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Josip Broz Tito Európa és a világ újabbkori történetében betöltött 
szerepe olyannyira széleskörű, összetett és sokjelentésű, hogy annak fel-
mérése és értékelése külön-külön az egyes tevékenységi területeken be-
lül is hatalmas feladatot jelent. Bizonyos azonban, hogy a világ köz-
véleménye jól ismeri életművének legalább három legfontosabb elemét. 

A második világháború idején benne ismerte fel korunk egyik leg-
kiemelkedőbb hadvezérét, aki bámulatos erkölcsi erejével, személyes bá-
torságával és stratégiai képességeivel egy szinte kilátástalannak látszó 
helyzetből és a teljes pusztulásból emelte fel Jugoszlávia népeit, s ve-
zette a nemzeti és társadami felszabadulás útjára. Ugyanezek az emberi 
erények jutottak kifejezésre másik világtörténelmi jelentőségű tettében, 
1948-ban, a nemzetközi szocialista mozgalom nagy válságának évében. Az 
ember, államférfi és politikus harmadik — az első kettőből logikusan kö-
szönhető, hogy a szocializmus megőrizte mélyen humánus tartalmait s er-
kölcsi tisztaságát a világ előtt, s az emberiségnek a hitet, hogy a szo-
cializmus önigazgatási rendszere az egyetlen út, amely elvezethet az 
ember teljes felszabadításához. Az ilyen széles dimenziókban gondolkodó 
ember, államférfi és politikus harmadik- az első kettőből logikusan kö-
vetkező — nagy vállalkozása úgyszintén világraszólóan jelentős, mivel 
az el nem kötelezettséggel új frontokat nyitott meg a világpolitikában, 
az együttélés és békés együttlétezés biztató távlatait tárta fel, ami új 
ösztönzést és tartalmat adott a nemzeti függetlenségre és a nemzeti 
szabadság kivivására irányuló törekvéseknek. 

Mi, akik kortársai lehettünk, s gyakorlati munkánkkal igyekeztünk 
hozzájárulni nagy elképzeléseinek megvalósításához, jól tudjuk, hogy ez 
a politikai opu ,z jóval gazdagabb volt az említett kereteknél. Tudjuk, 
hogy nem volt a társadalmi tevékenységnek egyetlen olyan területe sem, 
amelyen fáradhatatlan szelleme nem adott volna új impulzusokat, nem 
mutatott volna rá a övetendő útra, a helyes megoldásra. A gazdaság, 
az anyagi, társadalmi és szellemi élet egésze, a jugoszláv kulturális-tu-
dományos élet és a művészet eredményei is sokkal csekélyebbek lenné-
nek a mindig kellő időpontban történt, s mindig a fejlődést szem előtt 
tartó tanácsai, állásfoglalásai és nem egyszer közvetlen intézkedései nél-
kül. 
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Az életmű egészéből, a magunk vizsgálódásainak megfelelően, csak 
egyetlen részletre szeretnénk felhívni a figyelmet, ami természetesen 
nem szakítható ki abból az egységből, ami Tito politikai bölcseletének, 
illetve e bölcseleti rendszernek a része. A rész és az egész viszonyáról 
beszélünk ezúttal is, mert valóban egy politikai filozófia rendszeréről 
van szó, illetve annak elemeiről, összetevőiről. Ügy véljük, hogy neki 
sikerült elsőként kidolgoznia és tényleges, valóságos hatóerővé tennie, ki-
fejlesztenie egy politikai koncepciót, amely példaszerűen oldja meg a 
sok nemzetiségből álló társadalmi közösség eltérő nyelveiből, hagyomány-
és szokásvilágából, történelmi különfejlődéséből, vallási örökségéből, 
gazdasági fejlődésének eltéréseiből eredő gondokat. Mindebben nem ma-
ga a „képlet" tökéletessége a fontos, hiszen magával az örökké változás-
ban lévő élettel, társadalommal, emberrel van dolgunk, hanem annak 
alkalmazása és alkalmazhatósága, ami korántsem lép fel azzal az igény-
nyel vagy éppen követelménnyel, hogy egyetemesen, minden társada-
lomra nézve kötelező legyen. 

A nemzeti és nemzetiségi viszonyok titói szemlélete, ezeknek a kul-
túráknak a sorsa, egymáshoz való viszonya, megismerésüknek és fel-
tárásuknak a feladata és lehetősége foglalkoztat bennünket e rövid írás-
ban is, mivel intézetünk projektumai, kutatási témái és alapvető teen-
dői is ezekkel állnak összefüggésben. 

Már korábban is alkalmunk volt erről a tárgyról kifejteni vélemé-
nyünket, illetve kísérletet tenni arra, hogy Tito személyes hozzájárulását 
méltassuk e vonatkozásban. Kifejtettük, hogy erre a kérdésre csak úgy 
lehetne teljesebb értékű választ adni, ha filológiai alapossággal meg-
vizsgálnánk minden írását, elvi értékű nyilatkozatát, beszédét, alkalmi 
felszólalását, interjúját, ezen kívül pedig elemeznénk mindazokat az al-
kotmányszövegeket, törvényes rendelkezéseket, statútumokat és egyéb 
hivatalos dokumentumokat, amelyek lényegében érintik e tárgyat. Hisz-
szük, hogy a történelenmek ezzel sem maradunk majd adósak. Az alka-
lom ihlette írásnak azonban mindig meg kell elégednie a szerényebb 
eredményekkel. Így ezúttal is — jóllehet elnagyoltan és felületesen — 
arról szólunk, hogy milyen minőségi változásokon ment át az utóbbi év-
tizedekben a nemzetségi kultúra Jugoszláviában, s mi ebben Tito emlí-
tett koncepciójainak szerepe. 

Ügy véljük, hogy a jugoszláviai magyar kultúra élettörténetét, alap-
vető jellegzetességeit s változásainak mibenlétét nem lehet csak a meny-
nyiségi mutatók alapján felmérni vagy azokból levonni a végső követ-
keztetéseket. 

Ha összevetjük a két világháború közti időszak kulturális állapotait 
a maiakkal, akkor nyilvánvalóan és elsősorban az ötlik a szemünkbe, 
hogy az anyanyelvi iskolák, a magyar nyelven megjelent könyvek, folyó-
iratok és egyéb kiadványok száma meghatványozódott, s hogy egyes 
kulturális ágazatok, tevékenységi formák vagy ezek művelésének lehe-
tőségei pedig csak a fejlődésnek jelen szakaszában születtek meg. 

Ezt azonban az egész jugoszláv társadalmat átfogó általános fejlő-
dés eredményének is tekinthetjük, s minden itt élő nemzetet vagy nem-
zetiséget egyaránt jellemez. Másban kell tehát keresnünk kultúránk e 
pozitív változásainak a mibenlétét. Mindenekelőtt a különböző nyelvi 

4 



kultúrák kiegyenlítődésében és integrációjában. Nem az esztétikai érték-
szintek valamiféle mesterséges kiegyenlítésére gondolunk, mert ez kul-
turális és művészi szférákban el sem képzelhető. De az integrálódás, a 
„magasabb szintű egység" sem egy jellegtelen egyformaság létrehozását 
célozza, valamilyen egységes ,,jugoszláv modell" kényszerű követését, 
amely tagadná a nemzetek kultúrájának az individualitását. Tito egy 
1963-ban tartott beszédében igen világosan mutatott rá ennek a lénye-
gére: 

„A több nemzet alkotta szocialista közösség magasabb rendű 
egysége éppen abban nyilvánul meg, hogy mindezeknek a nemze-
teknek közös kötelessége, hogy fejlesszék és a szocialista társadalmi 
viszonyok magasabb fokára emeljék a szocialista társadalmat. Ezért 
az a vélemény, hogy az integrálódás ellenkezik a köztársaságok, il-
letve a nemzetek érdekeivel, éppen annyira helytelen, mint amilyen 
helytelen azoknak a felfogása is, akik úgy véilk, hogy az integrá-
lódásnak meg kell szüntetnie a nemzeteket, és az a célja, hogy egy 
új, egységes nemzetet hozzon létre (...) A szocialista közösségben 
egyesülő nemzetek közös kincstárba viszik be legpozitívabb kultu-
rális és egyéb örökségüket. Ezzel gazdagodik az egész közösség {...) 
Mindenki az lehet, aminek érzi magát és senkinek sincs joga arra, 
hogy bárkire is valamilyen nemzethez tartozást kényszerítsen..." 

A nemzeti kulturális javaknak ilyen értelmű és irányú áramlása, 
átadása és befogadása csak úgy lehetséges s csak olyan feltételek mel-
lett valósulhat meg, ha a „befogadók" és az „átadók" nemcsak állam-
polgári minőségükben, hanem emberi-nyelvi-nemzeti mivoltukban is, s 
nem csak elvileg, hanem gyakorlatilag is az egyenjogúság és az egyen-
rangúság alapján állnak, nem tekintve számarányukat, „kis" vagy „nagy" 
nemzetekhez vagy kulturákhoz való tartozásukat. Ahhoz tehát, hogy ez 
a mélyen humánus titói gondolat testet ölthessen, előbb meg kellett ala-
pozni a nemzeti-nemzetiségi egyenrangúságnak a feltételeit, meg kellett 
fogalmazni az együttélő népek, nemzetek, etnikai csoportok közös érde-
keit, felismerni, megnevezni, tényleges hatótényezővé tenni azt a kohé-
ziós erőt, amely a kölcsönösségnek fentebb jelzett céljait elérhetővé te-
szik. Éppen ez az, ami Tito elnök idézett szavainak megadja a valóság-
fedezetet, s ami miatt nyilatkozata messze meghaladja egy politikai elv 
verbális önigazolását. 

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy arra is felhívjuk a figyelmet: 
mindez nem a polgári demokráciák „toleranciájának" az elvén alapul, 
amelyek legfeljebb „megengedik" az úgynevezett nem államalkotó nem-
zet (vagy nemzetiség) kultúrájának a fejlesztését, hanem — mivel a 
magáénak ismeri el — a társadalmi közösség a rendelkezésére álló inst-
rumentumaival odahat, hogy érvényt is szerezzen a nemzeti-nemzetiségi 
műveltség egyenrangú fejlesztésének. A passzív, toleráns, „eltűrő" maga-
tartás tehát egy igenlő, Jczdeményező és az alárendeltség elvei helyett 
a mellérendeltség elvét valló álláspont és gyakorlat alakult ki az ön-
igazgatás feltételei mellett. Úgy véljük, hogy — Németh László szavá-
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val élve — a „minőség forradalma" a jugoszláviai magyar kultúrában 
ennek a következménye. 

Nyilvánvaló, hogy fejlődésünk mai szintjén még nem jutottunk el 
odáig, hogy Tito koncepcióját minden elemében megvalósítottnak mond-
hassuk. Biztosak vagyunk azonban abban, hogy gondolati kiindulása, 
koncepciója, alapelve lehetséges, reális s eredményeit illetően is a foly-
tonos gazdagodásnak a vonalát követi, mint az elmúlt három és fél év-
tized során. A vázolt elvek ugyanis nemcsak „elvek", hanem egy szilár-
dan nyugvó alépítmény részei. A mai Jugoszlávia szoros és harmonikus 
életközössége, a tényleges egyenrangúság ugyanis nemcsak elvi nyilat-
kozatokon alapul, hanem reális gazdasági és politikai-rendszerbeli ténye-
zőkön. 

Jól tudjuk, hogy ez az egymásrautaltság nem automatikusan érvé-
nyesülő, minden időkre vonatkozó adottság. Sokkal inkább: olyan lehe-
tőség, amelyet folyton új elemekkel kell fejleszteni és tökéletesíteni, a 
megoldások újabbnál újabb változataival, mint ahogyan J. B. Tito is tette. 
S főként ennek köszönhető, hogy a nemzetiségi kultúra (mint ahogyan 
maga a nemzetiségi ember sem) többé nem „marginális" fogalom, hanem 
cselekvő és alkotó része, eleme, összetevője a mai jugoszláv társadalmi 
valóságnak. 

Szeli István 
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