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„Az elsQ dominó” –  
beszélgetés Milos Kuret volt szlovén  
miniszterhelyettessel a szlovén függetlenségrQl,  
a tíznapos háborúról és a Balkán jövQjérQl

Bevezetés
A délszláv háborúk voltak Európa legvéresebb és legtovább tartó fegyveres konfliktusai 
a második világháború óta. Az elhúzódó harcok (1991–1996) hatalmas veszteségek, és 

népirtások miatt a sajtó és a közvélemény általában a horvátországi és boszniai háborút 
követte figyelemmel, illetve ezen konfliktusokról jelent meg jóval több szakirodalmi és 
sajtóanyag is.

Ezzel szemben az elsQ, igaz „mindössze” tíznapos szlovén háború jóval kevesebb fi-
gyelmet kapott, ugyanakkor jelentQsége vitathatatlan: Szlovénia elsQként deklarálta füg-

getlenedését Jugoszláviától és az elsQ komolyabb fegyveres összet_zések is itt zajlottak. 
A szlovéniai harcok ugyanakkor nem követeltek sok emberéletet, nem volt sem népirtás, 
sem pedig súlyosabb háborús b_n. Ennek okairól, illetve a szlovén nemzeti mozgalomról 
és az 1980-as évek végének Jugoszláviájáról kérdeztük Milos Kuretet, aki a háború idején 
a szlovén Tudományos és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese volt. Ezek mellett 
természetesen szóba került a horvát és boszniai konfliktus, valamint a térség mai helyzete is.

Szlovénia (Jugoszlávia legfejlettebb gazdasággal rendelkezQ tagállama) és a szövetsé-

gi vezetés viszonya az 1974-es alkotmány (lásd késQbb), de még inkább Tito1 1980-ban 
bekövetkezett halála után romlott meg: az új alkotmány a korábbinál szélesebb teret en-

gedett az egyes tagállamoknak és autonóm területeknek, ami természetesen kiváltotta a 
szerb nacionalisták ellenkezését. Szlovénia (és Horvátország) ezek mellett a szövetségi 
költségvetés újraelosztási arányaival sem volt elégedett.

A nagyszerb törekvések egyik példájaként 1988. május 31-én letartóztattak három 
szlovén újságírót és egy tiszthelyettest, akiket katonai dokumentumok birtoklásával vá-

doltak. Tárgyalásuk, amelyet szerb nyelven tartottak Ljubljanában, hatalmas tiltakozáso-

kat váltott ki a lakosság körében. Többek között ennek hatására alakult meg a DEMOS 
pártszövetség2, ugyanakkor a függetlenedés még nem kapott nagy hangsúlyt a szlovén po-

litikai életben. 1989. május 8-án fogadták el a Májusi Deklarációt, amelyben rögzítették 
Szlovénia azon jogát, hogy szabadon dönthessen arról, hogy milyen államszövetségekbe 
integrálódik. Az ezt követQ Alap Charta (június 22.) ugyanakkor még a szövetségi állam 
mellett foglalt állást.3

1990. február elején a szlovén köztársasági vezetés hazarendelte Koszovóban állo-

másozó rendQri erQit: ez volt az elsQ eset, hogy hivatalos szervek szembehelyezkedtek a 
szövetségi utasításokkal. Április elején megtartották az elsQ többpárti választásokat,4 ahol 
a demokratikus ellenzék a szavazatok 54%-át szerezte meg. A szlovén ellenzék megerQ-

södésének hatására rendelte el a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) a szlovén Területvédelmi 
ErQk lefegyverzését május 15-én; ez szintén komoly, igaz nem fegyveres ellenállásba 
ütközött. Az eszközök mintegy 70%-a került a szövetségiek kezére, ugyanakkor kezdetét 
vette a szlovén szervezkedés is, amely során fegyvereket rejtettek el, vagy gyártottak ti-
tokban, és megkezdték egy nemzeti haderQ megteremtését is.5
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A helyzet júliusban tovább bonyolódott: összeült a szlovén Nemzetgy_lés, és elfogad-

ták a Szlovén Függetlenségi Nyilatkozatot és egyéves határidQt szabtak az új államberen-

dezkedés kialakítására, valamint visszarendelték képviselQiket a szövetségi parlamentbQl 
is. Az év Qszén szlovén képviselQk javaslatot nyújtottak be egy új Föderáció megteremté-

sére, ez azonban Horvátország ellenállása miatt megbukott; ez is szerepet játszott abban, 
hogy a Szlovén Szocialista Párt egyértelm_en a függetlenség mellé állt – ezt a gondolatot 
hamarosan a DEMOS is átvette. A függetlenségi népszavazást végül december 23-án tar-
tották meg; a lakosság egyértelm_en támogatta az elszakadást.6

Az elhúzódó és igen alapos felkészülés miatt a függetlenség kikiáltására csak 1991. 
június 26-án került sor: a következQ nap JNA-egységek érkeztek Szlovéniába, hogy meg-

gátolják az ország elszakadását, ezzel kezdetét vette a tíznapos háború. A harccselekmé-

nyek részletes leírása meghaladja ezen tanulmány kereteit, így csak néhány általánosságot 
ismertetünk. A szlovén erQk parancsot kaptak arra, hogy evakuálják a civil lakosságot és 
törekedjenek arra, hogy megadásra kényszerítsék a JNA csapatait.

A harcok végül július 7-én értek véget, ekkor írták alá a brioni egyezményt; ez lehetQvé 
tette a tagországoknak, hogy önállóan döntsenek saját államuk és Jugoszlávia sorsáról is. 
A JNA csapatai július 18-án kezdték meg kivonulásukat Szlovéniából, ez egészen október 
26-ig elhúzódott.7

Szlovénia kevés áldozattal és gyorsan vívta ki függetlenségét; ebben szerepet játszott 
Jugoszlávia – tulajdonképpen az 1970-es évek közepe óta húzódó – belsQ válsága és ter-
mészetesen a világpolitikában bekövetkezett változások is.

Az országban máig nagyon nagy jelentQsége van a háborúnak: a könyvek mellett szá-

mos filmfelvétel található meg az interneten is a harcokról (talán ez az egyik elsQ szinte 
egészében dokumentált háború), illetve a függetlenség 10 éves évfordulójára egy hivata-

los, szlovén és angol nyelv_ honlapot is létrehozott a kormányzat, amely a http://www.
slovenija2001.gov.si/10years/path/war/ linken tekinthetQ meg.

Beszélgetés Milos Kuret volt szlovén miniszterhelyettessel – 2013. február 14.
– Milyen volt az élet Jugoszláviában? Mi okozhatta Jugoszlávia felbomlását?
– A háború elQtt és alatt a szlovéniai tudományos és technológiai miniszter helyettese 

voltam. Ez eleinte egy kis szervezet volt, 5-6 emberrel, maga a minisztérium csak késQbb 
jött létre. 

Jugoszlávia szövetségi állam volt, de a „közös ügyek” csak nagyon kevés területre 
terjedtek ki. Az oktatás, a tudomány és a technológia is az egyes tagköztársaságok hatás-

körébe tartozott. A feladatom az volt, hogy a miniszter döntéseit elQsegítsem.
Jugoszláviában a külpolitika és a fegyveres erQk szövetségi hatáskörbe tartoztak, csak-

úgy, mint a pénzügyek. Minden egyéb esetben a tagköztársaságok önálló döntéshozatallal 
bírtak. Abban az idQben hat tagköztársaság és két, különleges státuszú autonóm terület (a 
Vajdaság [Vojvodina] és Koszovó) alkotta a jugoszláv államot. Szerbiának nagyon kevés 
lehetQsége volt, hogy ezen autonóm területek m_ködését befolyásolja.

A szerb nacionalizmus igen jelentQs volt, azt, hogy egy egységes Szerbia alakuljon ki, 
az autonóm tartományok nélkül, igen kevesen támogatták.

Az elsQ összecsapások, meglehetQs hirtelenséggel Boszniában törtek ki8, mert az or-
szágban igen nagy létszámban éltek szerbek. A munkámból adódóan hetente kétszer 
repültem Macedóniába és Szarajevóba, ahogy Belgrádba, valamint a többi föderális 
egységbe is; ezek során azt tapasztaltam, hogy Szlovénia és Horvátország kivételével 
az emberek elég rossz körülmények között élnek, a gazdaság súlyos válságban van. A 
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szövetségi kormányzat Ante Markovics9 vezetésével igyekezett úrrá lenni a problémá-

kon, többek között az új dinár10 bevezetésével, de ezek a reformok túl késQn indultak és 
túl lassan haladtak ahhoz, hogy hatékonyak lehessenek. Azt is fontos megemlíteni, hogy 
nagyjából az 1950-es évek közepe óta Szlovénia és Horvátország hatalmas összegekkel 
járult hozzá a szövetségi költségvetéshez, ugyanakkor a visszaosztásnál jóformán sem-

mit sem kaptak; Szerbia, fQleg bizonyos területei, Bosznia, Koszovó és Macedónia jóval 
többet kaptak vissza. 

Ez volt a válság és a felbomlás egyik oka is. Ezek mellett már 1970–1971-ben megje-

lent Horvátországban és Szerbiában, majd máshol is egyfajta nemzeti mozgalom.
A nemzeti koncepció(k) egyre inkább dominánssá váltak, fQleg szerb területeken. 

Ehhez hozzájárult még az is, hogy a szocializmust is egy egységes állam keretein belül 
tervezték megvalósítani.

Ante Markovics hitt abban, hogy valamilyen módon egyben tudja tartani Jugoszláviát; 
ehhez elsQsorban a tagállamok közötti jó kapcsolatot igyekezett kialakítani/fenntartani. Az 
egyes nemzetek ugyanakkor saját befolyásukat igyekeztek kiterjeszteni, megerQsíteni, má-

sok rovására. Ez fQleg a szerbekre vonatkozott; Qk már az 1930-as években komoly küzdel-
met folytattak a horvátokkal a hatalomért, akkor végül a szerb hegemónia érvényesült, egy 
szerb uralkodóház vezette államban. Az is tény, hogy az elsQ világháború után a horvátok 
és szlovének küldöttséget menesztettek Belgrádba és h_séget fogadtak a szerb uralkodónak 
abban a hitben, hogy egy erQs támogató hiányában az Q fennmaradásuk nem biztosított. 

Ez elsQ sorban a szlovénekre volt érvényes. Így az egész problémát vissza lehet vezetni 
az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásának idejére. 

– Hogy volt képes Tito egyben tartani ezt a heterogén államalakulatot?
– Titót sok könyvben úgy emlegetik, mint az utolsó osztrák–magyar uralkodót. P egy 

régi vágású ember volt, emellett olyan személyiséggel bírt, hogy tudta kezelni a felmerülQ 
nehézségeket. Nagyon jó kapcsolata volt a köznéppel is. Viszonylag szabadon éltünk, ott 
volt a piros útlevél, utazhattunk bármerre, ezért sokan utáltak is minket. Ilyen nagyfokú li-
beralizáció mellett ugyanakkor nem lehetett rábírni az embereket, hogy az „elvárt módon” 
építsék a szocializmust. Úgy nehéz hinni a szocializmusban, ha üres a zsebed.

Nem kerülhetem meg az európai egységmozgalmakat sem. Alapító tagja voltam a 
Fiatal Európai Föderalisták Mozgalmának11 és a Föderalista Mozgalomnak12 is, amely 
fQleg idQsebbeket tömörített Szlovéniában.

A legtöbb ember most is, ugyanúgy, ahogy az elmúlt 30 évben úgy gondolta, hogy a 
parlament hiábavaló, ott érdemi munka nem folyik, csak sokat beszélnek.

Megvalósult az egyesült Európa, ugyanakkor mi Jugoszláviában éltünk. Eljött az az 
idQ, amikor koncepcióváltást kellett eszközölnünk: létezett olyan elképzelés is, hogy 
Ausztriához kellene csatlakoznunk, ennek túl sok esélye nem volt, de az biztossá vált, 
hogy a jelen helyzetet meg kell változtatnunk. 

Ennek is van történelmi elQzménye. Az elsQ világháború után a wilsoni pontok alapján 
képzeltük el életünket, a „népek önrendelkezési joga” szerint. Emellett szükség volt egy 
olyan államalakulatra, amely gátat tud szabni a balkáni német terjeszkedésnek is, ez lett a 
késQbbi Jugoszlávia. Szlovéniának ehhez a szövetséghez kellett csatlakoznia és mintegy 
70 éven keresztül tagok maradtunk, mindhárom Jugoszlávia alatt. 

Jugoszláviában a szlovén értelmiség komoly szerepet játszott, elsQsorban a belügyek 
területén, a szerb–horvát egyensúly megtartásában, az albánok és koszovóiak ügyében is. 
Macedóniáról senki sem beszélt, ez többek között visszavezethetQ oda, hogy akkor ke-

rültek fel a térképre, amikor a késQbb meggyilkolt uralkodó13 új alkotmányt vezetett be.14 

Akkoriban Jugoszláviát is hívták úgy, hogy a „népek börtöne”.
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Az utolsó jugoszláv állam szétesése lassú folyamat volt. Tito halála ebben kulcsfon-

tossággal bírt. Tito az utolsó idQszakban, nagyjából 1975–1979 között már nagyon beteg 
volt. Akkor vezették be a kollektivizált vezetést,15 amely nem bizonyult m_ködQképesnek, 
elsQsorban a szerbek természetes igényeibQl – ezt egyfajta megszállottságnak is vehetjük 
már, a szó pszichológiai értelmében – az fakadt, hogy a 8 millió szerbiai szavazó mind 
szerb államelnököt és vezetést követelt Jugoszláviának.

Emiatt (is) következett be a bomlás: meg kellett kérdeznünk magunktól, hogy hol is 
van a helyünk egy ilyen Jugoszláviában? Alávetett népek leszünk, vagy valami hasonló?

– Volt-e valami közvetlen ok, ami csak Szlovéniát érintette?
– A szlovén kérdésben nagyon nagy szerepet játszott a nyelvünk. El kellett dönteni, hogy 

mit is kezdünk a szlovén nyelvvel: ez egy kis nyelv, mindössze 2,5 millióan beszélik, eb-

bQl körülbelül 2 millióan Szlovéniában. Az emberek azt kérdezték, hogy mi legyen ezzel a 
nyelvvel? Az iskolában mindenki tanult angolul, a népesség fele tud franciául vagy németül, 
esetleg mindkettQt, amellett, hogy mindenki beszéli a szerbhorvát nyelvet is, amely a hiva-

talos nyelv volt. A szókincse szerb, de horvát területeken a latin bet_készletet használják. 
A szerbek egy idQben a nyelvhasználatot is korlátozni akarták, ezzel túl messzire mentek.
Nekünk [szlovéneknek] már 1982–1983-ban 99 tv-csatornánk volt, országos lefedett-

séggel. Itt volt elQször m_holdas adás is, így sokkal több és mélyebb információval ren-

delkeztünk a világról, mint az átlag.
A nyelvkérdés akkor vált igen fontossá, amikor a szerbek be akarták vezetni a szerb 

oktatáspolitikát, azon belül is a jedrá-t, azaz Qk szabták volna meg, hogy „nyelv” címen 
mit tanítsanak az iskolákban. Az oktatást 40 vagy 50 éven keresztül tagköztársasági szin-

ten irányították, és ezt akarták minden elQzmény nélkül szövetségi szintre emelni. Erre az 
emberek elkezdtek kérdéseket feltenni.

A külsQ körülmények is megváltoztak ekkorra, ez alatt fQleg a szocialista rendszerek 
bukását értem, különös tekintettel Németországra.16 Ez nagyon fontos volt. Hirtelen tör-
tént minden, a fal leomlása, Ceauşescu bukása,17 stb. és persze a Szovjetunió felbomlása18 

is. Mihail Gorbacsov19 alatt nagyon nehéz helyzetben voltak a szovjetek, ki kellett vonul-
niuk Európából is. Ez egy történelmi lehetQség volt.

Szlovénia tulajdonképpen elég konzervatív volt az állameszmék területén. ElQször 
„aszimmetrikus föderációt” akartunk: ennek értelmében az egyes országok lényegében 
önállóak lettek volna a szövetségen belül, az intézményrendszer és hasonlók terén. A 
szerbek persze ebbe nem egyeztek bele, Qk továbbra is föderatív alapon gondolkodtak, 
Belgrád központtal, és ennek hatására írtak ki népszavazást 1990. december 23-ra, ahol a 
többség a független és szabad Szlovénia mellett adta le voksát. A köztársaságok vezetQi 
Karadjordjevóban ültek össze,20 hogy egyeztessenek a kiválás lehetQségérQl, módjairól, 
lefolyásáról.

Véleményem szerint a nemzetközi helyzet nagyon nagy behatással bírt az eseményekre.
– Volt konkrét nyugati nyomás, vagy ráhatás?
– ElenyészQ. Tulajdonképpen csak sz_kös lehetQségekkel operálhattunk. Nagyon ügyes-

nek kellett lenni, fQleg, mert kis ország vagyunk, de ezt Önök, magyarok is átélték már. 
Így hát ügyeskedtünk. Nagyon nehéz helyzetben volt a vezetés. Összesen mintegy 400-

500 ember volt döntési helyzetben, bármilyen poszton, legyen szó olyan kisebb jelentQ-

séggel bíró ágazatokról is, mint a tudomány. Igaz, hogy Szlovéniában a tudomány jóval 
fontosabb terület, mint általában, sQt talán a vezetQ ágazatok egyike.

1991. május 22-én utaztam ki az Egyesült Államokba egy új tudományos megállapo-

dással kapcsolatban tárgyalni. Ez nagyjából a függetlenedés elQtt egy hónappal történt. 
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Ott kérdezte meg egy amerikai, hogy „Maguk tényleg Jugoszláviát képviselik? Azt az 
államot, amely hat hónapja gyakorlatilag nem létezik?”

És ezt a kérdést teljesen nyíltan intézte hozzánk. Sokkal több és jobb információval 
rendelkeztek már akkor és talán már valamiféle koncepciójuk is volt az új helyzet-
re: Amerika eleinte igyekezett meggátolni Jugoszlávia szétesését, James Baker21 még 
Belgrádba is ellátogatott emiatt. P próbált feltételeket szabni [a kiválásra]. Az egész olyan 
volt, mintha ragasztót keresnénk, hogy összetartson minket, de nem volt ilyen ragasztó.

Amikor Washington D. C.-ben tárgyaltunk, mindig egymástól elkülönülve foglaltunk 
helyet. Az „egységes” Jugoszláv delegációt két ember alkotta, az egyik koszovói volt, a 
másik montenegrói. Nagyon groteszknek hatott, hogy egy nagyon jelentQs megállapodás 
aláírásánál csak két jugoszláv képviselQ volt jelen. Pedig ez tényleg egy nagyon fontos 
megállapodásnak számított. Összesen kétmilliárd dollárnyi összegrQl volt szó, akkori 
árfolyamon. Ez egy „nagy dobás”-nak számított. és oda is hat különféle delegációként 
mentünk. Nagyon meglepett, amikor május 22-én elQször hallottam, hogy Jugoszlávia 
széteshet. Nem éreztük ennek semmi elQszelét.

Akkoriban a belgrádi parlamentben 9 párt létezett: hat tagköztársasági és a két auto-

nóm tartományi, akik csak bólogattak a szerbek javaslataira és ott voltak a „nehézfiúk”, 
a tábornokok, Qk alkották a kilencedik pártot. Pk a Nagyvezérkar tagjai voltak, Qk irá-

nyították az egész haderQt. Engem nagyon meglepett, hogy milyen hirtelen bukkantak 
fel a politikai vezetésben. Nagyon arrogánsak voltak. FQleg Szerbiából származtak. Nem 
támogatták ezt a szövetségi tudományos projektet, teljes erQvel a „Novij Avion” (új repü-

lQgép) projekt mellett álltak. Akkor már régóta állítottunk elQ repülQgépeket. A pénzeket 
elsQsorban erre akarták átcsoportosítani.

– Milyen volt a helyzet Szlovéniában 1990-ben és 1991 elején?
– Szlovéniában az ellenségeskedések már decemberben elkezdQdtek és késQbb március-

ban, amikor megtagadtuk, hogy szlovén újoncokat sorozzanak be a néphadseregbe, akkor 
lezárták a sorozóhivatalt, lefoglaltak minden iratot, adatbázist, amely a sorkötelesek adatait 
tartalmazta, hogy behívhassák a fiatalokat.22 A Különleges Katonai Rendészet szállta meg a 
hivatalokat, de ekkor más nem nagyon történt. A dolgok napról napra váltak rosszabbá. A 
Különleges Katonai Rendészet amúgy szövetségi szerv volt, akiket Jugoszlávia teljes terü-

letérQl válogattak: nem is lQttünk rájuk, hiszen lehet, hogy „saját fiaink” voltak. 
A hivatalokban körülzártuk Qket, elvágtuk az összeköttetést (akkor a telefax volt a 

legfontosabb), így a megszerzett adatokat nem volt lehetQségük továbbítani. Csak két 
drótot kellett elvágni, a faxot és a telefont; utána csak ücsörögtek bent. Próbáltak rádión 
kommunikálni, de az sem járt teljes sikerrel. Azt megengedtük, hogy élelmet vigyenek 
be nekik. Ez a Nemzeti Galéria közelében történt. A környéken mindenhol irodák voltak, 
így könny_ volt körbezárni Qket. És ezzel egy idQben megkezdtük saját védelmi erQink 
felállítását is.

– Ez titokban történt?
– Igen. KésQbb persze kiderült a szervezkedés, pár hét után, miután hongkongi és szinga-

púri fegyverszállítmányok érkeztek hozzánk; ezeket a hivatalos fegyverpiacon vásároltuk, 
ez nem volt túl nehéz. Ezután Szlovénia déli részén, a horvát határnál található Koceska 
Reka környékén kezdtek gyülekezni a szlovén területvédelmi erQ tagjai. Elég jelentQs erQt 
képviseltek, de nem volt nehézfegyverzetük, harckocsijaik és hasonlók. Bár a mostani mo-

dern hadviselésben a gyalogság is kellQen hatékony tud lenni, fQleg gerillaharcok során.
Szlovénia adottságai amúgy sem kedveznek a harckocsiknak. Persze jó, ha vannak harc-

kocsik, de a terep – rengeteg hegy, folyóvölgyek – nem kedvez bevetésüknek. Könnyen 
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be lehet szorítani Qket a völgyekbe, és akkor csak veszíthetnek. Máshol persze lehetett 
hatékonyan alkalmazni tankokat, erre sor is került Murska Sobota-nál [Muraszombat], de 
erre akár a stájerországi területek is alkalmasak lettek volna. 

A háború során egyetlen híd felrobbantásával is komoly eredményeket érhettünk el. 
Persze ezzel nem nyerhettük meg magát a háborút. 

Az elQkészületek tehát megkezdQdtek: néhány kollégám elt_nt a hivatalból, nem tud-

tam, hogy merre járnak, persze pletykák is terjengtek, olyanok, hogy „Már két hete nem 
láttam a férjemet és nem tudom, hogy merre lehet” és hasonlók. Olyan volt, mint egy 
kémjátszma.

Horvátországgal nagyon szoros szövetségben voltunk, a szervezési részben közösen 
vettünk részt, de aztán a horvátok elárultak minket. 

A horvát védelmi miniszter szerint együtt kellett haladnunk: elQször tiszteket „beszer-
vezni”, majd megkezdeni a kiképzést, laktanyákat létesíteni stb., és ezáltal szert tenni 
területekre. 

A szerbek elképzelése az volt, hogy helyben maradnak, táboraikat és nehézfegyver-
zetüket védelmezve. Ugyanakkor, ha körbezárjuk Qket, mondjuk 5 napra, azalatt a ka-

tonák belebolondulnak ebbe, vagy megszöknek, a tisztek sem tudnak semmit kezdeni. 
Ezután bemegyünk azzal, hogy „Jól van fiúk, két lehetQségetek van: az egyik, hogy 
kaptok egy jegyet Belgrádig, a másik, hogy meghaltok. Ez ilyen egyszer_. Háború van.”

Az események elQtt már körülbelül hat hónappal megkezdQdtek politikai tanács-

kozások, találkozók. Már márciusban is érzQdött, hogy valami történhet. A JNA nem 
tudott 15 000 fQnél többet egyszerre bevetni ellenünk, azok is szét voltak telepítve az 
országban.23 

Az igaz, hogy a JNA volt Európa negyedik legerQsebb hadserege, tehát megszállhat-
ták volna Szlovéniát, de az ottani állomány nagyon fiatalokból állt, akiket elfogtunk, 
egyik sem volt még csak húszéves sem. Ezek a fiatalok az elsQ lövések után elkezdtek 
az anyjuk után kiabálni és nagyon gyorsan megadták magukat. Sok esetben saját tiszt-
jeik fenyegették Qket agyonlövéssel, amiért nem akartak harcolni; akadt arra is példa, 
hogy beváltották a fenyegetést.

Elmúlt a március, az április, az aszimmetrikus föderáció képviselQi szép lassan felad-

ták eredeti elképzeléseiket és ezután jelent meg a Függetlenségi Nyilatkozat.
A horvátok akkor jelentették be, hogy nem állnak még készen. Minden nagyon 

gyorsan történt. Aztán mi megvívtuk a tíznapos háborút, összesen 63 áldozattal,24 ami 
igazán nem volt jelentQs. Sajnálatos módon a civil lakosság az idQ alatt nagyon sokat 
szenvedett, és ami még érdekes volt, hogy a szövetségi haderQ veszteségeinek nagy 
része macedónok közül került ki. Pket az elsQ vonalban vettették be és azt hitték, hogy 
NATO-csapatok támadták meg Jugoszláviát és ellenük kell harcolniuk. Nem volt se rá-

diójuk, se televíziójuk, sem egyéb hírközlési eszközük; ott ültek a lövészárkokban vagy 
a tankokban és nem tudták, hogy mi zajlik körülöttük. És az elsQ adandó alkalommal 
meg is adták magukat, rájöttek, hogy nincs más lehetQségük.

– Kaptak-e bármilyen információt a JNA-ról NATO- vagy nyugati forrásokból?
– Az elsQ napokban nem. KésQbb nagyon erQs kapcsolat alakult ki Zimmerman ame-

rikai nagykövettel, aki megakadályozta több JNA-egység Szlovéniába való bejutását. A 
horvátokkal is kapcsolatban voltunk, Qk rendszeresen tájékoztattak a szövetségi hadsereg 
szárazföldi hadmozdulatairól.

A hírszerzési adatok fQleg horvát rendQrségi forrásokból származtak. Amikor 1992-ben 
megindultak a harcok Horvátországban, nem voltak jobban felkészültek, mint 1991-ben, 
szóval a kifogásaik nem voltak megalapozottak. Természetesen szenvedtek volna veszte-
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ségeket, talán Vukovárt ugyanúgy elvesztették volna, de biztosan nem vesztették volna el 
az országuk felét, ahogy az a késQbbiekben bekövetkezett.

– Hogyan készültek az elszakadásra?
– Szlovénia komolyan készült a harcokra. Már sok száz éve harcolunk idegen zászlók 

alatt – a császárért, a monarchiáért – amióta csak megsz_nt az önálló Karintiai Hercegség 
1452-ben.25 Azóta Bécsért harcoltunk, a törökellenes háborúk során is Sziszekig jutottak 
el szlovén alakulatok. A szlovének mindig is jó katonák voltak, ma is azok vagyunk, bár 
már nincs sorkötelezettség sem. Hivatásos haderQnk van.

A háború elQtt nagy mennyiség_ fegyvert szereztünk be vagy gyártottunk. Tudomásom 
szerint a lQszerutánpótlással sem volt soha semmilyen probléma. Nekem is volt ezzel 
kapcsolatos feladatom; azt vizsgáltuk, hogy a tudományos terület milyen lehetQségekkel 
bír a harcolók támogatására. Minden alaposan megterveztünk, simán is ment az egész. Ez 
közös ügy volt, a mi ügyünk.

Az egész társadalom, de minimum a 95%-a egy oldalra sorakozott fel. Abban az idQben 
különösen homogén volt a szlovéniai társadalom. Mára ez megváltozott; nagyon sok beván-

dorló érkezik keletrQl, Szerbiából, Boszniából, Macedóniából, Koszovóból. Közülük sokan a 
korábbi szövetségi hadsereg tagjai voltak, fQleg a koszóvóiak közül. Nagy részük a háborúk 
után úgy menekült el, hogy egyszer majd hazatérnek. Emiatt az Európai Bírósággal is prob-

lémáink akadtak: rengeteg dokumentáció elt_nt, sokakat nem ismernek már fel. Meg aztán 
Qk is rájöttek, hogy jobb az élet Szlovéniában, béke van és jóval magasabb az életszínvonal.

– A délszláv háborúk során számtalan háborús és emberiségellenes b_ntettet követtek 
el. Szlovénia ebben valahogy kivétel. Mi lehet ennek az oka?

– Szlovéniában nem voltak háborús b_nök, itt betartották a hadijogot, ugyanakkor ké-

sQbb, fQleg a boszniai háború során szinte folyamatosan megszegték azt. Koszóvóban is 
minden megengedett volt, fQleg az UCK26 megalakulása utáni idQkben. Több falu lakos-

ságát teljesen kiirtották; olyan volt, mint az orosz háborús filmekben, amikor a németek 
elfoglaltak egy községet és halomra lQtték a lakosságot.

Boszniában szintén sok helyen történt népirtás; a muszlimok is ugyanúgy követtek el 
atrocitásokat, mint a kisebbségek KésQbb mondtuk is nekik, hogy nem viselkedhetnek 
kisebbségként a saját országukban. Ti bosnyákok vagytok (muszlim boszniaiak), visel-
kedjetek úgy, mint egyenlQ nemzet. És ott voltak az irániak, az Al-Kaida és hasonlók, akik 
a szolidaritás elve alapján jöttek, elsQsorban 1993-tól és sokan még ma is ott vannak, és 
komoly problémákat okoznak. 

Azt is megmondtuk nekik, hogy rossz harcmodort választottak: javasoltuk, hogy 
foglalják el az összes stratégiai fontosságú helyet és úgy sokkal könnyebben gyQzhetik 
le a szerbeket. Ehelyett területekért harcoltak, ami mindig súlyos áldozatokkal jár, ott 
vannak példának a srebrenicai szörny_ségek.27 Az ottani borzalmakat Jasenovachoz28 és 
Auschwitzhoz lehet hasonlítani.

Szlovéniában szerencsére egyfajta „úriemberek háborúja” zajlott. Körbezártuk a 
JNA-laktanyákat, elvágtuk az összeköttetést, pár nap alatt kimerültek a készleteik; a ka-

tonák csaknem fele megszökött: nekik mi szereztünk civil ruhát. Haza akartak menni. 
Ugyanakkor már Zágrábban a katonai rendészet minden vonatot ellenQrzött, a katonákat 
összeszedték és visszairányították, kaptak új egyenruhát is. Így aztán érthetQ, hogy nem 
voltak motiváltak.

Ez nem jó vagy rossz kérdése volt, itt az életben maradás volt a lényeg.
Az elsQ és a második napon a legfontosabb az volt, hogy ne öljük meg az ellensége-

inket; ehelyett rengeteg foglyot ejtettünk, komplett szövetségi oszlopokat zártunk körbe 
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bizonyos útszakaszokon. Nem volt élelmük és hasonlók. Ez természetesen a belgrádi 
szövetségi parlament tudomására jutott. A hírek hatására anyák és rokonok persze azonnal 
tiltakozó megmozdulásokat szerveztek.

RészünkrQl az egész lovagiasan zajlott. Ez nem jelenti azt, hogy ne lettek volna ke-

mény katonáink, de Qket könnyen le lehetett csillapítani. Azt is elmondtuk a lakosságnak, 
hogy a néphadsereg itteni állománya fQleg 17-18-19 éves gyerekekbQl áll: Qk harcoltak a 
mi sokat látott, jól képzett 30-35 éves embereink ellen. Esélyük sem volt.

Nekik csak tankjaik voltak, nekünk viszont ott voltak a rakétavetQk. Elég volt kilQni az 
oszlop elsQ járm_vét; a legénység általában elmenekült. Egyre többet kérdezgették ma-

guktól, hogy „mit is keresek én itt?”.
– Milyen emlékei vannak a tíznapos háborúból?
– A háború alatt a munkahelyemen voltam végig, ami nem messze volt az otthonom-

tól. A fiam akkor volt egyéves. Éppen dolgoztam, amikor megindult egy légitámadás 
Ljubljana ellen – ezekkel akarták megtörni a lelkünket. A fiam akkor csak 350 napos volt 
és a támadás alatt, az óvóhelyen (ezek nagyon jól ki voltak építve, szinte mindenhol volt 
atombiztos óvóhely) kezdett el járni, ott az atombunkerben, két ágy között! Csak két-há-

rom lépés volt a távolság, de újra és újra megtette, szívderítQ látvány volt.
Úgy egy óra körül jelentették be, hogy több támadás nem várható. Akkor értesültem róla, 

hogy ekkor már – rejtekutakon – úton volt egy különleges gyorsegységünk a bihaci repülQ-

tér felé. AknavetQ-támadást terveztek a repülQtér ellen; ez egy öngyilkos küldetés lett volna, 
de aztán 3-4 nap múlva visszatértek a fiúk, kerülQ úton, Gorjanskin át. Akkor már nyilván-

való volt, hogy nem lett volna értelme a rajtaütésnek; a légitámadások abbamaradtak.
– Volt-e bármilyen magyar kapcsolat?
– Nem tudok róla. Viszonylag sok külföldit internáltunk, különösen sok szerbet – ez 

könnyen és gyorsan sikerült – de arról sincs tudomásom, hogy köztük lett volna magyar 
származású.

Szlovéniában csak Lendava [Lendva] környékén élnek magyarok; Qk semlegesek ma-

radtak tudomásom szerint. Murska Sobota környékén körbezártunk egy dandárt, ott egy 
nagy laktanya is volt, amelyet még magyar invázió esetére építettek. Két-három nap alatt 
a szlovén, majd a koszovói katonák is megszöktek. Folyamatosan mondogattuk nekik, 
hogy „itt éltetek közöttünk, együtt fociztunk, stb. és most képesek lennétek fegyvert fogni 
ránk?” Ez hatékony volt, a legénység fele dezertált.

Azt sohasem hallottam, hogy Lendaván lett volna bármiféle katonai objektum, ha jól 
tudom, most sincs. Volt ott egy határ-település, Dolga Vas, magyarul Hosszúfalu, ahol 
szövetségi erQk állomásoztak, de két nappal körbezárásuk után letették a fegyvert. Hodost 
ugyanígy szabadítottuk fel. Hodost [Prihodos], a Szentgotthárd felé vezetQ út mentén. Ez 
korábban is katonai területnek minQsült, a határ közelsége miatt.

A területen, Lendaván és Dobrovnikon [Dobronak] él a magyar kisebbség legnagyobb 
része, itt az arányuk mintegy 50%.

A mi háborúnkban nem esett túl sok lövöldözés, mindenki életben akart maradni, 
senki nem akarta átlépni a határokat. A parancs is az volt, hogy kerüljük el a totális 
háborút. A legtöbb szerb is így gondolkozott. Persze voltak keményvonalasok: egy 
tiszt, aki Horvátországon keresztül érkezett harckocsi-alakulatával Gornja Radgonába 
(ez Stájerországban van, a Mura folyó mentén). Na Q igazi keményvonalas volt, vele 
nem lehetett tárgyalni. Végül beszorítottuk a határátkelQhöz – ott egy híd vezetett 
Ausztria felQl, onnan nem tudott mozdulni. Mivel nem tudott kitörni, mert mögötte 
volt a folyó, elkezdte lövetni a környékbeli házakat. P nem viccelt… KésQbb is vol-
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tak még arra harcok. Ez a tiszt szerepelt azok között, akiket a háború után bíróság elé 
akartunk állítani, mert civil célpontokra lQtt.29

Összesen öt embert akartunk bíróság elé állítani. Ez nem sikerült, legtöbbjüket, 
mint keményvonalasokat megölték késQbb Boszniában vagy Horvátországban, amikor 
Zágrábból vonultak ki. Ott sok összecsapás volt, a Karlovac felé vezetQ autópályát is 
többször eltorlaszolták elQttük. Amúgy ezek az álnok emberek elég ostobán is viselked-

tek, nem rejtQztek el, azt hitték, hogy érinthetetlenek. És hát ott voltak a mesterlövészek, 
fQleg a városokban: nem volt esélyük, hogy hosszútávon életben maradjanak. A mes-

terlövészek különben fQleg civilekre lQttek. A katonák beásták magukat, így nehezebb 
célpontot nyújtottak. FQleg a helyváltoztatások során szenvedtek el súlyos veszteségeket.

A háborút nagyjából azonos erej_ és felszereltség_ ellenfelek vívták, így muszáj volt beásni 
magukat, hogy megállítsák az ellenség támadását, viszont amikor Qk támadtak, az ellenség csi-
nálta ugyanezt; fQleg Boszniában ment ez a fajta „területszerzQ” hadviselés, elsQsorban a háború 
késQbbi szakaszában. Sok esetben 10 métert sem mozdult el a frontvonal a háborús évek alatt.

– Milyen volt a kapcsolatuk a többi ex-jugoszláv országgal?
– Hivatalos kapcsolat természetesen létezett. Mi jó helyzetben voltunk; rengeteg pénz-

tartalékkal rendelkeztünk Belgrádban, ennek egy része még Amerikából érkezett, és ezt 
sikerült kihoznunk onnan. A háború Boszniában és Horvátországban egy évvel késQbb 
indult meg, akkorra mi már túl voltunk mindenen. A belgrádi pénzeket végül három 
moszkvai bankon keresztül juttattuk el Ljubljanába. A Szerbiában maradt tartalékainkat 
is eljuttattuk Skopjéba és Banja Lukába; amikor kitört a háború, nagyon kis mennyiséget 
vesztettünk csak el, mindössze 10 vagy 20 000 dollárt.

Nagyon különleges helyzetben voltam. Amikor kitört a boszniai és a horvát háború, 
de fQleg a boszniai 1992 áprilisában, akkor már létezett egy ENSZ fejlesztési program 
(UNDP30) Belgrádban, amelynek a pénzalapja külföldön, talán Svájcban volt, és ennek se-

gítségével volt lehetQségünk boszniai tudósokat segíteni. Akik kimenekültek Boszniából, 
így kaphattak munkát szlovén kutatóintézetekben, egyetemeken és lakáshoz is jutottak, 
nem kellett a menekülttáborokban maradniuk. Kis 25-35 négyzetméteres lakásokat bérel-
tünk ki nekik, attól függQen, hogy családdal jöttek, vagy nem.

Nagyon sokat ért közülük lelki trauma. Emlékszem egy mostari kutatóra, nagyon 
tehetséges is volt, az ottani egyetem dékánjaként dolgozott. P nagyon rossz állapotba 
került, állandóan dohányzott és nem volt képes a munkájára koncentrálni. Többször is 
kérték, hogy beszéljek vele, ezt meg is tettem, de jeleztem, hogy nem az én feladatom 
megítélni Qt. Ugyanakkor miatta nem változtathattunk az eredeti programon, volt még 
rajta kívül vagy 50 ember, családtagjaikkal együtt vagy 200 fQ. Közülük késQbb na-

gyon sokan továbbmentek – Szlovéniát csak „tranzitállomásnak” használták – sokan 
Kanadába, Belgiumba, de a legtöbben Németországba. A németek nagyon szívesen 
fogadták Qket, fQleg az orvosokat, akiknek nagy része magánintézményekben helyez-

kedett el. Sokan kerültek Ausztriába is. Szóval erre használtuk fel az UNDP-pénzeket; 
amíg Szlovéniában voltak, a mi vendégeink lehettek és továbbutazásukat is segítettük.

A többi „átlagos” menekültet központokban helyeztük el, körülbelül 60 000 fQrQl 
volt szó. A háború még két évig tartott és a menekültek száma is állandóan változott. 
A menekülttáborok közül több ma is használatban van, a jelenleg Szlovéniába érkezQ 
bevándorlók élnek bennük. Sokan érkeznek Macedóniából, Bulgáriából a zöldhatáron 
keresztül. Bosznia függetlenedése után létezett egy Peking–Szarajevó járat is, azzal 
sok kínai érkezett, akik végül Szlovéniába is eljutottak.

1990-ben nálunk viszonylag korán lezajlottak a választások, ahol a demokratikus erQk 
gyQztek.
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Ugyanakkor a baloldal jelentQs volt, Kucan elnök31 is baloldali politikus. A szlovének 
mindig is az egyensúlyra törekedtek, és arra, hogy a bal- és jobboldal összehangoltan 
tudjon együtt dolgozni. A vezetQ posztokat is ezen szempont szerint osztották le. Az ál-
lamszervezetet majdnem teljesen átvettük.

Az elsQ párt a DEMOS volt, a bürokrácia kicsi és igen hatékony maradt végig, egyfajta 
„harmadik rendként”, a döntések nagy részét Qk hozzák, és a felelQsség is az övék volt.

Új intézmény volt az állami számvevQszék és az emberjogi ombudsman, de ez utóbbi 
teljesen független tisztség. Állampolgárságot viszont nagyon sokat kaphattak, a háború 
után 166 000 új útlevelet adtunk ki nem szlovéneknek, akik ott képzelték el késQbbi éle-

tüket. Közülük mintegy 30 000 késQbb mégis távozott, elsQsorban a szerb származásúak, 
akik hazatértek, fQleg volt katonák, akik megpróbáltak visszatérni korábbi hivatásukhoz, 
de több mint felük (15-20 000 fQ) nem maradt végül otthon, sokan Magyarországra ke-

rültek, vagy heteken belül visszatértek Szlovéniába, elsQsorban a jóléti állam nyújtotta 
elQnyök miatt.

– Mi történt a korábbi szocialista vezetQkkel? Nem okoztak gondot a háború alatt és után?
– Nem sok. Még ma is sokan aktívak közülük, bár néhányukat kizárták a politikai élet-

bQl, úgy, mint Csehországban. De ez csendben zajlott le, ez annak is köszönhetQ, hogy 
éppen egy generációváltás zajlott le a vezetésben 1985-tQl, szóval ezzel nem volt sok 
problémánk. 

Szlovénia amúgy is elég egységes volt, a függetlenedésre való felkészülés idQszakában 
és a háború alatt sem voltak belsQ viták: az árnyékkormány, amely elnöke az én fQnököm 
is volt, egyetértésben dolgozott. P mondta, hogy most háború van, az árnyékkormány 
megsz_nik létezni, most már egységesek vagyunk. Nem is volt szükség több árnyékkor-
mányra, megQriztük az egységet és követtük vezetQinket, Jansát32, Kucant, Drnovseket.33 

Én így emlékszem erre.
A tábornokok ugyanakkor ellenünk voltak, a rijekai fQparancsnok például pont szlovén 

volt, és mégis megtámadta hazáját. Nanosban született, két vagy három éve halt meg, 
egyedül, elszigetelten egy kis faluban, ahol senki sem állt vele szóba. El lehet képzelni…

Sokan Belgrádba mentek, ahol a nagyon kevés nyugdíjukból próbáltak megélni, na-

gyon sokan alkoholisták lettek közülük. A családjaik általában Horvátországban vagy 
Szlovéniában maradtak. Elvesztették a háborút mindenhol, elvesztették állásukat, hatal-
mukat és nem tudták feldolgozni az új helyzetet.

– Mi a véleménye a hágai bíróságról?
– A hágai bíróság felállítása34 igen indokolt volt, rengeteg atrocitás, kegyetlenkedés 

történt. És a b_nösök így megtudták, hogy nem menekülhetnek, elQbb-utóbb felelni kell 
tetteikért, ha most nem, akkor 10 év múlva.

Tito Jugoszláviájában egyfajta biztonságban éltünk, fQleg gazdasági és szociális téren, 
emellett utazhattunk, alkothattunk. Mások azt mondják, hogy Tito egy b_nözQ volt, tény, 
hogy nagy hatalmat teremtett magának.

Amikor a hágai bíróságot létrehozták, mindenki tudta, hogy a b_nösöknek felelni kell, 
nem mindnek és nem minden tettért, de a felelQsségre vonás elkerülhetetlen. Eddig mint-
egy 150 ember állt a bíróság elé. 

A bíróság sajnos igen lassan dolgozik és elsQsorban a „nagyhalakat” igyekeznek el-
ítélni. Biztos vagyok abban, hogy nem csak az a 150 ember követett el háborús b_nöket, 
sokkal többet kellene bíróság elé állítani. Egyfajta méreg volt ez, a bosszú, az agresszivi-
tás mérge, ahol az embereknek semmi sem számított és könnyen mészárossá váltak, vagy 
katonákká, vagy szabadságharcosokká.
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– Mi a véleménye az ICTY egyes ítéleteirQl, eljárásairól (pl. Karadzsics, Mladics)?
– Pk a nagy halak. Azzal védekeznek, hogy rossz helyen voltak, rosszkor és az embe-

rek „csak” követték Qket.
– B_nbaknak állítják be Qket?
– Nem, semmiképp sem. Eléggé elszántak voltak és örömmel fogadták el anno a tiszt-

ségeket. Hittek abban, hogy Bosznia szerb terület lehet, és hogy ezért Qk is tehetnek va-

lamit. De ez nem ennyire egyszer_. Mladics35 katona volt, és ilyen minQségében felelQs 
rengeteg atrocitásért, bombázásokért. P volt a fQparancsnok és minden felelQsség az övé 
a kiadott parancsokkal kapcsolatban. Természetesen a kisebb parancsnokok is adtak ki 
utasításokat, de általánosságban Q a felelQs az eseményekért.

Karadzsics36 egy másik történet, Q is elkötelezett volt a szerb ügy mellett, és sikere-

sen érte el céljait. Legalább is Nyugat-Boszniában, az általuk megszállt területeken, ott 
a szerb etnikai határok legszéléig mentek el. Az etnikai tisztogatással, amilyen például 
Srebrenicában volt, azt elérték, hogy a területrQl elt_nt a nem szerb lakosság és nem is 
tért oda vissza a mai napig.

A szerb nemzeti célt elérték, sok muszlim falu és terület (például Banja Luka környéke) 
mára teljesen szerbbé vált, és több száz év is eltelhet addig, amíg ott újra jelentQs muszlim 
népesség élhet, akár betelepítés révén, akár kevert házasságoknak köszönhetQen.

Boszniában nagyjából félmillió ember élt kevert házasságban, ez a szám Izraelben 12 em-

bert érintett, amikor 1999-ben ott jártam. Pk is emigrálni kényszerültek, mert ezt tiltották az 
izraeli törvények, és így nagyon kevesen vállalták be. Bosznia ebbQl a szempontból nagyon 
kevertnek számított és ott volt még a jugoszláv, mint nemzetiség, ami tovább színesítette ezt.

Így komoly gondokba ütközött a nemzetállamok megteremtése; a harcok is emiatt tör-
tek ki. Szarajevóban, ami mindig is többnemzetiség_ volt, a lakosság fele veszélyben volt 
származása, vagy házastársa miatt.

A háború elején a muszlimok viszonylag toleránsak voltak, de késQbb, ahogy megerQ-

södtek, ez megváltozott. Utána is csak egyes csoportok, a mudzsahed „fekete hattyúk”37 

követték el a kegyetlenkedéseket. Pk Szarajevótól északra tevékenykedtek, rengeteg szerb 
területet foglaltak el, de ezt a békemegállapodás szerint vissza kellett adni a szerbeknek. Ez 
a Brčkói korridor. Ez egy védhetetlen terület, modern háborúban képtelenség megvédeni.

A háború végére nagyon kifáradtak a felek. Nem is értem, hogy bírták olyan sok ideig. 
Mi 10 nap után is hihetetlenül fáradtak voltunk és Qk több mint három évig nap, mint nap 
háborúban éltek. Nem voltak közm_vek, oktatás, állandó nyomás alatt éltek.

– És a horvát ítéletek?
– Az egy nagyon bonyolult kérdés. Nagyon gyorsan elüldözték a szerbeket, nem is tud-

tak semmit tenni ellene. Több százezer ember kényszerült elhagyni lakhelyét a „Vihar” 
hadm_velet során.

Még ma is van olyan falu, ahol a szerbeknek csak a nyoma maradt fent. Mindössze 
Knin környékén élnek nagyobb számban.

Ante Gotovina38 szerintem nagyon jó tábornok. Támadó hadm_veletek idején, kife-

jezetten tilos volt a horvát katonáknak fosztogatni vagy kegyetlenkedni a lakossággal, 
Gotovina erre sosem adott parancsot, ugyanakkor nem lehetett az ilyen eseményeket 
megelQzni vagy megakadályozni. Ugyanolyan volt, mint amikor a szovjet csapatok el-
foglalták Németországot és borzalmas dolgokat m_veltek a lakossággal. És csak késQbb, 
a harcok végén igyekeztek az atrocitásokat megakadályozni.

Nem mondom, hogy Gotovina b_nös, azt sem, hogy ártatlan, mindössze nem sikerült 
elég bizonyítékot összeszedni az ügyében, hogy másodfokon is elítéljék.
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A háború után sok tábornok és fQtiszt vesztette el hivatását, csúszott le, sokakat meg 
is gyilkoltak. Gotovina más, benne hittek az emberek, nemzeti hQs lett. Amikor tavaly 
Horvátországban jártunk a tengerparton, sok helyen minden házon Gotovina-kép volt. P 
sikeresen harcolt Dubrovnik környékén. Nagyon tehetséges volt, nimbusza is lett, nem 
úgy, mint társainak. Az akkori horvát hadügyminiszter, Gojko Susak39 Amerikából érke-

zett, de ott is pizzasütéssel foglalkozott, nem érthetett ahhoz, amit csinált. Lehet, hogy a 
maga szakmájában a legjobb volt, de nem tudott jó stratégiai döntéseket létrehozni: azt az 
amerikaiak végezték és az egykori jugoszláv katonák hajtották végre.

Az amerikaiak amúgy is sokat segítettek a horvátoknak, többek között m_holdas felvé-

telekkel, és a légtérzárral. A szerbek a nyílt tengerre sem tudtak kijutni. 
A másik, hogy a szerb–horvát háborúban lényegében orosz fegyverek álltak szembe 

német és egyéb nyugati fegyverekkel. Hiába a Kalasnyikov az egyik legjobb, legegysze-

r_bb fegyver, sok szempontból nem veheti fel a versenyt a Heckler & Koch-hal. Még mi 
is adtunk a horvátoknak rengeteg fegyvert. A végén a lQszerutánpótlás okozott nehézsé-

get, annyiféle fegyvert használtak.
A háború idejére esett Szerbia hanyatlása és Horvátország megerQsödése.
– Van-e utóélete a konfliktusnak? ÉrezhetQ máig a háború hatása?
– Emlékszem, amikor a fiam Svédországban tanult, meglátogattam és egy iskolához kö-

zeli kávézóban ültünk, ott egy fiatalabb horvát be akart jönni, de egy idQsebb visszafogta 
ránk mutatva, hogy „Ne! Ezek Jugoszláviából jöttek. Én is harcoltam abban a háborúban.”

Nagy ellentétek vannak ma is, csetnikek, usztasák, muszlim „fekete hattyúk” stb.
Biztos, hogy nem csak az a 150-200 ember b_nös. Összesen félmillió halottról és sebe-

sültrQl van szó, 300 000 ezret megerQszakoltak, 2 millióan kényszerültek otthonuk elhagyá-

sára. Ezek a tények!40

És ezek az emlékek és beidegzQdések máig élnek. Mi még az elején elszakadtunk, még 
a „lovagias” szakaszban. Nekünk nem volt célunk meggyilkolni a másikat. Katonák álltak 
szembe katonákkal. Volt például két helyi rendQri vezetQ, akik a háborúban egymás ellen 
harcoltak, ma is aktívan politizál mindkettQ, az egyik ombudsman, a másik belügyminisz-

ter volt, és nem akarták megfojtani egymást egy kanál vízben…
Hadseregek álltak egymással szemben, nem harcoltunk civilek ellen. Volt egy szerb 

tiszt is, aki végig velünk volt. A légitámadások alatt szóltunk neki is, hogy jöjjön le az 
óvóhelyre, de Q sosem jött velünk, mondván: „Ilyen emberekkel nem tartózkodom egy 
helyen!” 

A t_zszünet után, amikor október 26-án végül döntés született a JNA kivonásáról, 
Lipicában voltam olasz újságírókkal, éjjel lementünk Koperbe és néztük a kihajózó ju-

goszláv csapatokat. Hajnali 4-ig kellett volna kihajózniuk, de ez eltartott reggel 10-ig is. 
Elvben Horvátországba kellett volna érkezzenek, de a horvátok lezárták a karlovaci utat, 
miután Boszniába szövetségi csapatokat vezényeltek, így Montenegróba kellett átkelniük.

Számomra így ért véget a háború…
– Lesz-e béke a térségben?
– Természetesen. Nyugat felé orientálódik mindenki, és a nyugatnak is érdeke ez. 

Horvátország EU-csatlakozása remélhetQleg nem jelenti azt, hogy Szerbia és Montenegró 
nem léphet majd be. Szerintem Szerbia így is az utolsók között fog csatlakozni; nagyon 
erQsek arrafelé az ultranacionalista erQk, talán nem is akarnak csatlakozni. 

Az európai demokráciát is lépésrQl lépésre kell kitanulni, mi is 10 év alatt tettük meg 
ezt. Pk ettQl még messze vannak, de a legfontosabb, hogy nem szabad rájuk csapni az 
ajtót. Ha horvátokat kérdezünk meg, biztosan azt mondják majd, hogy Szerbia sosem lesz 
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az EU tagja. A helyzet nem egyszer_, rengeteg egyeztetésre, vagy akár titkos egyezmé-

nyekre is szükség lehet, hogy a két ország valahogy megtalálja a közös nevezQt.
– És Bosznia, Horvátország?
– Ott még erQsek a vallási/nemzetiségi ellentétek, és nagyon széttagolt az ország. Amíg 

ez nem sz_nik meg, addig nem hinném, hogy csatlakoznának. Bosznia amúgy sem füg-

getlen terület, nagyon nagy befolyással bírnak az amerikaiak a mindennapokra, nevezhet-
jük protektorátusnak is.

A horvátoknak is hosszú utat kellett bejárniuk, de sikerrel vettek minden akadályt: ren-

dezték a belügyeket, fejlQdik a gazdaságuk, fQleg a turizmus.
Az egész térségre vonatkozó probléma, hogy nincs egységes fejlesztési stratégia, tudo-

mányos vagy egyéb együttm_ködés, csak ad hoc döntések.
A válság is beütött: a németek meghatározók ilyen szempontból, hogy vállalnak-e még 

újabb rossz helyzet_ országokat a görögök, olaszok, spanyolok stb. mellé.
Lehetnek még konfliktusok természetesen, de biztosan nem jelentQsek. Mindenki 

Európa felé akar menni, talán ez lesz a közös platformjuk. A legnagyobb gond Macedónia: 
megbízható, h_séges, jó piac, ugyanakkor állandó konfliktusa van Görögországgal. Azt 
sem tartom elképzelhetetlennek, hogy a görögöket kirakják (a török konfliktus miatt is) 
és Macedónia kerül a helyükre.
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JEGYZETEK

1 Josip Broz Tito születési neve Josip Broz; (1892–
1980), jugoszláv forradalmár és államfQ. Horvát-
szlovén szülQk gyermekeként látta meg a napvi-
lágot Josip Broz néven, a Tito nevet csak késQbb 
vette fel. A második világháborúban a jugoszláv 
partizánok egyik vezetQje, majd a „második” 
Jugoszlávia (1943-1991) elsQ számú vezetQje volt 
haláláig. Jugoszláviában a tisztelet jeléül, egyben a 
második világháborúra utalva Tito marsallként is 
emlegették. Nem sokkal a háború vége után kiállt a 
szovjet befolyás növekedése ellen, egyik atyja volt 
az el nem kötelezett országok mozgalmának. 1980. 
május 4-én Ljubljanában, m_tét utáni szövQdmé-

nyekben halt meg.
2 DEMOS (Demokratična opozicija Slovenije) 

Szlovéniai Demokratikus Ellenállás: 1989-ben 
jött létre, az akkor alakult Szlovén Demokrata 
Unió, a Szlovén Szociáldemokrata Párt, a 
Kereszténydemokrata Párt, a Kisgazda Szövetség 
(Szlovén Néppárt) és a Zöldpárt megállapodása 
nyomán. Az elsQ választásokon a szavazatok 54%-
át szerezte meg. A szövetség 1992-ig létezett. 
Mikulic, Albin: Defending Democratic Slovenia 
1991. Ljubljana, 2006, 12. o.

3 Mikulic, 9–13. o.
4 Az elsQ demokratikus választásokat Szlovéniában 

1990. április 8-án tartották meg. A legtöbb sza-

vazatot a Demokratikus Megújulás Pártja sze-

rezte meg (17,28%), a második helyen a 
Liberális Párt végzett 14,49%-kal, a harmadik a 
Kereszténydemokrata Párt lett (12,98%), ugyan-

akkor a DEMOS koalíció 126 parlamenti helyett 
kapott a 240-bQl. Az ellenzéket a Demokratikus 
Megújulás Pártja (a korábbi kommunisták), a 
Liberális Párt és a Szocialista Párt alkotta. Az 
ekkor megválasztott parlament 1992. december 
6-ig, az elsQ független államként megtartott vá-

lasztásokig maradt hivatalban, az elsQ minisz-

terelnök a kereszténydemokrata Alojz „Lojze” 
Peterle volt. The first multiparty elections of 
1990 http://www.ukom.gov.si/en/media_relations/
background_information/elections/elections_in_
slovenia_in_2002/the_first_multiparty_elections_
of_1990/ [2013. október 7.] és Mikulic, 15. o.

5 Az elsQ önálló szlovén alakulat 1990. december 
17-én érte el a harckészültséget. Mikulic, 42. o.

6 Mikulic, 15–58. o. A népszavazáson a szavazók 
93,2%-a vett részt, közülük 85,5% szavazott a 
függetlenség mellett. Mikulic, 44. o.

7 Mikulic, 81–121. o.
8 A legtöbb forrás a boszniai háború kitörését 

1992. április 1-jére teszi, ugyanis ekkor foglalták 
el Arkan kapitány szerb paramilitáns egységei 
Bijelinja városát. Várhalmi Krisztina – György 
Sándor: Jugoszlávia válsága és felbomlása bosz-
niai szemmel – beszélgetés Jovan Divjak volt 
bosznia-hercegovinai tábornokkal: diktatúráról, 
tragédiáról és újjászületésrQl (Tanulmány, várha-

tó megjelenés 2013. december, Eger), 42. o.
9 Ante Markovics (1924–2011), 1989 és 1991 között a 

Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság utolsó 
miniszterelnöke. Nyugaton „Washington legh_bb ju-

goszláv szövetségesének” is nevezték. Szándéka volt 
Jugoszláviát egy modern, nyugati típusú állammá 
alakítani, de az általa bevezetett reformok részben 
Slobodan Milošević tevékenysége miatt nem érték 
el céljukat. http://www.hrt.hr/index.php?id=48&tx_
ttnews[tt_news]=140693&cHash=d72fcdf654 

[2013. október 7.]
10 Az 1966-ban bevezetett, de sosem stabil régi di-

nárt 1990. január 1-tQl váltotta a konvertibilis di-
nár (YUN), amely 10 000:1 arányban viszonyult 
a korábbi pénzhez. Ez volt az utolsó jugoszláv 
címerrel ellátott fizetQeszköz. Az 1990-es évek 
jugoszláviai inflációjával kapcsolatban bQvebben 
lásd: WATKINS, Thayer: The Worst Episode of 
Hyperinflation in History: Yugoslavia 1993-94 

http://www.rogershermansociety.org/yugoslavia.
htm [2013. október 7.]

11 A Fiatal Európai Föderalisták (JEF/YEF – 
Jeunes Européens Fédéralistes / Young European 
Federalists) Európa legnagyobb föderalista ifjú-

sági mozgalma, melynek célja a föderatív Európa 
eszméjének politikai pártoktól független szol-
gálata, a demokratikus közéleti kultúra, a civil 
önszervezQdés, a jogállamiság, az állampolgári 
öngondoskodás, a szubszidiaritás és a decent-
ralizáció közös európai értékeinek, valamint a 
határon átívelQ együttm_ködés elvének népszer_-

sítése. http://jef.org.hu/ [2013. október 7.]
12 Az Európai Föderalista Mozgalmat (Movimento 

Federalista Europeo, MFE) 1943-ban alapította 
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Altiero Spinelli. Hasonlóan a többi föderalista 
mozgalomhoz, fQ céljuk egy európai föderáció 
megteremtése, amelyet Európa egyetlen esélyének 
tartanak. http://www.mfe.it/site/ [2013. október 7.]

13 I. Sándor királyt (ん¿ñ¡ïíÖÑíë I. とíëí。Üë。ñçó゜) 
1943. október 9-én gyilkolta meg Marseille-
ben egy bolgár származtású merénylQ, aki a 
macedóniai VMRO (ゑÖíöëñüÖí ぜí¡ñÑÜÖï¡í 
づñçÜ¿ÜîóÜÖñëÖí だëÇíÖó£íîó？í – BelsQ 
Macedóniai Felszabadítási Szervezet) tagja volt. 
A merényletben az uralkodó sofQrje is életét 
vesztette, Barthou francia külügyminiszter pedig 
késQbb halt bele sérüléseibe. Ez volt az egyik elsQ 
merénylet, amelyrQl filmfelvétel is készült.

14 Jugoszlávia (1929-ig Szerb–Horvát–Szlovén 
Királyság) második alkotmányát, amely fel-
váltotta az 1921. június 28-án életbe lépett 
vidovdani alkotmányt, 1931. szeptember 3-án 
adta ki I. Sándor király. Az alkotmány jelentQsen 
megnövelte az uralkodó hatalmát, illetve kilenc 
közigazgatási egységre, úgynevezett banovinákra 
osztotta Jugoszlávia területét; ezek közül a Vardar 
nev_ területe egyezett meg majdnem teljesen a 
mai Macedóniáéval. Az alkotmány egészen 1941-
ig, Jugoszlávia megszállásáig érvényben maradt. 
A teljes szöveg olvasható a http://en.wikipedia.
org/wiki/1931_Yugoslav_Constitution [2013. ok-

tóber 7.]
15 Az 1974. február 21-én kihirdetett alkotmány 

továbbra is szövetségi államként határozta meg 
Jugoszláviát, ugyanakkor megfigyelhetQ volt 
benne néhány konföderatív vonás is. Ezzel nagy 
mértékben megváltozott az ország államjogi 
rendszere; az új alkotmány bevezetésével az „egy 
föderális egység egy szavazat” elve váltotta a ko-

rábbi centralista felfogást. Az új rendszert szokás 
konföderatív föderalizmusnak és konszenzusos 
föderalizmusnak is nevezni. Az alkotmány kiszé-

lesítette a tagköztársaságok és a két (Szerbiától 
csaknem független) autonóm terület jogköreit és 
a szövetségi szervek vezetQ testületeit pedig kol-
lektív-rotációs rendszerben alakították ki (csak 
Tito számára biztosították élethosszig a köztár-
sasági elnöki posztot.) Az egyes föderális egysé-

gek gazdaságirányítási önállóságot is kaptak. A 
föderalizálódás tovább nQtt a tagköztársaságoktól 
is függQ Területvédelmi ErQk létrehozásával és 
az egységes állambiztonsági szervek részleges 
decentralizációjával is. Juhász, 34–35. o.

16 Az 1961-ben épült berlini fal lebontása 1989. 
november 9-én vette kezdetét. Az esemény elQ-

revetítette a német újraegyesítést, amelyet végül 
1990. augusztus 31-én írtak alá. Noha az egye-

sítés folyamata igen hosszadalmas volt, ezzel az 
aktussal sz_nt meg Németország 1945 óta tartó 
megosztottsága. Mikulic, 3. o.

17 Nicolae Ceauşescu (1918–1989), 1965-tQl halá-

láig állt a Román Kommunista Párt élén, 1967-
tQl pedig az államelnöki tisztséget is betöltötte. 

Diktatúráját az 1989. decemberében kirobban 
forradalom söpörte el, Ceauşescut és feleségét 
december 25-én, rövid tárgyalás után kivégezték. 
http://www.ceausescu.org/ [2013. október 7.]

18 A Szovjetunió hivatalosan 1991. december 25-
én sz_nt meg létezni, miután Gorbacsov be-

jelentette lemondását. http://www.britannica.
com/EBchecked/topic/614785/Union-of-Soviet-
Socialist-Republics/42082/The-attempted-coup 

[2013. október 7.]
19 Mihail Szergejevics Gorbacsov (ぜóêíó¿ 

でñëÇññçóô ゎÜëßíô、ç, 1931–) 1985–1990-ig a 
Szovjetunió Kommunista Pártja fQtitkára, majd 
1990–1991-ben a Szovjetunió elsQ és egyben 
utolsó elnöke is. Reformjai véget vetettek a 
hidegháborúnak, de egyben a Szovjetunió és 
a kommunista blokk rendszereinek bukásához 
is vezettek. 1990-ben Nobel-békedíjjal tüntet-
ték ki. http://www.britannica.com/nobelprize/
article-9037405 [2013. október 7.]

20 A karadjordjevói találkozó 1991. március 25-én 
zajlott le Milošević és Tuđman (horvát elnök) 
között, hivatalosan a jugoszláviai krízis megoldá-

sával kapcsolatban tanácskoztak, a gyakorlatban 
pedig Bosznia-Hercegovina felosztását egyez-

tették. A találkozón más nemzet képviselQje nem 
vett részt. A karadjordjevói egyeztetés hivatalo-

san elQkészítette a március 28-i spliti találkozót 
is, ahol hat jugoszláv vezetQ, Slobodan Milošević 
(Szerbia), Franjo Tuđman (Horvátország), 
Alija Izetbegović (Bosznia-Hercegovina), Kiro 
Gligorov (Macedónia), Milan Kučan (Szlovénia) 
és Momir Bulatović (Montenegró) vettek részt. 
http://www.nytimes.com/1993/07/18/world/
serbian-plan-would-deny-the-muslims-any-state.
html?pagewanted=all [2013. október 7.]

21 James Baker (1930–) amerikai politikus, sze-

nátor, 1989–1993 között az Egyesült Államok 
külügyminisztere. http://www.bakerbotts.com/
lawyers/detail.aspx?id=a1789334-3f27-48d5-
b844-211455e4beff [2013. november 1.]

22 1990. szeptember 28-án fogadta el a 
Nemzetgy_lés azon javaslatokat, amelyek önálló, 
Belgrádtól független szlovén véderQ felállítását 
és a kötelezQ katonai szolgálat saját hatáskörbe 
utalását tartalmazta. Mikulic, 25. o. A szlovén 
Területvédelmi ErQk 1991. március 22–24. között 
nagyszabású gyakorlatot tartottak, ez is jelezte 
a háborús készülQdést. Ezzel közel egy idQben 
létrejött egy szlovén kiképzQközpont, amelyet 
május 23-án próbált ellenQrzése alá vonni a JNA, 
ennek hatására Mariborban nagyszabású tiltako-

zások kezdQdtek, a jugoszláv erQk ezek hatására 
meghátráltak. Mikulic, 46–53. o.

23 A háború során a JNA összesen 22 300 katonát 
vetett be, a szlovén erQket 35 200 területvédelmi 
katona és 10 000 rendQr alkotta. J. ŠVAJNCER, 
Janez: War for Slovenia 1991. in: Slovenska 
vojska, 2001. május, különszám. http://www.
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slovenija2001.gov.si/10years/path/war/ [2013. 
október 7.] A JNA személyi állományának mind-

össze 2,8%-a volt szlovén nemzetiség_. Mikulic, 
65. o. A függetlenségi nyilatkozat idején a JNA 
zágrábi katonai körzete 45 000 fQs állománnyal, 
1160 harckocsival és páncélozott járm_vel és 
3000 tüzérségi eszközzel rendelkezett. Mikulic, 
66. o. Szintén Mikulic írja, hogy a szlovén terü-

letvédelmi erQk létszáma akkor 20 000 fQ volt, és 
nem rendelkeztek páncélosokkal, tüzérséggel és 
ejtQernyQsökkel sem. Mikulic, 73. o.

24 A háborúban 19 szlovén és 44 jugoszláv katona 
és rendQr vesztette életét. A sebesültek száma 
szlovén részrQl 182, a Jugoszláv oldalon pedig 
146 volt. A JNA ezek mellett 4693 hadifoglyot 
is vesztett. J. ŠVAJNCER, Janez: War for Slovenia 
1991. in: Slovenska vojska, 2001 május, külön-

szám. http://www.slovenija2001.gov.si/10years/
path/war/ [2013. október 7.]

25 A Karintiai Hercegséget 976-ban alapították meg, 
a Habsburg család birtokába 1335-ben került. 
1564-tQl képezte az Osztrák örökös Tartományok 
részét. Területét a mai Szlovénia, Dél- és Kelet-
Ausztria bizonyos részei és egy idQben az Isztriai-
félsziget képezte.

26 UCK: Ushtria Çlirimtare e Kosovës, Koszovói 
Felszabadító Hadsereg. Angol forrásokban KLA-
ként (Kosovo Liberation Army) is szerepel.

27 A srebrenicai mészárlások, amelyeknek több 
mint 8000 boszniai esett áldozatául és körülbelül 
20 000 ember kényszerült lakóhelye elhagyásá-

ra 1995 júliusában zajlottak. A tömegmészárlás 
ügyében 2010-ben hozott ítéletet a hágai ICTY 
(International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia – a volt Jugoszlávia területén elkö-

vetett háborús b_nöket vizsgáló bíróság), hosszú 
börtönbüntetésre ítélve több akkori szerb ve-

zetQt, többek között a Jovan Divjak által emlí-
tett Krsztics tábornokot is. Radovan Karadzsics 
jelenleg is folyó büntetQperében is szerepel a 
srebrenicai vérengzés a vádpontok között. A mé-

szárlásokban felelQsnek tartják a térséget bizto-

sító holland békefenntartókat is; 2011 júliusában 
született egy ítélet, amely b_nösnek mondta ki 
a kontingenst három boszniai férfi halálában, 
akiket 1995 júliusában eltávolítottak támasz-

pontjukról és így a szerbek áldozatává váltak. 
Várhalmi–György 41. o.

28 A Jasenovac mellett található koncentrációs tábor 
1941 és 1945 között üzemelt. A horvát usztasa 
kormányzat által létesített táborban elsQsorban 
ortodox szerbeket, zsidókat és romákat tartottak 
fogva, illetve dolgoztattak embertelen körülmé-

nyek között. Rendszeresek voltak a kivégzések is. 
A négyéves m_ködés alatt az Egyesült Államok 
Holokauszt Emlékmúzeumának (United States 
Holocaust Memorial Museum) adatai szerint 
77 000–99 000 fQ halálozott el a táborban. 1968 
óta emlékhely. http://www.ushmm.org/wlc/en/

article.php?ModuleId=10005449 és http://www.
jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=5020 [2013. 
október 7.]

29 Az esemény 1991. június 28-án történt. Mikulic, 
91. o.

30 United Nations Development Program.
31 Milan Kučan (1941), Szlovénia elsQ elnöke, 1991 

és 2002 között volt hivatalban.
32 Ivan, ismertebb nevén Janez Janša (1958) 1990–

1994 között Szlovénia védelmi minisztere, majd 
2004–2008 és 2012–2013 között miniszterelnök, 
1993 óta a Szlovéniai Demokrata Párt elnöke.

33 Janez Drnovšek (1950–2008) szlovén politikus, 
1989–1990 között a szlovén kollektív elnökség 
elnöke Jugoszláviában, 1992 és 2002 között 
kis megszakítással szlovén miniszterelnök, majd 
2002–2007 között az ország elnöke volt.

34 Az ICTY-t (International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia – a volt Jugoszlávia terü-

letén elkövetett háborús b_nöket vizsgáló nem-

zetközi bíróság) 1993. május 25-én hozták létre. 
BQvebben lásd: http://www.icty.org/sid/95 [2013. 
október 7.]

35 Ratko Mladić (1942) volt vezérezredes, a Bosznia 
Szerb Köztársaság hadseregének (VRS) vezérkari 
fQnöke 1992–1995 között. Háborús és emberiség-

ellenes b_nök elkövetésével vádolják (többek kö-

zött a srebrenicai vérengzéssel kapcsolatban is): 
2011-ben tartóztatták le, tárgyalása 2012 októ-

berében kezdQdött meg Hágában. Profile: Ratko 
Mladic http://news.bbc.co.uk/2/hi/1423551.stm 

és http://web.archive.org/web/20080406075119/
http://www.un.org/icty/transe5&18/960711IT.
htm [2013. október 7.]

36 Radovan Karadžić (1945) pszichiáter és költQ, a 
Boszniai Szerb Köztársaság elnöke 1992–1996 
között. Háborús b_nök elkövetésével vádolták 
meg, 2008-ban Qrizetbe vették, tárgyalása a kö-

vetkezQ évben kezdQdött meg és jelenleg is 
tart. http://www.icty.org/x/cases/karadzic/cis/en/
cis_karadzic_en.pdf [2013. október 7.]

37 A fQleg muszlim önkéntesek szerepét Jovan 
Divjak volt boszniai tábornok is említette a 2013. 
március 15-én vele készült interjú során: „FQleg 
egyes iszlám országokból még katonai tanács-
adók, kiképzQk is jöttek; tulajdonképpen Qk több 
szerencsétlenséget hoztak ránk, mint szerencsét, 
mert ezt a szerb és horvát propaganda ki tudta 
használni. (…) Jöttek önkéntesek több országból, 
de ezt mi [a boszniai hadsereg] nem szívesen 
fogadtuk el. Különösen a kiképzQk esetében…
nekünk sokkal jobban kiképzett embereink voltak, 
mint azok, akik képezni jöttek.” Várhalmi – 
György, 40. o.

38 Ante Gotovina (1955) volt horvát vezérezre-

des. Pt és társait, Mladen Markač (1955) és 
Ivan Čermak (1949) tábornokokat az 1994–1995 
közötti hadm_veletek során b_nszövetkezetben 
elkövetett háborús és emberiségellenes b_nök 
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elkövetése miatt 2008-ban állították bíróság elé. 
Az ítélet 2011-ben született meg, Čermakot fel-
mentették, Gotovinát 24 év, Markačot 18 év 
szabadságvesztésre ítélték. Másodfokon 2012 
novemberében mindkettejüket felmentették. 
Gotovinát Horvátországban a lakosság többsége 
nemzeti hQsnek tekinti. BQvebben lásd: Ante 
Gotovina et al. (IT-06-90) http://www.icty.org/
case/gotovina/4 [2013.október 7.]

39 Gojko Šušak (1945–1998), 1991 és 1998 között 
volt Horvátország védelmi minisztere. 1969-
ben Kanadába emigrált, hazájába 1989-ben tért 
vissza. Amerikai segítséggel (részben horvát 
emigránsok adományaiból) modernizálta és fel-
fegyverezte a horvát hadsereget. http://www.
heraldscotland.com/sport/spl/aberdeen/gojko-
susak-1.344511 [2013. október 7.]

40 A szlovén konfliktust leszámítva ma sem rendelke-

zünk pontos adatokkal a háborús veszteségekrQl. A 

halálos áldozatokat a Milton Leitenberg Deaths in 
Wars and Conflicts in the 20th Century (Cornell 
University Press, 2003, 2005, 2006) cím_ tanul-
mányban 300 000 fQre becsüli (82. o.), közülük 
1992–1995 között Boszniában 200 000 fQ halt meg 
a háború következtében. (19. o.). A boszniai hábo-

rúval kapcsolatban egyes források, köztük Jovan 
Divjak is, 95-100 000 fQs veszteséget emlegetnek, 
hozzátéve, hogy az áldozatok pontos számát máig 
sem sikerült megállapítani. Juhász József ugyanak-

kor 200-250 000 áldozatról számol be, hozzátéve, 
hogy egyes források 400 000 halottat említenek. 
(Juhász József: A délszláv háborúk. Budapest, 
Napvilág Kiadó, 1997, 89. o.) A lakhelyüket el-
hagyni kényszerültek száma 2-2,5 millió fQ volt. 
A szerb–horvát háborúban 25-26 000 fQ halt meg 
vagy t_nt el, horvát részrQl pedig 52 000 fQ szen-

vedett maradandó károsodást. A harcok során több 
mint 500 000 embert telepítettek ki.


