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Szlovén összeállításunk elé

Déli szomszédaink közal talán a szlovénok estek ki legjobban látósziigankból,
egészen a legutóbbi idóldg. Magyarország határai közal a szlovén-magyar határszakasz
a legriividebb, velak volt a legkevesebb konfliktusunk is a tiirténelem folyamán, de
(a két országban élo nemzetisége1retleszám(tva)pozit(v kapcsolatokról is alig beszélhe-
tank. Nem mondhatnánk, hogy a szlovén kulturális életben bánnilyen szerephez jutott
volna a magyar kultúra, Magyarországon pedig még az értelmiség egy része sem volt
sokáig tisztában a Szlavónia és Szlovénia köziJtti kalönbséggel. Irodalmaink között
érdekes módon mégis létezett némi kapcsolat, ennek szlovén részét dolgozta /iiI Lukács
István a magyar irodalom szlovén recepciójáról szóló dolgozatában.

Osszeáll(tásunk megjelenése idején a szlovénok már tiJbb mint egy éve saját ál-
lamban élnek, amely pillanatnyilag a voll Jugoszlávia teraletének, de talán egész
Közép-Európának is a boldogabb vidékeihez tartozik. Az elmúlt évtizedekben a
szlovénok is tiJbbé-kevésbéfelftlggesztett, saját tiirténelmakhiiz és az egész európai
idószám(táshoz képestfikt(v idóben éltek, e J'elj'aggesztés. azonban mintha itt lett volna
a legszelfdebb,' mindenesetre nem gátolta a tudatos kulturális ép(tkezést, amely végso
soron a függetlenség szélsóségektól, nemzeti paranoiától és kirekesztósditól mentes
kivívásához vezetett. Mindehhez tennészetesen hozzájárult a viszonylag szerencsés
tiirténeti-geopolitikai helyzet, a Nyugat közelsége, aminek kösziinhetóen a szlovénok
tudatát a tiJbbi kiJzép-európai népnél kevésbé terheli a .hegeli csfpés. és a messia-
nisztikus fantazmagóriák iiriiksége.

Az új szlovén iintudat fokozatos kialakulását kiJverinyomon a felvilágosodástól
napjainkig Janko Prunk szlovén tiJrténész, igazolva azt az egyre nyilvánvalóbbá váló
tézist, hogy egy nemzetalatti stádiumból csak a nemzeti autonómián keresztal vezethet
az út valamiféle nemzetfiilötti iJsszefogásfelé. Alenka Puhar esszéje rendkfval érdekfe-
szító, .pszichoanalitikus. módszerrel közelíti meg ugyanezt a kérdést, a sajátos sztereo-
t(piák és mitológiák oldaláról. A szlovénok saját sztereotfpiáiról ír Anton Trstenjak. A
fenti esszék tennészetesen a szlovén álláspontot takriizik, de célunk nem is lehetett más,
mint ennek megismertetése az olvasóval.

A legnagyobb teret az irodalomnak szántuk. Talán kissé túlsúlyban vannak a
versek, amin nincs mit csodálkozni, hafigyelembe vesszak, hogy a szlovén irodalom, s
kalöniisen a kiJltészet, sajátos mitológia-szurrogátumként funkcionált a szlovén
tiJrténelemben. A lírai kiJltészet a szlovén irodalom legtennékenyebb, legfejlettebb ága,
mivel .a nyelv legmagasabb rendu megvalósulása vált a szlovén nemzeti elv legkiJzvet-
lenebb, legmegb(zhatóbb és legautentikusabb kifejezójévé. - (rja Andrej Inkret a
kiJzelmúllban a Jelenkor Kiadónál megjelent szlovén esszékötetben.

Minden válogatás szakségszerúen iJnkényes.A teljességre való tiJrekvés eleve le-
hetetlen, másrészt azonban, bár tisztában vagyunk e vállalkozás kockázatos vollával,
szerettakvolna a leheto legtöbbszint megmutatni,killónösena kortársszlovén iroda-



1992. október 31

lomból. A régebbi irodalmat három szerzo képviseli: Ivan Cankar, SreCkoKosovel és
Slavko Grum, mindhárman azonban a mai napig élnek, hatnak a szlovén irodalomban.
Számunkra kallJn érdekesség Slavko Grum prózája, akiben nem nehéz feljedeznank
Csáth Géza, Kosztolányi, Rilke rokonát.

A szerzok egy részével már találkozhatott a magyar olvasó. Edvard Kocbek, a
"szlovén Pilinszky" versei és novellái, Lojze Kovaac és Drago Janear irásai megjelen-
tek kijtetben ésfolyóiratokban is, úgyszintén Dane Zajc, Tomaz Salamun, Milan Jesih
és Milan Dekleva kiJltészeténekegy-egydarabja.

A kiJzelmúlt szlovén kiJltészetének két legjelentosebb eseménye Milan Jesih
szonettjeinekmegjelenéseés AId Debeljakfellépése.Jesih kiJltoiszótára elsosorban
szlovén klasszikusok, foleg Prekren szövegeibol áll, amit a magyar forditásban lehetet-
len megorizni, nyilvánvaló azonban e kiJltészetpalimpszeszt jellege, ami kalön érde-
kességet kiJlcsönöze nyaktöro vállalkozásnak. Ale§ Debeljak Tomai Salamun mellett az
egyetlen szlovén kiJlto, akinek számos kiJtetejelent meg kaljöldön, s ezt több nemzetkiJzi
elismerés is honorálta.

A karinthiai szlovén irodalomnak kalön összeállitást kellene szentelni, ezúttal csak

afiatal Fabjan Rajner versei azennek onnan.
Végal szólnunk kell a "fiatal szlovén próza" néven emlegetett prózairókról

(Blatnik, Bratoz, Klec, Virk) , akiket minden kalönbözoségak ellenére nemcsak nem-
zedéki szálak fuznek egymáshoz, hanem bizonyos metafizikán túli, "posztmodern"
irodalomszemlélet is. Feltehetoen ezért is válhat az o nemzedékakben a szlovén próza
egyenrangúvá a kiJltészettel.

Reúnan !udd

JANKO PRUNK

Az új szlovén öntudat
Az utóbbi néhány év valamennyi eseménye és a szlovénok politikai magatartása

azt mutatják, hogya szlovénok új öntudatra ébredtek. Ez érzékelheto a szIovén politi-
kusok körében, és különösen szembetuno a kultúra területén, de bizonyos mértékig a
lakosság széles rétegeinél is megfigyelheto. Kétségkívül ebbol az öntudatból eredeztet-
heto az utóbbi idok valamennyi szlovén politikai döntése, és ebbol született a szIovén
állami önállósulás eszméje is. Honnan került elo hirtelen ez az öntudat? Vajon valóban
váratlanul keletkezett-e? Hol vannak a gyökerei, milyen fázisokon, milyen akadályokon
keresztül kellett keresztülhatolnia? Hol találjuk meg annak a ma uralkodóvá vált tuda-
tosságnak a kezdeteit, amelyet új szlovén öntudatnak nevezünk?

A szlovén nemzet legújabb fejlodési szakasza a 18. század második felében
kezdodik a nemzeti ú.üászületés nagy eseményéveI, amelyben értelmiségi, a szlovén
protestánsok kulturális eredményeire támaszkodva elhatározta, hogy a korabeli szIovén
nyelvet - az egyszeru nép, a parasztok, a városi alsóbb rétegek nyelvét - úgy kimuveli,
hogy az alkalmas legyen a kultúra és a civilizáció közvetítésére.

A felvilágosodás szlovén képviseloi n;tintegybo negyedszázad alatt számos rend-
kívül szükséges és fontos könyvet írtak szlovén nyelven: nyelvtant, világi költemények
gyujteményét, az elso tudományos történelemkönyvet és a Szentírás új fordítását.
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Megteremtették a szlovén nemzeti egység- és identitástudatot, és kialakították a szlovén
irodalmi nyelv szabályait. Éppily fontos volt az a cselekedetük is, hogy meggyozték:az
osztrák kormányt arról, hogy Szlovéniában az általános iskolában csak szlovén nyelven
lehet tanítani. Az általános iskola, az egyéni szabadság érvényesítése, a szlovén polgár-
ság fokozatos fejlodésének biztosítása, az új típusú gazdaság megteremtése, a pannón
síkságtól Triesztig, Beljaktól* a Kolpa folyóig húzódó szlovén tartományok gazdasági
egyesítése - ezek voltak a felvilágosodás korának eredményei.

Ezeken az eredményeken erosödött és fejlodött a szlovén nemzet és nemzettudat a
március elotti korszakban. E nemz.ettudatot fejezte ki a szlovénok egyik legnagyobb
zsenije, a költo France Pr~ren hatalmas muvészi teljesítményével és világos nemzeti
kulturális-politikai orientációjávai.

E korszak fejlodése tette lehetové, hogy a szlovénok már az 1848-as márciusi for-
radalom elso napjaiban kidolgozták:és publikálták az Egyesült Szlovénia címen ismertté
vált nemzeti programot, amely a Habsburg Monarchia keretén belül követelte a szlovén
területi és politikai autonómia egységét, ahol a szlovén nyelv ugyanazokkal a jogokkal
rendelkezik, amilyenekkel a német nyelv a német tartományokban. Az Egyesült
Szlovénia címen ismert programok - több szerzo több programjáról van szó - némelyi-
ke javasolta, hogy az Egyesült Szlovénia kössön politikai szövetséget Horvátországgal.
Az Egyesült Szlovénia címu program száz éven keresztül volt a szlovén nemzet
sarkalatos programja.

1848-ban a szlovén nemzeti mozgalom még túlságosan gyenge volt ahhoz, hogy
ezt a Habsburg Monarchia akkori nemzetiségi forrongásában érvényesíteni lehessen.
A szlovénoknak a Habsburg Monarchia fennállásának következo hatvan évében sem
sikerült elérni ezt a kívánatos célt, amelyrl)( lényegében nem mondtak le, bár a kemény
német politikai nyomás bizonyos korszakaiban nem követelték hangosan.

A kilencvenes évek elso felében a szlovén nemzeti mozgalom határozottan és
véglegesen kettészakadt a konzervatív-keresztényszociális (1892) és liberális pártra
(1894). A katolikusoknak a Rerum novarum keresztényszociális tanítása alapján sikerült
maguk mellé állítaniuk a parasztok tömegeit, de a kispolgárság és a munkások egy
részét is. A katolikus néppárt így a következo ötven évben, egészen a második
világháború kezdetéig, a legerosebb politikai ero volt a szlovénok köreDen.

Ilyen nemzeti szociális struktúrában nem valósult meg a liberalizmus és a de-
mokratizmus igazi, határozottabb áttörése, és nemzeti tekintetben a liberálisok az egész
idoszakban bizonyos unitarista jugoszlávság irányába botIadoztak, amely tagadta a
szlovén államiság gondolatát és szükségességét, sót idonként a szlovén nemzet perspek-
tíváját is. A különféle irányzatú szocialisták - Ivan Cankart és világos nemzeti
álláspontját leszámítva - még inkább a szlovén politikai élet peremén maradtak.

Ezért igen fontosak a katolikus néppárt nemzetpolitikai koncepciói és magatartása.
A párt 1905-tól a Szlovén Néppárt nevet viselte. A párt a Badeni kormány 1897-es
válsága idején szakított a német keresztényszocialista párttal, amelytol hiába várta, hogy
létrehozza a szlovén nemzeti autonómiát az Egyesült Szlovéniában. A szlovén katolikus
néppárt 1898-ban kapcsolatba lépett a horvát Jogpárt vezetoivel, elfogadta annak prog-
ramját és bejelentette, hogya szlovén tartományok a horvát államhoz is tartoznak. Ez a
nagy hordereju döntés amonarchia dualisztikus, azaz alkotmányos koncepciója ellen
irányult. Ez a döntés jelenti a jugoszláv koncepció kezdetét a szlovén politikai gyakor-
latban. A szlovénok ennek segítségével kerestek kiutat a fenyegeto osztrák-német
ölelésbol. Ez a nemzetpolitikai orientáció - amelynek konkrét politikai kifejezodése a
(horvát és szlovén tartományokat magába foglaló) Monarchián belüli harmadik autonóm
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állami-politikai egység (trializmus) létrehozására irányuló követelésben öltött testet -
politikai nyomás eredménye volt. A szlovénok sokkal inkább kiálltak a horvátokkal
való szövetség mellett, mint a horvátok, akik több figyelmet és energiát szenteltek a
Horvátországban és Bosmia-Hercegovinában él6 szerbekhez fUzodoviszonyuknak. En-
nek ellenére az elso világháború idején ebbol a trialisztikus koncepcióból nott ki a
megoldás, a bécsi parlament jugoszláv frakciója által 1917-ben kidolgozott Májusi Nyi-
latkozat. A Nyilatkozat követelte a Habsburg Monarchia azonnali átalakítását, és azt,
hogy ennek keretében az összes szlovénok, horvátok és szerbek által lakott területet
egyesítsék olyan önálló állami egységbe, ami mentes minden idegen uralomtól. Az
uralkodó osztrák és magyar körök részér61 éles ellenállásba ütközo program 1917
6szétol 1918 tavaszáig a szlovénok, horvátok és bosnyákok körében kiterjedt
deklarációs mozgalmat indított meg, amely 1918 október 29-én a szlovénok, horvátok
és szerbek önálló államának (SHS) kikiáltásához vezetett. A szlovénok nemzeti önren-
delkezési programját 1918-ban a horvátok segítségével, a szlovén-horvát-szerb állam-
közösség valósította meg. A Szlovén Néppárt konzervatív szárnyának - dr. Ivan
SüSteclic - koncepciója, hogy az Egyesült Szlovénia politikai autonómiáját Ausztria
keretében valósítsák meg, meghiúsult a bécsi német körök azon soviniszta és imperialis-
ta törekvésén, hogy szlovén területen keresztül biztosítsák a németek Adriai tengerre
való kijutását. A Szlovén Néppárt vezetosége már 1918 szeptemberében úgy képzelte el
a szlovénok, horvátok és szerbek jövobeni államát, mint három - az Isztriával együtt
értendo szlovén, a horvát, és a Dalmáciával együtt értend6 bosnyák - egység föde-
rációját.

Az SHS állam azután egy hónapig élte valóban föderatív politikai életét, amit a
Zágrábban székelo Nemzeti Tanács, mint központi hatalmi szervezet, s a tartományok-
ban muködo nemzeti tanácsok és nemzeti kormányok - a szlovén, a horvát (a szaoor), a
bosmia-hercegovinai, a dalmáciai - reprezentáltak. Ez az állam nem volt nemzetközileg
elismert, s ebbol bizonyos nehézségek fakadtak. EI6ször is ez az állam nem volt képes
ellenállni az olasz imperialisták szlovén tengerparttal, Isztriával és Dalmáciával kapcso-
latos aspirációinak (ezeket a területeket az antant 1915 májusában titkos szerzodésben
Olaszországnak ígérte a háborúba való belépésért cserébe). Másodszor, az SHS állam
bizonyos területein (Bosmia, Dalmácia és Horvátország egy része) lakó szerbek, na-
cionalista eufóriájukban, amelyet elsosorban a Szerb Királyság gyozelme ösztönzött, a
Szerbiával való azonnali és közvetlen egyesülést kívánták, valamiféle nagy Jugoszlávia
keretében. Ok 1918 novemberében nem akarták elfogadni, hogya Drina legyen a határ.
A szlovénok, horvátok és szerbek állama így arra kényszerült, hogy tárgyaljon és
egyesüljön Szerbiával. A majdani államba történo egyesüléssei kapcsolatban két elkép-
zelés létezett: a föderalista, amely mellett a szlovénok túlnyomó része (Szlovén Nép-
párt) és a horvátok egy része (a jogpártiak és Radic), valamint a centralista, amely mel-
lett a szerbekés a liberális-unitaristairányultságúhorvátés szlovénpolgárokálltak ki.

Szerbia gyoztes pozíciója miatt 1918. december l-jén a centralista egyesülés
valósult meg. Így kerültek a szlovénok abba a centralista Jugoszláviába, amely távol
volt sokéves vágyaiktól és szükségleteikt61.Ennek ellenére a két világháború között ezt
az államot saját nemzeti államuknak tekintették. Az ilyen megjelölés bizonyos mértékig
pontos is volt. Ez az állam tiszteletben tartotta a szlovén nemzeti jogokat. A szlovénok,
bár nemzetpolitikai autonómia nélkül, de államjogi tényezové váltak.

Amikor az unitarista jugoszláv ideológia nem sokkal a Jugoszláv Királyság (sic!)
megalakítása után mint a szerb-horvát együttélés egyfajta metaforájaként jelent meg -
természetesen szerb politikai hegemónia keretében - a nem szerbnépekautonómiát,iI-
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letve az állam fóderációvá történo átalakítását kezdték követelni. Elsoként és leghatáro-
zottabban a horvátok cselekedtek így. Igen gyorsan (az 1921-es és az 1923-as etapok-
ban) csatlakoztak hozzájuk a szlovénok is, majd ezután a bosmiai muzulmánok és a
makedónok is.

A szlovénok szempongából sorsdönto volt, hogy Jugoszláviához (sic!) történo
csatlakozásukkor, objektív gyengeségük következtében, de szubjektív politikai és kato-
nai tehetetlenségük miatt is, elvesztették a nemzeti földterület és lakosság jelentos részét
(békeszerzodés 1919 októberében Saint Germainben, a karintiai népszavazás elvesztése
1920 októberében, és az Olaszországgal megkötött rapallói békeszerzodés). A nagy
szlovén cél, az egyesült Szlovénia, az elso világháború utáni forradalmi idokben,
amikor a szlovénok megszabadultak az ezeréves német uralomtól és teljesen új kul-
turális-civilizációs körbe kerültek, nem valósult meg.

A szlovén nemzet a jugoszláv államban lévo anyaországban fejlodött a leg-
normálisabban, ahol gyors gazdasági, szociális és kulturalis eredményeket ért el. A ju-
goszláv államban Szlovénia volt a legfejlettebb, és alig maradt el a többi közép-európai
ország fejlódésétól. Valószínuleg a szlovén nemzet erejének és perspektívájának tudata
miatt jelentek meg a kis ellenzéki pártok jelentos gondolkodói körében, a jugoszláv
föderáció keretén belüli szlovén nemzeti önrendelkezés iránti követelések (a kom-
munisták 1923-tól, a keresztényszocialisták 1927-ben, L. Ude nemzeti demokratái
1928-ban).

Az alkotmányosság megszüntetésével (1929. január 6.) és a nyílt unitarisztikus és
centralisztikus rezsim bevezetésével a szlovén nemzet többsége elótt is világossá vált,
hogy jövojét csak az önrendelkezés kiharcolásában találhatja meg. Így a harmincas évek
elején olyan politikai programok jelentek meg, amelyek Jugoszlávia keretén belül kö-
vetelték a szlovén önrendelkezés megvalósítását, azaz Jugoszlávia föderációvá történo
átalakítását. Eközben hangsúlyozták, hogy csak az ilyen önrendelkezéssei bíró föderatív
egységet képezo Szlovénia jelenthet vonzerot az imperialista határok túloldalán, az
Ausztriában és Olaszországban élo szlovén nemzet számára. (Ilyen követeléseket ex-
plicite beírtak a Szlovén Néppárt 1932 végén keletkezett nyilatkozatába.) Hasonló
követelésekkel jelentkeztek ebben az idoben és különösen 1935 után az elobb már emlí-
tett baloldali ellenzéki erok: a nemzeti demokraták, a keresztényszocialisták és a kom-
munisták, akik 1935 után többször tömörültek népfrontba. A szlovén önrendelkezés és a
szlovén államiság megvalósítását valamennyien a föderatív jugoszláv keretben látták le-
hetségesnek. A második világháború elott egyedül a szlovén demokrata párt - amelyet
1939 novemberében kíséreltek meg létrehomi a keresztényszocialisták és barátaik -
programja nem említette a jugoszláv keretet.

Szlovénia 1941 áprilisában bekövetkezett lerohanása idején a népfront megala-
kította a szlovén nemzet Felszabadítási Frontját, és harcot kezdett Szlovénia fel-
szabadításáért és a föderatív Jugoszlávia megalakításáért. A szocialista irányultságú
Felszabadítási Fronton kívül a konzervatív ellenforradalmi polgári Szlovén Szövetség is
kidolgozta az ugyancsak a föderatív Jugoszlávia keretén belül létrehozandó szabad és
egyesült Szlovéniára vonatkozó programját.

A katonailag erosebb és az antifasiszta szövetségesekkel kapcsolatban álló és elis-
mert Felszabadítási Front - a Kommunista Párt vezetésével, kommunista és összjugo-
szláv elképzelésú programmal - létrehozta a szlovén föderatív állami egységet, idekap-
csolva a felszabadított tengermelléket. A föderatív Jugoszlávia keretén belül elismerték
számára a formális szuverenitást és önrendelkezést.
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Említésre méltó, hogy a Felszabadulási Front nem kommunista vezetoinek több-
sége 1944 tavaszán - amikor az új avnoji jugoszláv állam konkrét alkotmányjogi for-
máiról vitáztak - a konföderációért, illetve olyan töderációért lelkesedtek, amely a
föderatív egységeknek az élet minden kulcsfontosságú területén rendkívül nagy
tényleges önállóságot biztosít. Az ilyen elképzelések nem voltak túlzottak vagy illogi-
kusak, hiszen ennek hívei a valóságos helyzetbóJ indultak ki, amikor is Szlovénia,
Horvátország és Bosmia-Hercegovina bizonyos fokig független államok voltak. A vitát
azonban Boris Kidric zárta Ie összjugoszláv kommunista elképzelésével és konkrét fö-
deratív javaslatával.

A második világháború végén, a felszabaduláskor a szlovén állam így csak for-
mális alkotmányjogi szinten jött létre, a rendkívül centralizált jugoszláv töderáció
keretében.

A háború utáni föderatív Jugoszlávia gyakorlati politikai életében fokozatosan
bebizonyosodott (a hatvanas évek elejétol teljesen nyilvánvalóvá vált), hogy a jugoszláv
kommunista töderáció és alkotmánya nem nyújt lehetoséget az egyes nemzetek - és így
a szlovén nemzet - szuverén fejlodésének kiteljesedésén. A szlovénok azonban bizonyos
területeken mindennek ellenére gyorsan fejlodtek. Szlovénia iparosodott, az ipari terme-
lés növekedett, alkalmazta a szakképzetlen paraszti munkaerot, még más köztársaságok-
ból is. A többi jugoszláv köztársasághoz képest meglehetosen magas nemzeti jövedelem
igen csalóka volt. A szlovén ipar ugyanis 1967 után technológiailag és termelékenységét
tekintve egyre inkább elmaradt Európától. A kommunista rendszer a jugoszláv önigaz-
gatásos formában is alkalmatlannak bizonyult a gyors technikai fejlódésre. Kiderült,
hogy a nemzeti kérdés megoldásáról szóló kommunista ígéretekbol a szocializmusban
semmi sem válik be. A nemzeti kérdés Jugoszláviában a hatvanas évek végén igen
égetové vált, és Miroslav Krleia, a nagy látnok megállapította, hogy a forradalom ezen
a területen semmit sem oldott meg. A jugoszláv állam vezeto erejének, a Kommunisták
Szövetségének semmilyen valódi elképzelése és eszköze nem volt a nemzeti kérdés meg-
oldására. A nemzetek közötti viszonyokat úgy próbálta megoldani, hogy az összállami
párt és összállami központi apparátus voluntarisztikus módon avatkozott bele az egyes
népek nemzeti mozgalmába, legnyilvánvalóbban 1969 és 1972 között, valamint az
1974-es alkotmánnyal. Ez utóbbi, a forradalom vezetoinek - Tito, Kardelj és Bakarié -
legutolsó muve létrehozott néhány valóban föderatív intézményt, amelyek biztosították
a nemzeti egyenjogúságot és azt, hogya töderációs szintu döntésekhez köztársaságok
közötti konszenzus kell. A nemzetek azonban még mindig nem voltak teljesen szu-
vetének, felettükés egymásközöttiviszonyaikfölöttott volt a KommunistaSzövetség.

A forradalom vezetoinek halála után, és a gazdasági válság kezdetekor a nemzetek
közötti viszonyok is zsákutcába jutottak. Az európai civilizáció fejlódésével összhang-
ban lévo radikálisan új nézetek Szlovéniában a nem kommunista, sót antikommunista
közegben, különösen a kulturális körökben jelentek meg. Bizonyos áttörést jelentettek a
Nova Revija 1987 tavaszán megjelent cikkei a szlovén nemzeti programról. Ezek az
írások szóltak eloször világosan az önálló szlovén állam szükségességérol, amelyben
nem az osztályideológia, hanem a demokratikus alapelv lesz uralkodó. A szlovén nem-
zet ezzel új, teljesen érett politikai korszakába lépett.

Vége lett annak a különös nemzeti filozófiának, hogy mint nemzet perspektiviku-
san önálló entitás vagyunk, de nem vagyunk képesek az önálló állami létre, hogy
továbbra is csak a jugoszláv állampolitikai közösségben fejlódhetünk, hogy számunkra
ez a conditio sine qua non. Ez a filozófia tele volt félelemmel (amilyent csak ritkán
találunk bármely hasonló nemzetnél), illetve olyan megfontolásokkal, hogy túl kicsik és
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túl gyengék vagyunk, és hogy szomszédaink, államközösségbeli barátaink éppúgy, mint
a többi állam, nem fogadnak el minket önálló államként. A szlovén kommunisták új
vezetosége alaposan elemezte az új európai civilizációs folyamatokat, felfigyelt a nép
körében jelentkezo új hangokra, és csatlakozott a szlovén nemzet valódi szuverenitására
és önállósulására irányuló törekvéshez.

A jugoszláv állam eseményeinek dialektikája a szlovénokat egyszeruen rá-
kényszerítette az önállósodásra. A szocialista koncepció vereségével a legnagyobb, a
szerb nemzetben feléledtek a jugoszláv nemzetek együttélésével kapcsolatos régi hege-
monisztikus nagyszerb elképzelések, amelyek a Szerb Tudományos Akadémia ismert
memorandumában jutottak nyíltan kifejezésre (1985). A szerb nemzet, szembekerülve a
nemzetek között Koszovóban zajló hatalmas válsággal, türelmetlenül és a legelmaradot-
tabb konzervativizmus, valamint a voluntarisztikus bolsevizmus keverékévei reagált.
Egyetlen receptje a nagyobb állami centralizáció szellemében megvalósítandó alkotmá-
nyos reform volt. A szlovénok 1988-ban határozottan szembeszálltak a centralisztikus
alkotmánykiegészítés megvalósításával. A szuverén szlovén nemzeti jogok korlátlan
védelmével kapcsolatos felhívás, amely Jugoszláviában senkinek sem okozott kárt,
jelentos támogatást kapott a SZKSZ 1988 tavaszán tartott konferenciáján, és kedvezo
visszhangot váltott ki a szlovén közvéleményben. Azzal a kísérlettel, amely Szlovéniát a
négy fiatal szlovén elleni katonai bíráskodással akarta megfélemlíteni és megrendszabá-
lyozni, a szlovén nemzet az akkor fennálló szlovén hatalommal és az éppen születo el-
lenzékkel egyesülten szállt szembe. 1988 nyarának végén a szlovén politika két vezeto
embere, Milan Kuean, a szlovén kommunisták elnöke, és Janez Stanovnik köztársasági
elnök kijelentette, hogya szlovén nemzet azt az államot, amely csorbítja nyelvéhez való
jogát, nem tarthatja sajátjának, és Szlovéniában a szlovén ember szlovénul fog gondol-
kodni, és maga lesz a gazda.

1989 februátjában a szlovén nemzet képviseloi egyetértésen alapuló felhívásban
szólítottak fel a békés együttélésre Koszovón, s ez a szerb politikusokból irracionális
dühöt váltott ki. A szlovénokat egoistáknak, szeparatistáknak, a szerb nemzet és a jugo-
szláv állam ellenségének kiáltották ki.

Annak ellenére, hogya szlovén nemzet meglehetosen egységesen óhajtotta a cent-
ralisztikus föderáció hatalmától mentes valódi emancipációt, a szlovén politikai életben
1989 tavaszán érzékelhetové váltak a nézetkülönbségek a cél elérésére vonatkozó
stratégiát és taktikát, sot magát a végso célt illetoen. Ebben igen nagy szerepet játszott a
szlovén politikai életnek a demokrácia és a többpártrendszer bevezetésével történo át-
alakítása, amit a szlovén Kommunista Szövetség is elfogadott. A szlovén politikai élet
új alternatív szervezetei és a szocialista fiatalok szervezete 1989 májusában tartott
gyúlésükön kiálltak a lehetoség szerint a jugoszláv konföderációba kapcsolódó szuverén
szlovén nemzetálIam mellett. Az akkori szocialista szövetség megkísérelte ezt a Májusi
Nyilatkozatot a saját kevésbé radikális, Szlovénia Alapveto Dokumentuma címu nyilat-
kozatával ellensúlyozni, amelyben ugyancsak a Jugoszlávián belüli szlovén szuverenitás
érdekében hirdetett harcot.

1989 szeptember végén a szlovén parlament alkotmányozó bizottsága, amelyben
együtt ültek az uralkodó kommunisták és az ellenzék, elfogadásra ajánlott számos
alkotmánykiegészítést, amelyek a pénzügy és a törvényhozás területén megerosítették a
szlovén szuverenitást. A kiegészítések elfogadása elott a központi állami intézmények
nyílt és brutális nyomást gyakoroltak Szlovéniára azzal a céllal, hogy megakadályozzák
ezek elfogadását. A szlovén politikai vezetés, élén Milan Kueannal, a népakarat
támogatását élvezve, nem hagyta magát megrémíteni. 1989 december elsején követke-
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zett a szlovén vezetés és nemzet elleni még erosebb nagyszerb fenyegetés: nagyszerb
tömegtüDtetést hirdettek Ljubljanába, amit a szlovén állam betiltott, és ezzel való-
színuleg megváltoztatta Jugoszláviában a politikai tempót, kétségkívül megmentette a
Horvátországban és Szlovéniában zajló demokratizáció és pluralizáció folyamatát,
amely formális jogi megerosítését az 1990 tavaszán megtartott többpárti demokratikus
választáson nyerte el. Ebbol a nem szocialista alternatív politikai erok kerültek ki
gyoztesen, amelyek a formális demokrácia, a piacgazdaság, a szabad tulajdon és a szu-
verén nemzetállam mellett állnak ki. Ezelott azonban a szlovén kommunisták, akik
elméletileg és politikailag gyorsan értek, dönt6 politikai cselekedetet hajtottak végre.
1990januárjában kivonultak a JKSZ kongresszusáról, és kiléptek az öss~ugoszláv párt-
ból. Követték oket a horvát kommunisták is, és a JKSZ összeomlott. Csak a jugoszláv
államrendszerben végig a legfobb ellenor szerepét betölto JKSZ felbomlása tette
szabaddá a demokrácia és a nemzeti emancipáció eroi elott az utat. Ez jelentos poli-
tikai cselekedet volt, amelynek révén a SZKSZ normális demokratikus szlovén politikai
párttá vált.

1990 tavaszától újrastrukturálódott a szlovén politikai élet. A parlamentben és a
kormányban új politikai többség (57%), a nem szocialista DEMOS-koalíció uralkodik.
A reformkommunisták, a szocialisták és a fiatal demokraták ellenzékben vannak.
A köztársaság elnökségében a DEMOS két politikusa, egy reformkommunista és egy
szocialista foglal helyet, és a reformkommunista Milan Kuean elnököl.

A rendkívül égeto gazdasági, szociális és kulturális problémák ellenére a szlovén
politikai élet képviseloi 1991 tavasza óta legtöbbet a szlovén nemzeti és állami emanci-
páció, illetve az önállósodás kérdésével foglalkoztak. A kérdés lényegét illetoen szinte
semmilyen különbség sincs az uralkodó koalíció és az ellenzéki pártok között. Ugyanez
év nyarán a szlovén parlament egyhangúlag elfogadta a szuverén szlovén államról szóló
nyilatkozatot, október elején pedig egy sor alkotmánytörvényt, amelyek a szuverenitást
érvényre juttatták a gazdaság és a politika területén. Az önálló szuverén Szlovénia Jugo-
szláviának a konföderációvá való átalakulástjavasolja, s ha javaslatát semmiképpen nem
fogadják el, Szlovénia önálló útra lép, vagy Horvátországgallép konföderációra.

így állnak a dolgok elvi-formális szinten. A valóság azonban lényegesen más,
és rendkívül bonyolult. A jugoszláv állam dönto tényezoi - az elnökség, a kormány, és
leginkább a hadsereg - nem akarnak megbarátkomi a szuverén Szlovénia és Jugoszlávia
konföderációvá történo átalakításának gondolatával. Minden lehetséges intézkedésseI,
rendkívüli gazdasági nyomással és katonai fenyegetéssel megkísérlik megakadályomi
ennek a szlovén óhajnak a megvalósulását. Az önálló szlovén államról szóló elképzelést
nem képesek elfogadni a nyugat-európai közösség és az USA politikusai. Márpedig et-
tol a közösségtol nagymértékben függ a politikai elismerés és az a gazdasági segítség,
amire az önálló Szlovéniának szüksége lesz.

A szlovén politikusok ebben a kritikus helyzetben döntöttek 1990 november
közepén a végso politikai eszköz - a népszavazás - alkalmazása mellett, azt remélve,
hogy ez majd meggyozi Jugoszláviát és a világot aITÓI,hogya szlovén nemzet szabadon
és önállóan kíván élni. A népszavazás segítségével ki akartak menekülni a jugoszláv
gazdasági káoszb6l, meg akarták akadályozni a katonai beavatkozást, és kész tények elé
akarták állítani Európát. A népszavazással kapcsolatban Rudi Seligo író úgy nyilatko-
zott, hogy az a nemzeti öntudat és etikai kérdése, Milan KuCanelnök pedig úgy vélte,
hogy az logikus következménye mindannak, amit a szlovén politika az utóbbi három
évben tett.
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A szlovén nemzet az 1990. december 23-án megtartott népszavazáson 90%-ban az
önálló és független Szlovénia mellett voksolt, és így igazolta azokat a bátor szlovén
értelmiségieket, akik bíztak nemzetük érettségében. A népszavazás utáni idoszakban a
szlovén parlament szinte permanens üléseken fogadta el az ún. önállósodási
törvényeket: a nemzeti bankról, a vámr6l, a katonai szolgálatrol szólót (az utóbbi
értelmében Szlovénia nem küld több katonát a INH-ba), valamint számos olyan köz-
igazgatási törvényt és határozatot, amelyek alapján a szuverén Szlovén Köztársaság saját
területén a jugoszláv föderáció illetékességéból saját hatáskörébe veszi át a megfelelo
döntéseket. A parlamentben ezeket a döntéseket az ellenzék éppúgy megszavazta, mint a
hatalmon lévo DEMOS-koalíció.

Az önáll6sodási folyamat nem zajlik könnyedén. A jugoszláv föderatív állam és
azon köztársaságok, amelyek szeretnék megorizni a jelenlegi Iugoszláviát, fanatikus
módon ellenzik. A szlovén önáll6sodás elleni legeroteljesebb fenyegetés néhány h6nap-
pal ezelott a INH részérol érkezett, amely nyíltan azzal fenyegetett, hogy nem engedi
meg Szlovénia kiválását és önáll6sodását. A téli és a tavaszi hónapokban a külföld sem
mutatott j6indulatot az önáll6 Szlovénia iránt.

Mindez azonban nem ijesztette meg a szlovén népet és vezetoit. Szlovénia határo-
zottan szembeszállt a katonai fenyegetéssel, nem fizeti többé a szövetségi ad6kat, és a
szövetségi kormánynak csak kisebb hozzájárulást fizet, az állam minimális és átmeneti
funkcionálása érdekében. A szlovén politikai tárgyaló felek: a köztársasági elnök, Mi-
lan Kuam, a miniszterelnök, Peterle, és a parlament elnöke, Buear, a jugoszláv politi-
kai színtéren egyfelol talpraesettségrol tettek tanúbizonyságot, másfelol végig kitartot-
tak a legitim szlovén követelések mellett. Az államelnökség m\1ködésének blokádja
idején, amit Szerbia okozott, bizonyos funkciókat a köztársasági elnökök elbeszélései
vettek át, ahol KüCankitartott az önálló és szuverén szlovén államra irányuló követelés
mellett. Szlovénia esetlegesen a jugoszláv államok szövetségébe is hajlandóbekapcso-
16dni, ha a többi köztársaság ezt az elképzelést fogadná el.

1991.
SZILÁGYI IMRE fordítása

ALENKA PUHAR

Szlovén önarckép
(Részletek)

LÁZADÁS AZ OTTHON SZÜRKESÉGE ELLEN

A nyolcvanas évek jugoszláv történelme az Apa testi halálával kezdodik, majd
mindenfajta apafigura jelképes megölésével folytatódik. Komoly, esszéisztikus beszéd-
móddal vagy csípás epigrammák nyilaival, a véres kezekról vagy a fizetések és nyug-
dfjak nagyságáról szóló adatokkal, tiszteletlen fotográfiákkal, fot6montázsokkal és
egyre vakmeróbb karikatúrákkal. Mindez a személytelen tömeg lázadó magára ébredését
jelképezi vagy a kihívó lázadást a Tito születésnapján rendezett országos staféta ellen, a
kommunizmus és a nácizmus közötti hasonlóság verbális vagy nem verbális kifejtését,
a kihívó éneklést a félelmetesen felhangosított erósítókkel vagy a hallgatás ugyanolyan




