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I. TÉMAVÁLASZTÁS 

 

Jugoszlávia történetében a hatvanas évek második fele az ország jelentős gazdasági, 

majd politikai és társadalmi átalakulását hozó reformjának korszaka volt. Az 1965-ben 

bejelentett gazdasági reform céljai között szerepelt a piaci viszonyok erőteljesebb 

érvényesítése, a világpiacba való intenzívebb bekapcsolódás, valamint a bankok és 

vállalatok erősítése. 

A reform megindítását, a deetatizálást és decentralizációt nem csak gazdasági 

problémák indokolták, amögött ideológiai megfontolások is meghúzódtak. A 

kétpólusú világban a Szovjetunióval történő 1948-as szakítást követően különleges 

státusszal bíró Jugoszlávia vezetése a reformmal arra is kísérletet tehetett, hogy a 

szovjet modelltől valóban eltérő szocialista rendszert építsen, amit a kedvező 

nemzetközi helyzet is lehetővé tett. 

A reform szószólóinak harmadik legfőbb érve az volt, hogy elképzeléseik 

megvalósulása megoldást jelenthet a soknemzetiségű állam fokozódó problémájára, 

oldhatja a föderáció forrásainak elosztása körüli viták miatt állandósult 

tagköztársaságok közötti feszültségeket. Disszertációmban a korszak eseményeinek 

elsősorban ebből az aspektusból történő bemutatására tettem kísérletet. 

A Jugoszláv Kommunisták Szövetségének (JKSZ) vezetése a gazdasági 

reformot illetően nem volt egységes. Az azzal kapcsolatosan a hatvanas évek elejétől 

kibontakozó vita elsősorban ideológiai természetű volt, a centralizmus fenntartásának 

hívei ugyanis tartottak a reform megvalósulásával elinduló folyamatok politikai és 

társadalmi hatásaitól. Az ország további fejlődéséről folytatott polémiában a 

kommunisták nem nemzeti alapon különültek el, az eltérő fejlettségű területek 

érdekeit pedig nem szolgálhatta ugyanúgy egyazon gazdaságpolitikai irányvonal. 

Munkámban azt a folyamatot mutatom be, melynek eredményeképpen a megerősödő 

köztársasági és tartományi kommunista vezetések egyre határozottabban álltak ki 

tagköztársaságaik, illetve autonóm tartományaik gazdasági érdekeiért, s azt, hogy a 

szabadabb politikai véleménynyilvánítást kihasználva miként jelentek meg azok a 

párton kívüli erők, melyek új alternatívákat fogalmaztak meg, hogyan alakultak ki 

ismét komoly konfliktusok a nemzeti törésvonalak mentén. 

Az ország további sorsát nagyban befolyásolták a Horvátországban, 

Szlovéniában, valamint Szerbiában és annak déli autonóm tartományában, Koszovó és 

Metohijában végbemenő folyamatok. Szerbia északi autonóm tartománya, a Vajdaság 

és Montenegró politikai életét ugyanakkor nem határozták meg a nemzeti kérdéssel 

kapcsolatos feszültségek, a politikai törésvonalak nem ilyen kérdések mentén 

alakultak ki. Makedónia helyzete speciális volt, a tagköztársaságban Krszte 

Crvenkovszki vezetésével hatalomra kerülő reformer kommunisták kiálltak a 

makedón nemzeti különállás mellett, a jugoszláv vezetés támogatásával önállósult 

egyházuk, s jelentős előrelépés történt a nemzeti történelem „megteremtése” ügyében. 

Felléptek a makedón államiságot veszélyeztető albán és török mozgolódás ellen, a 

korabeli jugoszláv államisággal szembenálló számottevő nemzeti törekvésekről 

azonban Makedónia esetében nem beszélhetünk. Bosznia-Hercegovina esete szintén 

sajátos, a három nemzet alkotta tagköztársaság muszlim gyökerű lakosai nemzeti 

státuszának elismerése a tárgyalt korszakban következett be, a „két nagy 

nacionalizmus közé szorult” népcsoport „nemzeti” önállóságának hivatalos 

megerősítése nagy hatással volt a későbbi eseményekre, ezért a kérdés részletes 

kifejtése nélkülözhetetlen volt. 
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A korszak eseményeinek ismertetése, a lezajló átalakulás elemzése a délszláv 

állam felbomlásához vezető folyamatok megértése szempontjából kulcsfontosságú. 

Dolgozatomban arra világítok rá, hogy már a hatvanas évek végén világosan látszottak 

azok a törésvonalak, melyek a nyolcvanas évek második felében, új formában 

felszínre bukkanva megrengették a jugoszláv állam alapjait. A tárgyalt korszaknak 

fontos helye van az egykori Jugoszláviát alkotó nemzetek történelmében, az új 

eszmék, a jövő szempontjából meghatározónak bizonyult gondolatok születésének 

ideje volt. A tagköztársaságaikat a korszakban vezető horvát, szerb, szlovén és 

makedón reformer kommunisták törekvései, a szocialista fejlődés további útjairól 

vallott eszméi, az általuk és az ellenzéki értelmiség által kidolgozott koncepciók a 

térség többi országának reformtörekvéseihez – legfőképpen az 1953-1956 közötti 

periódushoz, a csehszlovák ’68-hoz és a lengyel Szolidaritáshoz – képest 

Magyarországon és Nyugaton is alig ismertek. A kevésbé látványos módon, jugoszláv 

„belső” beavatkozással eltávolított reformerők feltétlenül több figyelmet 

érdemelnének a Kelet-Közép-Európa második világháborút követő korszakát kutató 

történészek részéről. Ez a hiátus magyarázza azt is, hogy a disszertáció elsősorban a 

belső folyamatok ismertetésére és elemzésére koncentrál, jóllehet a jugoszláviai 

folyamatok is sok szempontból beilleszkedtek a korszak nemzetközi trendjeibe, így a 

több szocialista országra kiterjedő újabb reformhullámba, vagy az akkoriban kezdődő 

ún. etnikai reneszánszba, a kisnépi identitások világszerte megfigyelhető 

újraerősödésébe. 

 

 

II. AZ ÉRTEKEZÉS SZERKEZETE 

 

Disszertációmban arra törekedtem, hogy a téma kronológiai és területi szempontú 

vizsgálatát egyszerre érvényesítsem. Az egyes tagköztársaságok és autonóm 

tartományok eseményeit a szövetségi szinten végbemenő folyamatokat szem előtt 

tartva igyekeztem tárgyalni, lehetőség szerint minden alkalommal elemezve 

Jugoszlávia többi tagköztársasága és autonóm tartománya reakcióit, az azzal 

párhuzamosan ott történő eseményeket. A korszak jugoszláviai eseményei egymással 

nagyban összefüggnek és nem is értelmezhetőek önmagukban. Jugoszlávia 

egyedülálló nemzetközi helyzetéből adódóan a belpolitikai eseményekre különösen 

nagy hatással voltak a nemzetközi történések, ezért igyekeztem ezeket is bemutatni. 

Részletesen tárgyaltam a folyamatok politikatörténeti hátterét, elemeztem a 

párton belüli frakciók közötti küzdelem szempontjából releváns szövetségi és 

köztársasági párteseményeket, illetve az értelmiség tevékenységét. Jugoszláviában az 

elsősorban a legrégebbi horvát nemzeti intézmény, a Matica hrvatska körül gyülekező 

horvát intelligencia tagjainak és a szerb értelmiségnek volt hosszú távon nagy hatása, 

az általuk a tárgyalt években kiadott legfontosabb dokumentumokat és a releváns 

rendezvényeiken elhangzottakat külön fejezetekben tárgyaltam. A formálisan 

egységes kommunisták belső konfliktusairól és a Jugoszlávia köztársaságai, illetve 

nemzetei közötti viszonyban tapasztalható tendenciákról először nem a politikai 

vezetés, hanem a kommunista értelmiség megnyilvánulásaiból lehetett tudomást 

szerezni. Vitáik elemzése sok esetben jelentősen hozzájárul a mélyebb összefüggések 

megértéséhez. 

Jugoszláviában a szerb kérdés első nyílt felvetése Dobrica Ćosić író és Jovan 

Marjanović történész nevéhez, az SZKSZ KB XIV. ülésén való fellépéséhez kötődik. 
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A jugoszláv nemzetpolitikát támadó két értelmiségi által megfogalmazott vélemény 

jól jellemzi a szerb kommunisták változásokat aggodalommal szemlélő szárnyának 

nézeteit, ezért a XIV. ülést is külön alfejezetben tárgyaltam. Ennél jóval nagyobb 

jelentőségű volt a HKSZ KB szintén önálló részben tárgyalt X. ülése, Horvátország 

második világháborút követő történetének egyik legjelentősebb politikai eseménye, 

melyen a kommunista vezetés nyíltan vetette fel Horvátország föderációban elfoglalt 

helyzetének kérdését. Az 1971-ben kibontakozó horvátországi válságot, a HKSZ két 

frakcióra szakadását, a nemzeti államiság és a szabadpiac kérdéseiben egyre 

kritikusabb tábor kialakulásának folyamatát azonban már különálló fejezetben 

elemeztem. 

A brioni plénumot követően a föderáció struktúrájának átalakítása a szövetségi 

alkotmány 1967 és 1968 során elfogadott módosításaival, illetve legfőképpen az 1971-

es alkotmánymódosításokkal ment végbe, ezeket külön-külön tárgyaltam, részletesen 

kitérve a különböző köztársasági és tartományi reakciókra. A föderáció reformja 

Edvard Kardelj víziója szerint ment végbe, szerepe olyan mértékű volt, hogy egyes 

szerzők a hatvanas évek közepétől a titói Jugoszlávia végéről, a kardelji Jugoszlávia 

születéséről beszélnek, így az ország legfőbb ideológusának elképzeléseit szintén 

külön fejezetben elemeztem. 

 Értelemszerűen külön fejezetet szántam a koszovói albán mozgalom 

elemzésére, melynél külön egységet szántam a hosszú távon is sorsdöntő kérdés, a 

koszovói szerb és montenegrói lakosságnak a tárgyalt korszakban felerősödő 

kivándorlására. A dolgozat végén szintén külön fejezetben mutattam be azt, hogy 

Bosznia-Hercegovinában a megerősödő muszlim gyökerű kommunista elit és az 

értelmiség törekvéseinek eredményeként, a kedvező kül- és belpolitikai helyzet és a 

muszlim lakosság széles rétegeinek támogatásával miként sikerülhetett a hivatalos 

nemzeti elismerés elérése, aminek köszönhetően a szocialista Jugoszlávia 

fennállásának utolsó két évtizedét már egy hivatalosan elismert, államalkotó nemzet 

tagjaiként élhették meg. 

 

 

III. FORRÁSOK, SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Jugoszlávia e sorsdöntő korszaka napjainkig sem sorolható a tudományok által kellő 

alapossággal, ideológiai elfogultság nélkül feltárt témák közé. Az utódállamokban 

zajló politikai viták, illetve a különböző országok szakértőinek eltérő interpretációi 

jelentősen megnehezítik a tisztánlátást. A történészek legújabb generációjának tagjai 

azonban egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a téma iránt, objektívebben ítélik meg a 

közös múlt eseményeit, s eredeti forrásokra támaszkodva az összjugoszláv szinten 

zajló történések elemzésére, valamint a külpolitikai hatásokra is nagyobb hangsúlyt 

fektetnek. A téma kutatásához rendelkezésre állnak a korszak viszonylag szabadnak 

tekinthető sajtójában megjelent írások, a releváns változásokat hozó pártesemények 

dokumentumai, a nemzetközi és hazai szakirodalom, valamint a korszak eseményeit 

alakító politikusok és értelmiségiek beszédei, illetve az általuk írt memoárok és 

visszaemlékezések. 

Az egykori Jugoszlávia térségének magyar szakértői számos művükben érintik 

a témát: Juhász József tanulmányaiban és önálló monográfiáiban a korszakban 

összjugoszláv szinten zajló eseményeket mutatta be, Sokcsevits Dénes a horvátországi 

átalakulást elemezte, Szilágyi Imre a szlovéniai törekvésekről értekezett, míg Ress 
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Imre több írásában a boszniai muszlim nemzet hivatalos elismeréséhez vezető 

folyamat részleteit világította meg.  

A Jugoszlávia történetét tárgyaló nyugati szakirodalomból elsősorban 

Dennison Rusinow 1977-ben kiadott, The Yugoslav Experiment 1948-74 című kötetét, 

a szintén amerikai Paul Shoup írásait, Sabrina P. Ramet Nationalism and Federalism 

in Yugoslavia 1962-1991, John R. Lampe Yugoslavia as History. Twice There was a 

Country és Harold Lydall Yugoslav socialism: Theory and Practice című könyveit 

tartottam igazán hasznosnak. A korszakra vonatkozóan számos újszerű felvetést 

tartalmaz a trieszti szlovén születésű Jože Pirjevec Jugoslavija 1918-1992. Nastanek, 

razvoj ter razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije című kötete és Dejan Jović 

Jugoslavija: država koja je odumrla: uspon, kriza i pad Kardeljeve Jugoslavije: 

(1974-1990) című, inkább politológiai műve, mely a szocialista Jugoszlávia 

felbomlásának gyökereit többek között a tárgyalt korszakban kezdődő átalakulásban 

keresi. A jugoszláv folyamatok megértéséhez máig nélkülözhetetlenek Dušan 

Bilandžić rendszerváltás előtt megjelent kötetei, valamint az azok átdolgozott, a 

horvátországi események részletesebb elemzésével kiegészített változatának 

tekinthető Hrvatska moderna povijest című műve. 

A nemzetközi körülmények jugoszláviai eseményekre gyakorolt hatásainak 

elemzéséhez a Zágrábi Egyetemen oktató Tvrtko Jakovina tanulmányait, valamint 

Ante Batović zárai kutató Liberalno-nacionalni pokret u Hrvatskoj od 1966. do 1972. 

i svijet című doktori disszertációját használtam fel. A horvát szakemberek a témával 

kapcsolatos nyugati diplomáciai jelentéseket és a legfontosabb iratokat tartalmazó 

nyugati levéltárak anyagát feldolgozták, a NATO vonatkozó iratai kivételével szinte 

minden releváns anyag hozzáférhető. Az oroszországi levéltári anyag ugyanakkor 

napjainkban sem kutatható, feldolgozása még nem történt meg, ezért a Szovjetunió 

szerepét illetően napjainkig sok a tisztázatlan kérdés és a találgatás. Szlovénia és még 

inkább Horvátország esetében a belpolitikai események alakításában sokszor nagy 

szerepe volt a külföldi emigráció tevékenységének is. Itt kiemelném Jere Jareb 

Branimir Jelićről írt monográfiáját és a horvát politikai emigráció tagjaként 

tevékenykedő Jakša Kušan írásait. 

A horvátországi események elemzéséhez rendelkezésre állnak a Matica 

hrvatska e témában megjelentetett művei, mint amilyen A horvát irodalmi nyelv 

nevéről és helyzetéről szóló deklaráció kiadásának körülményeit bemutató 1997-es 

kötet. A Horvátország történetét tárgyaló összefoglaló jellegű művek közül 

kiemelném Zdenko Radelić Hrvatska u Jugoslaviji 1945.-1992. című könyvét, 

melynek vonatkozó fejezetei, valamint az említett Dušan Bilandžić tanulmányai sokat 

segítettek a jugoszláviai átalakulás megértésében. Utóbbi a korszak eseményeinek 

szereplője volt, memoárjai is számos érdemleges információt tartalmaznak, s ugyanez 

mondható el Zdravko Vuković, a szerb RTV egykori vezetőjének vaskos kötetéről is.  

A Horvát Tavasz szereplőinek számos visszaemlékezése közül kiemelném Savka 

Dabčević-Kučar terjedelmes munkáját és Miko Tripalo Hrvatsko proljeće című 

memoárját, mely az események igen alapos, természetesen saját szempontú elemzéseit 

is tartalmazza. Tripalo a hatvanas évek végén és a hetvenes évek elején nem csak a 

sajtóban fejtette ki nézeteit, több önálló kötetet is megjelentetett, melyek nélkül nehéz 

lenne megérteni a horvát reformerek ideológiáját. Ugyanez elmondható a párton belüli 

legbefolyásosabb ellenfeléről, Vladimir Bakarićról is, aki szintén önálló kötetekben 

fejtette ki a Jugoszlávia és Horvátország további fejlődéséről vallott elképzeléseit. A 

Matica hrvatska legradikálisabbnak tartott képviselőinek, Šime Đodannak és Hrvoje 
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Šošićnak a korszakban megjelentetett írásai mellett haszonnal forgathatóak a 

Horvátország függetlenedését követően publikált műveik is. Előbbi 1991-ben 

megjelent, Hrvatsko pitanje 1918-90 című művében foglalta össze a Horvát Tavasz 

idején hangoztatott nézeteit, Šošić esetében ennek vázolásához 1970-es Za čiste 

račune című könyve használható fel. Fontos forrást jelentenek a diákvezérek 

visszaemlékezései és elemzései, valamint Tihomir Ponoš könyve, aki Na rubu 

revolucije: studenti ’71. címmel önálló kötetben mutatja be a horvát hallgatói 

mozgalmat. Hasznosak a Horvát Tavasz szereplőinek írásait tartalmazó, a 

rendszerváltást követően megjelent kötetek és a témát tárgyaló konferenciákat 

követően kiadott, szakcikkeket tartalmazó tanulmánykötetek is. 

A korszak szerbiai eseményeinek megértéséhez elengedhetetlen Jasna 

Dragović-Soso Spasioci nacije: intelektualna opozicija Srbije i oživljavanje 

nacionalizma című, 2004-es kiadású művének áttekintése, mely a szerb ellenzék 

fejlődését és a nacionalista opció kialakulásához vezető folyamatokat mutatja be. 

Szintén igen alapos elemzést adnak  Milivoj Bešlinnek a témában megjelent írásai és 

Nacionalno pitanje u Srbiji krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina 

dvadesetog veka című, az Újvidéki Egyetemen megvédett, eszmetörténeti alapvetésű 

magiszteri értekezése. A Szerbia történelmét tárgyaló művek közül elsősorban 

Ljubodrag Dimić munkáinak vonatkozó fejezetei tartalmazzák a téma hangsúlyosan 

szerb szempontú, ám feltétlenül hasznos elemzését. Az átalakuló jugoszláv 

nemzetpolitika legnevesebb kritikusa, Dobrica Ćosić véleményét számos önállóan 

megjelentett kötetben összegezte, de Andrija Gams és Mihailo Đurić a föderáció 

reformjának a szerb nemzetet fenyegető hatásait elemző írásai is elérhetőek. A „szerb 

liberálisok” közül Marko Nikezić és Mirko Tepavac visszaemlékezései forgathatóak 

haszonnal, a leváltását követően történészi pályájára lépő Latinka Perović munkái, 

elsősorban Zatvaranje kruga: ishod političkog rascepa u SKJ 1971/72 című kötete az 

események komoly elemzését is tartalmazza. A korszak fontos forrása Dragoslav 

Draža Marković Život i politika 1967-1978 című terjedelmes memoárja. 

A koszovói események tárgyalásánál az albán kutatók eredményeiről a rájuk 

hivatkozó szerb és nyugati szakemberek írásaiból igyekeztem tájékozódni. 

Hasznosnak találtam Miranda Vickers Between Serb and Albanian: A History of 

Kosovo című és Noel Malcolm, valamint az eseményeket más szempontból 

megvilágító Gilles Troude szerb nyelven is megjelent könyvét. Megfelelő kritikával 

kezelendőek, de számos alapos elemzést tartalmaznak a témáról a nyolcvanas években 

megjelent kötetek, Spasoje Đaković, Dragan Marković, Sava Kržavac, Radošin 

Rajović és Branko Horvat művei. A szerbek és montenegróiak koszovói 

elvándorlásának kérdéséhez Marina Blagojević szociológiai tanulmányait is 

felhasználtam.  

Edvard Kardelj, a tárgyalt korszakban végbemenő átalakulás legfőbb formálója 

számos kötetben fejtette ki nézeteit, s a szlovén származású kommunista saját 

tagköztársasága eseményeit is elemezte. A korszakkal a szlovén történészek közül 

Božo Repe, a Ljubljanai Egyetem tanára foglalkozott a legtöbbet, arról „Liberalizem“ 

v Sloveniji címmel monográfiát jelentetett meg. A szakember Jože Prinčič 

gazdaságtörténésszel közösen megírta a korszak (Kardelj után) legjelentősebb szlovén 

szereplője, Stane Kavčič életrajzát. Prinčič többi terjedelmes művében igen részletes 

elemzést ad a szlovénok számára legfontosabb gazdasági kérdésekről. A tárgyalt 

korszak szlovén belpolitikai életét sok szempontból meghatározó szlovén útbotrányról 
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Igor Omerza jelentetett meg monográfiát, az események megértéshez fontos továbbá 

Stane Kavčič memoárjának tanulmányozása is.    

A boszniai muszlimok összetett kérdéséhez a nemzetközi szakirodalom, 

többek között az említett Noel Malcolm által jegyzett könyv és tanulmányok mellett 

jórészt muszlim szerzők műveit használtam fel. A korszak eseményeinek egyik fő 

alakítója, Atif Purivatra rengeteg cikke mellett 1969-ben Nacionalni i politički 

razvitak Muslimana címmel publikált könyvében igen pontosan kifejti nézeteit. 

Purivatráról Fadil Ademović szerkesztésében életrajzi kötet is készült. A muszlim 

nemzet hivatalos elismeréséhez vezető út megértéséhez nagy segítséget jelentettek 

Esad Ćimić szociológus írásai, valamint elsősorban Muhamed Hadžijahić Od tradicije 

do identiteta: geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana és Šaćir Filandra 

Bošnjačka politika u XX. stoljeću címmel megjelent kötetei. 

 

 

IV. ÖSSZEGZÉS 

 

A szocialista Jugoszlávia fennállása során – rejtve vagy nyíltan – a nemzeti kérdés 

mindvégig a politikai élet elsőrendű kérdései közé tartozott. Az ország fennmaradása 

szempontjából az etnikai, kulturális és nyelvi különbségeken kívül a gazdasági 

konfliktusok, az eltérő történelmi fejlődésű köztársaságok különböző fejlettségi 

szintjéből eredő érdekellentétek bizonyultak sorsdöntőnek. A kommunista vezetés 

által a hatvanas évek közepén bevezetett reform a gazdasági önállóság növelésével 

kísérelte meg a probléma rendezését. Úgy ítélték meg, hogy az ország nem maradhat 

meg az unitarista jugoszlávizmus ideológiai platformján, azt csak a nemzetek és 

köztársaságok egyenjogúsága esetén lehet fenntartani. 

A konföderatív elemek bevezetésével számos nemzeti követelést teljesítettek, a 

horvátok, szlovének, makedónok és a koszovói albánok többsége a reformban a 

nemzeti államra vonatkozó természetes jogának megvalósulását látta. A szabadabb 

politikai légkörben a nemzeti irányultságú értelmiség is aktivizálta magát, a 

társadalom széles rétegeit kezdték foglalkoztatni az addig meghaladottnak hitt nemzeti 

problémák. A hatvanas évek végén Jugoszlávia minden nemzeténél megújultak a 

nemzeti- és állameszmék, ezek reneszánsza a nemzetek feletti jugoszlávizmus 

eszméjének visszaszorulásával járt, az többé nem jelentette a közös állam legitimációs 

alapját. A szocializmuson és a testvériség-egység ideológiáján, azaz a délszláv nyelvű 

népek etnikai rokonságán alapuló koncepció a tárgyalt korszakban kezdett átalakulni, 

mely folyamat eredményeképpen az etnikai rokonság veszített jelentőségéből. A 

köztársaságok szuverén egységekként kezdtek viselkedni, egyre több jel utalt arra, 

hogy a nemzetek a nemzetállamiság felé törekszenek, a JKSZ a centralizmus 

eltörlésével pedig akaratlanul is a folyamatot erősítette. 

Komoly konfliktusok bukkantak felszínre, a horvát és a szerb értelmiség 

kulturális ügyekben folytatott vitái addig elhallgatott kérdéseket érintettek, így a 

horvátok egyenjogúságát és a szerb tagköztársaságon kívül élő szerb lakosság jogait. 

A brioni plénumot követő első vitás ügy világossá tette a titói politika nemzeti 

kérdéshez való viszonyát: a horvát és szerb értelmiségiek elleni fellépést, a számos, 

pártból való kizárást és egyéb retorziót követően bizonyos követeléseket szövetségi 

szinten is teljesítettek. Ugyanez mondható el az 1968 telén, Koszovón kirobbant 

tüntetések esetében is, azok leverését követően alig egy hónappal 

alkotmánymódosításokkal növelték a tartományok jogait. A koszovói albánok 
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emancipációját a hatalom támogatta, a szuverenitás hordozóinak a nemzeteket 

elismerő jugoszláv modell alapján azonban Koszovó számára nem biztosították a 

köztársasági státuszt. A korszakban vált világossá, hogy a szövetségi támogatások 

jelentős növelése, nemzeti jogaik, intézményeik támogatása, saját egyetem 

alapításának lehetővé tétele és általában a magasabb életszínvonal sem elegendő a 

koszovói albánság megnyerésére, a jugoszláv állammal szembeni lojalitásuk 

megteremtésére. 

Gazdasági értelemben a másik pólus, a fejlett Szlovénia is konfliktust vállalt. 

A reformkommunisták vezetője, Stane Kavčič nevéhez kapcsolódik a szövetségi 

kormány döntése elleni első nyílt fellépés. Szlovéniában az ország gazdaságfejlesztési 

koncepciójának szerves részét képező úthálózatfejlesztéshez igényelt nemzetközi hitel 

elmaradása heves reakciókat váltott ki, az elégedetlenség a hatalom minden szervében 

kifejezésre jutott, jóformán a teljes szlovén közvélemény felzúdult. 

A titói nemzetpolitikát sajátos kettősség jellemezte: Makedóniában és Bosznia-

Hercegovinában támogatták a nemzeti érzések fejlődését, előbbi nemzeti egyházat 

alapíthatott, utóbbi esetében hivatalosan elismert lett a muszlim nemzet. A közös 

államra és a rendszerre leselkedő legnagyobb veszélyként kezelt horvát és főleg szerb 

nacionalizmust ellenben igyekeztek elnyomni.  

A nemzeti mozgalom a legerősebb Horvátországban volt, a szövetségi hatalom 

leépítésének követelésében és a köztársasági önállóság érvényesítésében a horvát 

reformkommunista vezetés ment a legmesszebb és a párton kívüli szereplők is ebben a 

tagköztársaságban voltak anyagi és szellemi értelemben is a legerősebbek és 

legszervezettebbek. A jugoszláv vezetés a horvátországi nacionalista jelenségeket 

ítélte el a leghangosabban, a legnagyobb veszélyt azonban a legnépesebb nemzet, a 

szerbek nacionalizmusának feltámadásában látta. 

A „szerb liberálisok” a tradicionális szerb nacionalista paradigmát cáfolva 

támogatták a föderáció reformját, azt a reform részeként fogadták el, mely 

meggyőződésük szerint a modern, iparosodott Szerbia megteremtésének lehetősége 

miatt tagköztársaságuk érdekében áll. Ehhez a párton belül is komoly ellenállást 

kellett legyőzni, a szerb értelmiség jelentős része számára pedig a föderáció 

gyengülése a szerb tagköztársaság határain kívül élő szerbek nagy száma miatt a 

nemzeti egység veszélyeztetésével volt egyenlő. A nemzeti energiák Szerbiában a 

föderatív berendezkedés ellen akkumulálódtak, Nagy-Szerbiáért vagy egy szerb 

vezetésű Jugoszláviáért. A szerb kritikus értelmiség lemondott jugoszláv, unitarista 

nézeteiről, a decentralizált Jugoszláviát elutasította. A legfőképpen Dobrica Ćosić és 

Mihailo Đurić körül gyülekező csoportok a szerbség egyenlőtlen helyzetéről, a szerb 

tagköztársaság művi, a történelmi és etnikai elv szerint sem megfelelő határairól, a 

horvát, szlovén és albán szeparatizmus által rájuk kényszerített 

alkotmánymódosításokról kezdtek beszélni.    

Az események a dezintegráció irányába mutattak. A legfőbb összetartó erő 

Tito elnök és a Jugoszláv Néphadsereg (JNA) volt, illetve a nagyhatalmi érdekek is az 

egység megőrzése mellett szóltak. Az események az 1971-es év folyamán érték el 

csúcspontjukat, az alkotmánymódosításokat követően kibontakozó horvátországi 

válság, a HKSZ szakadása és a nacionalista jelenségek egyértelműen erről 

tanúskodnak. A horvátországi események bizonyították, hogy a hatvanas évek elején 

megkezdődött, majd az 1965-ös gazdasági reformot követően felgyorsuló átalakulás, a 

decentralizáció és szabadabb politikai légkör rövidtávon nem vezetett el az integrációs 

folyamatok erősödéséhez, éppen ellenkezőleg. Világossá vált, hogy Jugoszláviát nem 
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kötik össze történelmi szálak, sem közös gazdasági érdekek, a szocialista társadalmi 

rend pedig nem bizonyult elég erős összetartó erőnek. A jugoszláv vezetés úgy 

értékelte, hogy a tagköztársaságokban és tartományokban kibontakozó nemzeti 

mozgalmak veszélyt jelentenek, ezért eltávolították a horvátországi nacionalizmus 

terjedése ellen erőtlenül fellépő Horvát Kommunista Szövetség reformszárnyát, 

letörték a horvát értelmiséget és a hallgatói mozgalmat, majd a többi köztársaság 

reformereit is menesztették. A Tito vezette legfelsőbb jugoszláv vezetés erőszakkal 

zárt le egy korszakot, hatalmi szóval fedte el a diktatúra lazulása következtében 

felszínre törő erőket.  

A titói vízió, mi szerint a föderáció reformja, tagjainak szuverenitása 

stabilizálni fogja az országot, nem valósult meg. Ekkor kezdtek tömegek gyülekezni 

nemzeti zászlók alatt. A reformerekkel való leszámolás világossá tette, hogy egységes 

párt nélkül nincs Jugoszlávia, s a korszak eseményei sejtették azt is, hogy gazdasági, 

politikai, társadalmi és etnikai berendezkedésével az országnak milyen történelmi 

perspektívái vannak. A titói taktikának megfelelően a reformerek eltávolítását 

követően a devizagazdálkodás szabályainak módosításával és az 1974-es szövetségi 

alkotmány elfogadásával részben teljesültek a reformerek követelései, a jugoszláv 

vezetés azonban ekkor már biztosra vehette, hogy a föderalizálás bármiféle túlzott 

nemzeti irányultság, illetve a párt uralmának veszélyeztetése nélkül mehet végbe. 


