ju go szláv Kom mu nis ta Párt el vi és gya kor la ti ve ze tõ
sze re pé nek meg te rem té sé hez. 2

A há bo rú utá ni Ju go szlá vi á ban 1945. no vem ber 11-én tar tot ták az el sõ vá lasz tá -
so kat, ame lyek a Nép front el söp rõ, 90% kö ze li gyõ zel mét hoz ták. Az ered mény csak
rész ben ma gya ráz ha tó a meg fé lem lí tés sel és vissza élé sek kel, pél dá ul az zal, hogy a
vá lasz tó pol gár ok csak a Nép front lis tá já ra sza vaz hat tak, il let ve amennyi ben ez zel a
le he tõ ség gel nem kí ván tak él ni, ak kor egy kü lön ur ná ba dob hat ták el uta sí tó sza va -
za ta i kat. Ta gad ha tat lan tény ugyan ak kor, hogy az új ha ta lom nak az egész or szág ban
je len tõs tá mo ga tott sá ga volt. A má so dik vi lág há bo rú utá ni Ju go szlá via egy sok nem -
ze ti sé gû, a gaz da sá gi fej lett ség szem pont já ból je len tõ sen el té rõ te rü le te ket egye sí tõ,90
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ám alap ve tõ en pa rasz ti, gaz da sá gi lag el ma ra dott nak szá mí tó or szág volt, ahol a ra -
di ká lis tár sa dal mi vál toz ta tá sok han goz ta tá sa és eb ben az irány ban már meg tett lé -
pé sek, pél dá ul a föld re form3 ko moly sza va zat szer zõ té nye zõ volt. Az a tény, hogy a
fel sza ba dí tást ki ví vó par ti zán moz ga lom ve ze tõ ere je, a JKP állt az élén, ter mé szet -
sze rû en szin tén hoz zá já rult a Nép front nagy fo kú tá mo ga tott sá gá hoz. Mind ez együt -
te sen ered mé nyez te azt, hogy az ad dig vég be ment po li ti kai, tár sa dal mi és gaz da sá gi fo -
lya ma tok meg ko ro ná zá sa ként és azok le gi ti má lá sa ként fel fog ha tó 1945. no vem be ri
vá lasz tá sok ered mé nye ként az egész ké sõb bi szo ci a lis ta blok kon be lül Ju go szlá vi á -
ban va ló sult meg a leg gyor sab ban a szov jet tí pu sú államszocialista gaz da sá gi és po -
li ti kai be ren dez ke dés.

A po li ti kai ha ta lom meg ra ga dá sa mel lett meg kez dõ dött a gaz da sá gi élet „meg tisz -
tí tá sa” is, ami ben a na gyi pa ri üze mek és ban kok ál la mo sí tá sa mel lett a pol gár ság
anya gi lét alap já nak meg sem mi sí té se is sze re pet ka pott. Jó részt a meg szál lók kal va ló
kol la bo rá lás és a Füg get len Hor vát Ál lam (Nezavisna Država Hrvatska – NDH), il let -
ve a szer bi ai báb ál lam kor mány za ta ki szol gá lá sá nak vád ja ré vén, ami szin te min den
eset ben a vád lot tak tel jes va gyon el kob zá sá nak íté le té vel járt (egyéb szank ci ók mel -
lett), a vál la la tok fe le már 1945 fo lya mán ál la mi tu laj don ba ke rült, az 1946-os és
1948-as ál la mo sí tá sok kal a kom mu nis ták rá tet ték a ke zü ket a kül föl di vál la la tok ra is,
ami je len tõ sen ron tot ta kap cso la ta i kat a nyu ga ti or szá gok kal.4 Az el sõ vi lág há bo rú
utá ni hely zet hez ha son ló an a köz pon ti kor mány zat is mét élt a va lu ta vál tás esz kö zé -
vel, ami nek ré vén to váb bi pénz- és anya gi for rá so kat si ke rült el von ni a te he tõ sebb
ré te gek tõl. A kom mu nis ta párt más ke let-eu ró pai ál la mok hoz ha son ló an igye ke zett
vissza szo rí ta ni az egy há zak be fo lyá sát a tár sa da lom ban. A má so dik Ju go szlá via val -
lá si kö zös sé gei kö zül a leg na gyobb csa pást alig ha meg le põ mó don a hor vát ka to li kus
egy ház ra mér ték. Tár sa dal mi be fo lyá sa, tör té nel mi sze re pe mi att ugyan is ez az in -
téz mény szá mí tott a to ta li tá ri us rend szer be ve ze té se leg na gyobb aka dá lyá nak, rá -
adá sul fe je kí vül volt az or szág po li ti kai ve ze té sé nek ha tás kö rén.5 Min den kép pen
fon tos meg em lí te ni az új rend szer meg szi lár dí tá sá val pár hu za mo san zaj ló meg tor lá -
so kat és tisz to ga tá so kat, ame lyek kü lö nö sen sú lyo sak és ke gyet le nek vol tak, ál do za -
ta i nak szá ma szá zez res nagy ság ren det ért el. E tisz to ga tá sok egy fe lõl ál ta lá ban irá -
nyul tak a ré gi rend hí vei vagy po ten ci á lis tá mo ga tói el len, más fe lõl cél zot tan irá -
nyul tak a ki sebb sé gek, a ma gya rok, a né me tek és az al bá nok el len, s ame lyek ered -
mé nye ként az egy kor fél mil li ós né met ki sebb sé get gya kor la ti lag tel je sen fel szá mol -
ták,6 és a ma gyar ál do za tok szá ma is el ér te a tí zez res nagy ság ren det.

A JKP okul va az el sõ Ju go szlá via bu ká sá ból, sza kí tott a cent ra lis ta be ren dez ke dés
el vé vel, és az új Ju go szlá vi át fö de ra tív be ren dez ke dé sû né pi de mok ra ti kus ál lam ként
de fi ni ál ta, amely ben a hat tag köz tár sa ság, leg alább is pa pí ron, nagy fo kú bel sõ füg get -
len sé get él ve zett.7 Az egyes tag köz tár sa ság ok bel sõ ha tá ra it 1945–46 so rán ala kí tot -
ták ki, túl nyo mó részt a tör té nel mi ha gyo má nyok fi gye lem be vé te lé vel. Szlo vé nia,
Hor vát or szág, Bosz nia és Her ce go vi na, Ma ce dó nia, Mon te neg ró és Szer bia ké pez te a
hat fö de ra tív egy sé get, il let ve to váb bi két au to nóm te rü let, a Vaj da ság Au to nóm Tar -
to mány és Ko szo vó Au to nóm Kör zet kap cso ló dott a szerb tag köz tár sa ság hoz. 

Nem ze ti cé lok és ha tal mi am bí ci ók

A ré gi-új dél szláv ál lam az 1945-ös esz ten dõ vé gé re egy ki vé tel tõl el te kint ve min -
den te kin tet ben – tár sa dal mi-po li ti kai be ren dez ke dé se, gaz da sá gi rend sze re stb. –
sza kí tott az el sõ Ju go szlá via örök sé gé vel. Ezt az egy ki vé telt a kül po li ti kai cél ki tû zé -
sek és tö rek vé sek je len tet ték.

A vi lág há bo rú után Ju go szlá via sa já tos kül po li ti kai hely zet ben volt. El té rõ en a
töb bi ke let-eu ró pai or szág tól Belg rád vi szony lag je len tõs kül po li ti kai moz gás tér rel
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ren del ke zett. Da cá ra an nak, hogy az 1944. ok tó be ri szá za lé kos al ku alap ján a Nyu -
gat és a Ke let 50-50% arány ban meg osz to zott a fe let te gya ko rolt be fo lyá son, s a mér -
leg nyel ve egy ér tel mû en a Szov jet unió fe lé bil lent, Belg rád nak össze ha son lít ha tat la -
nul na gyobb sza bad sá ga volt kül po li ti kai té ren bár me lyik más szov jet be fo lyás alá
ke rült or szág nál, s ezt a ju go szláv ve ze tés igye ke zett ma xi má li san ki hasz nál ni. Akár -
csak a Szov jet uni ó nál, a ju go szláv kom mu nis ták nál is meg fi gyel he tõ volt a ko ráb bi
kor szak ok kül po li ti kai ten den ci á já nak to vább élé se. Amint Moszk va, Szent pé ter vár
örö ké be lép ve, rö vid szü ne tet kö ve tõ en foly tat ta a cá ri bi ro dal mi kül po li ti kát, úgy a
ju go szláv kom mu nis ták is elõbb fel hagy tak a Ju go szláv Ki rály ság fel bom lasz tá sá ra
irá nyu ló tö rek vé sek kel, majd ha tal mi po zí ci ó ba ke rül vén ma gu ké vá tet ték a két vi -
lág há bo rú kö zöt ti belg rá di ve ze tés nek a bal ká ni ve ze tõ sze rep meg szer zé sét cél zó
po li ti ká ját. En nek a po li ti ká nak egyik igen fon tos szeg men se volt a nem ze ti egye sí -
tés. A leg nyil ván va lóbb cél eb ben az ér te lem ben a szlo vén nem zet te rü le te i nek meg -
szer zé se volt, hi szen a szer bek, hor vá tok már or szá gon be lül tud hat ták a nem zet ré -
sze ik ál tal la kott te rü le tek dön tõ több sé gét, mi köz ben a szlo vé nek nagy szám ban él -
tek Ju go szlá vi án kí vül Iszt ri á ban a vesz tes Olasz or szág ural ma alatt és az ugyan csak
a vesz te sek kö zé so rol ha tó Auszt ri á hoz tar to zó te rü le te ken. Egy má sik dél szláv nem -
zet, a ma ce dó nok egye sí té se ugyan csak vá ra tott még ma gá ra.

A ju go szláv kül po li ti kai tö rek vé sek en nél fog va két fõ szá lon fu tot tak. Belg rád nak
két fron ton kel lett ér de ke it ér vé nye sí te nie: dé len a Bal ká non, észak nyu ga ton pe dig
Ola szor szág gal és Auszt ri á val szem ben – a nyu ga ti szö vet sé ge sek szán dé kai el le né -
ben. A Szov jet unió ele in te tá mo gat ta a ju go szlá vok észak nyu ga ti irá nyú te rü le ti kö -
ve te lé se it, be le ért ve Tri eszt vá ro sát is. Utóbb azon ban le tett ar ról, hogy Tri eszt kér -
dé sé ben tel jes mell szé les ség gel ki áll jon a ju go szlá vok mel lett. Eb ben egy részt köz re -
ját szott a bri tek el tö kélt sé ge, hogy Tri eszt nem ke rül het Titóék ke zé re, mert úgy lát -
ták, hogy ily mó don köz vet ve a Szov jet unió ke zé be ke rül ne. Más részt a szá za lé kos
al ku va ló ra vál tá sá nak le he tõ sé gét ek kor még nem te kin tet ték tel je sen el ve szett nek,
és Tri esz ten ke resz tül Ang lia a cseh szlo vák és a ma gyar ten ge ri ki já ra tot kí ván ta biz -
to sí ta ni. Moszk va azért sem kí vánt ko moly konf ron tá ci ót vál lal ni a nyu ga ti ha tal -
mak kal, il let ve Ola szor szág gal, mert te kin tet tel kí vánt len ni az Olasz Kom mu nis ta
Párt ra is, amely nek Tri eszt el vesz té se s így az olasz nem ze ti ér de kek csor bu lá sa ko -
moly nép sze rû ség-csök ke nést okoz ha tott vol na, ami hát rá nyo san érin tet te vol na a
Szov jet unió ér de ke it. Moszk va Auszt ria irá nyá ban sem tá mo gat ta tel jes el tö kélt ség -
gel Ju go szlá via kö ve te lé se it, bár kez det ben jo gos nak is mer te el a ju go szláv igé nye -
ket, na gyon ha mar ki hát rált mö gü lük, mi u tán szá má ra a ju go szláv kö ve te lé sek „vi -
szony lag mel lé kes kér dé sek vol tak glo bá lis stra té gi á já ban”.8

Mi köz ben észak nyu ga ton ko moly ha tal mi ér de ke ket sér tet tek Ju go szlá via nem -
zet egye sí tés jel sza vá val alá tá masz tott köz vet len te rü let szer zõ tö rek vé sei, és a mér sé -
kelt szov jet tá mo ga tás mi att csak ke vés ki lá tás nyílt a tel jes si ker re, ad dig dé len a
bal ká ni nem ze tek össze fo gá sá nak kon cep ci ó ja je gyé ben Ju go szlá via gya kor la ti lag
sza bad ke zet ka pott cél jai meg va ló sí tá sá hoz, po li ti kai be fo lyá sá nak ki ter jesz té sé hez,
ami hez, úgy tûnt, min den fel té tel adott volt.

A há bo rú után egy ér tel mû en Ju go szlá via volt a leg erõ sebb bal ká ni ál lam. Je len -
tõs harc edzett és fel sze relt had se rege ju go szláv irá nyí tás alatt állt, az or szág te rü le -
tén a tér ség ben egye dü li ként nem vol tak je len va la mely nagy ha ta lom csa pa tai, lé -
nye gé ben sa ját ma ga sza ba dí tot ta fel ma gát a né me tek alól! Mind ez vi tat ha tat lan te -
kin télyt köl csön zött a Ti to ve zet te ha ta lom nak, és jó ala pot adott ha tal mi am bí ci ók
meg va ló sí tá sá hoz. A ju go szláv kom mu nis ták dé li irá nyú cél ki tû zé se i nek el éré sét
nagy mér ték ben meg könnyí tet te, hogy e tér ség ren de zé sét a bal ká ni ál la mok, il let ve
kom mu nis ta pár tok ma guk kö zött old hat ták meg. Makedóniában sze ret ték vol na az
egész pirini és égei ré sze ket ju go szláv fenn ha tó ság alá von ni. A kom mu nis ta ha ta -92
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lom ra ju tás le he tõ vé tet te a ma ke dón kér dés „bé kés” meg ol dá sát, hi szen vé gül is az
érin tett ál la mok ban a má so dik vi lág há bo rú után Gö rög or szág ki vé te lé vel ba rá ti,
hadd ne mond juk: test vé ri kor má nyok ala kul tak.9

E tö rek vés meg va ló sí tá sát szol gál ta a Bal kán-fö de rá ció, ami nek gya kor la ti meg va -
ló sí tá sát cél zó elõz mé nyei vissza nyúl nak a há bo rú utol só éve i ig. A ma ke dón kér dés
ren de zé sét és egyút tal a bal ká ni ve ze tõ sze re pet is biz to sí tó szé le sebb bal ká ni össze -
fo gás ra, ért ve ez alatt a bol gá rok kal va ló meg egye zést is, azon ban a nem zet kö zi hely -
zet nem volt érett egé szen 1944 õszé ig. Ek kor a jugoszláv–bolgár fö de rá ci ót el len zõ
nyu ga ti szö vet sé ge sek nem vol tak je len a Bal ká non, el len tét ben a két bal ká ni szláv
nem zet szo ros együtt mû kö dé sét tá mo ga tó szov je tek kel, akik Gö rög or szág és Al bá nia
ki vé te lé vel az egész fél szi ge ten ko moly erõk kel kép vi sel tet ték ma gu kat, s így gya kor -
la ti lag sza bad ke zük volt a tér ség ben. A ked ve zõ lég kör nek kö szön he tõ en 1944-tõl
sor ra szü let tek a ter ve ze tek a jugoszláv–bolgár fö de rá ci ó ról. Nem ke ve sebb, mint ki -
lenc ter ve zet szü le tett 1944 ok tó be re és 1944 no vem be re kö zött.

El sõ lé pés eb ben az irány ban a két ál lam kom mu nis ta ve ze tõi kö zött Craiován kö -
tött meg ál la po dás volt 1944. ok tó ber 5-én. Eb ben vál lal ták erõ ik egye sí té sét a fa siz -
mus el le ni kö zös harc ban, il let ve kö te lez ték ma gu kat, hogy a köz tük meg lé võ el len -
té te ket ba rá ti szel lem ben fog ják ren dez ni.10A Ju go szláv Kom mu nis ta Párt Köz pon ti
Bi zott sá ga 1944 no vem be ré ben ki dol goz ta ter ve ze tét a jugoszláv–bolgár fö de rá ci ó -
ról. Be je len té sé nek idõ pont já ul az új esz ten dõ el sõ nap ját tar tot ták kí vá na tos nak. Ez
az együtt mû kö dés/fö de rá ció ké sõbb ki e gé szült vol na más ál la mok be vo ná sá val is. A
fel té te lek azon ban vég ered mény ben nem ked vez tek egy ilyen ál lam ala ku lat lét re jöt -
té nek. A nyu ga ti nagy ha tal mak, az Egye sült Ál la mok és Nagy-Bri tan nia 1945 ele jén
vé tót emel tek el le ne – mond ván, hogy Bul gá ria el len sé ges és had ban ál ló ál lam volt,
amely a Ju go szlá vi á val va ló fö de rá ció ré vén ki búj hat na a fe le lõs ség re vo nás alól. A
ter ve ze tet ere de ti leg tá mo ga tó Szov jet unió, fi gye lem be vé ve az an gol és az ame ri kai
til ta ko zást, szin tén föl ad ta a terv csen des tá mo ga tó já nak sze re pét, s 1945 már ci u sá -
ban ar ra uta sí tot ta Belg rá dot és Szó fi át, hogy áll ja nak el bár mi lyen szö vet sé gi szer -
zõ dés alá írá sá tól. 

A nyu ga ti szö vet sé ge sek vé tó ja és a moszk vai til tás kö vet kez té ben szü net állt be
a hi va ta los Bal kán-fö de rá ci ós tö rek vé sek ben. A „hát ra arc nak” azon ban volt egy má -
sik as pek tu sa is, ne ve ze te sen az, hogy a két fél kö zött nem volt tel jes az egyet ér tés a
fö de rá ció meg va ló su lá sá nak mód já ról, er rõl ta nús ko dik a ter ve ze tek nagy szá ma is.
Belg rád egy ér tel mû en ve ze tõ sze re pet vin di kált ma gá nak. El kép ze lé se sze rint a hat
fö de ra tív egy ség bõl ál ló Ju go szlá via lé pett vol na szö vet ség re a he te dik egy ség gel, Al -
bá ni á val, amely hez nyol ca dik ként Bul gá ria is csat la ko zott vol na,11 Bul gá ri á ban vi -
szont a két ál lam du a lis ta egye sü lé sét pre fe rál ták.12

A nagy ha tal mi til tás és a konk rét meg va ló sí tás te kin te té ben mu tat ko zó jugo-
szláv–bolgár el len tét azon ban nem je len tet te azt, hogy Belg rád tel je sen fel ha gyott
bal ká ni am bí ci ói meg va ló sí tá sá val. Ti to ugyan kény te len volt le mon da ni a Bul gá ri -
á val va ló szo ro sabb együtt mû kö dés rõl, ám he lyet te más fe lé ke re sett és ta lált olyan
part nert, amellyel am bi ci ó zus ter ve it meg va ló sít hat ta: Al bá ni át, amely geo po li ti -
kai/stra té gi ai szem pont ból volt rend kí vül fon tos a bal ká ni ve ze tõ sze rep meg szer zé -
sét cél zó po li ti kát foly ta tó ju go szláv kom mu nis ta ve ze tés szá má ra.

Az al bá nok kal va ló meg egye zés egyik alap fel té te le azon ban Ko szo vó kér dé sé nek
ren de zé se volt. Amint az al bá nok egy em ber ként érez ték jo gos nak igé nyü ket, hogy a
két tar to mány Al bá nia ré szét ké pez ze, a szer bek is ki vé tel nél kül igényt tar tot tak a
nem ze tük böl csõ je ként tisz telt te rü le tek re. A fel ol dást egy fö de rá ció kí nál ta vol na.
Míg azon ban a jugoszláv–bolgár fö de rá ci ó ról sor ra szü let tek a kü lön bö zõ el kép ze lé -
sek, az ál la mok kö zöt ti fö de rá ció har ma dik ele mé rõl, Al bá ni á ról mé lyen hall gat nak
a hi va ta los ira tok. In for má lis for rá sok mind azo nál tal azt bi zo nyít ják, hogy esett szó
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er rõl is, még pe dig úgy, hogy Ju go szlá via le mon dott vol na Ko szo vó ról és Metóhiáról
Al bá nia ja vá ra, majd egye sült vol na a két ál lam.13 Ez azon ban ké nyes kér dés volt
Szer bia, Crna Go ra és Ma ce dó nia mi att.

Min den eset re a ju go szláv kom mu nis ta ve ze tés már a há bo rú alatt fon tos nak tar -
tot ta ki épí te ni al bá ni ai po zí ci ó it, nem cse kély si ke re ket ér ve el eb ben, s ez irá nyú tö -
rek vé sét igye ke zett to vább erõ sí tet ni a há bo rú után is. 1945. feb ru ár 20-án a ju go -
szláv ve ze tõ ség két egyez ményt is kö tött az al bán kor mánnyal. Egy ka to na it és egy
gaz da sá gi ter mé sze tût. A ka to nai egyez mény együtt mû kö dést irány zott elõ a né met
meg szál lók el le ni harc ra, és le he tõ sé get biz to sí tott a ju go szláv ka to nai szak ér tõk nek
a há bo rú utá ni évek ben is az al bán had se reg „kép zé sé ben”. A Bul gá ri á val kö tött
craiovai meg ál la po dás hoz ha son ló an ez az egyez mény is elõ irá nyoz ta az al bá nok
rész vé tel ét Ju go szlá via fel sza ba dí tá sá ban (két al bán had osz tállyal), hogy ily mó don
te gyék õket sza lon ké pes eb bé a ju go szláv köz vé le mény elõtt. Egy szer smind ar ról is
szólt, hogy ga ran tál ják egy más te rü le ti sért he tet len sé gét és szu ve re ni tá sát egy har -
ma dik fél tá ma dá sa ese tén.14

Az egyez mé nyek nek kö szön he tõ en az al bán ve ze tés egy ér tel mû en Ju go szlá via
vé dõ szár nyai alá he lyez te ma gát, ami ala pul szol gál ha tott Al bá nia maj da ni be tár su -
lá sá hoz a ju go szláv fö de rá ci ó ba.15 Mi u tán Al bá ni á nak nem en ge dé lyez ték tel jes jog -
gal va ló rész vé tel ét a pá ri zsi bé ke kon fe ren ci án, kö ve te lé se it po li ti kai, gaz da sá gi és
ka to nai kér dé sek ben a ju go szláv de le gá ció ter jesz tet te elõ mó do sí tó in dít vá nyok for -
má já ban. Nem cso da hát, ha Enver Hoxha az 1946. jú li us 9-én Belg rád ban meg kö -
tött ba rát sá gi és köl csö nös se gít ség nyúj tá si egyez mény mél ta tá sa kor Ju go szlá vi át Al -
bá nia leg õszin tébb szö vet sé ge sé nek és ba rát já nak ne vez te.16

A rend kí vül am bi ci ó zus ju go szláv kül po li ti kai cé lok ból alig va la mi va ló sult meg,
csak Iszt ri át és Tri eszt kör nyé két si ke rült meg sze rez ni. Az Auszt ri á val szem be ni te -
rü le ti kö ve te lé se it a nagy ha tal mak le sö pör ték az asz tal ról, a dé li irány ba mu ta tott
ak ti vi tá sa pe dig a kez de ti ne héz sé gek utá ni biz ta tó foly ta tást kö ve tõ en a Nagy Test -
vér rel va ló sza kí tás után 1948-ban vég leg meg fe nek lett. A Szov jet unió be ren dez ke -
dé sét ad dig ra már si ke re sen le mo del le zõ Ju go szlá via ezt kö ve tõ en a sa ját út ját jár va
tel je sí tet te ki a szo ci a liz mus épí té sét, meg ta lál va köz ben a mó dot ar ra, hogy a Nyu -
gat tal is ki elé gí tõ, már-már ba rá ti nak ne vez he tõ kap cso la to kat ápol jon. A bal ká ni ve -
ze tõ sze rep fel adá sá ért pe dig kár pó tol hat ta ma gát az el nem kö te le zet tek moz gal má -
ban be töl tött ve ze tõ sze re pé vel és az ál ta la biz to sí tott presz tízzsel a vi lág po li ti ká ban.
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