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FELSZABADULÁSUNK A SAJÁT TETTÜNK, BESZÉD
A HADTUDOMÁNYOK DÍSZDOKTORÁVÁ
AVATÁSAKOR*

Professzor elvtársak, tábornok és tiszt elvtársak, elnöklő elvtárs, elv
társnők és elvtársak!
E z t a z elismerést és a megtiszteltetést — a hadtudományok doktorává
avatásomat, melyben mint a népfelszabadító
hadsereg főparancsnoka
és későbbi tevékenységem elismeréseként részesültem — , egyben a harco
sok, katonai és politikai vezetők százezreinek elismeréseként értelmez
tem, akik bátran küzdöttek népfelszabadító háborúnkban, főleg pedig
azok elismerésének tekintem, akik ebben a harcban életüket is föláldoz
ták. Egyben elismerés ez fegyveres erőink katonái és parancsnokai szá
mára, minden dolgozónak és polgárnak, akik ma az általános honvéde
lem fejlesztésének részesei. Mindezért őszinte örömömet és hálámat fe
jezem ki.
A népfelszabadító háborúban és a forradalomban hozott óriási áldo
zatok nem voltak hiábavalóak. A z elmúlt három évtizednyi béke, a z
igazi szabadság és függetlenség korszakában népeink óriási sikereket
értek el a z anyagi és kulturális fejlődés, elsősorban pedig a szocialista
önigazgatási viszonyok fejlesztése, a testvériség-egység és a nemzeti
egyenjogúság fokozása, valamint a z el nem kötelezett politika érvénye
sítése terén. Tettekben valósítjuk meg mindazokat a nemes ideálokat,
amelyekért népeink legjobb fiai és leányai életüket áldozták.
Népfelszabadító mozgalmunk, kezdve 1941-től, a fegyveres felkelés
től a győzelemig, rendkívül jól meg volt szervezve, a Kommunista P á r t
és a munkásosztály vezetésével forradalmi jelleget öltött.
Ennek következtében a népfelszabadító háború során saját erőnkből
győztük le az idegen hódítókat és a hazaárulókat. A felszabadulásunk a
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saját tettünk. A z a megingathatatlan elszántságunk volt függetlenségünk
és önállóságunk legfőbb záloga, hogy magunk harcoljuk ki szabadsá
gunkat. És ez teremtette meg nagy tekintélyünket a szövetségesek köré
ben, ez adta meg egyenrangú helyzetünket a Hitler-ellenes koalícióban.
Pártunk vállalta a történelmi felelősséget J u g o s z l á v i a népeinek sor
sáért, és miután a J u g o s z l á v K i r á l y s á g összeomlott, megszervezte a fegy
veres harcot a megszállók ellen. A Kommunista Párt nem ismerte el a
fasiszta megszállást, az ország földarabolását, tétovázás nélkül határo
zott harcba lépett a megszállókkal és támogatóikkal szemben.
E z a Kommunista Párt fasisztaellenes tevékenységének logikus folyta
tása volt a második világháború előtti években, főleg az osztrák An
schluss és Csehszlovákia megszállása után. A J K P V. országos értekez
letén, 1940 őszén, a Jugoszláviát fenyegető legközvetlenebb fasiszta
agresszió veszélye miatt, konkrét intézkedéseket tettünk, hogy megvéd
jük az ország függetlenségét. A J K P Központi Bizottsága mellett meg
alakítottuk a K a t o n a i Bizottságot.
Már 1941. április 15-én, a J u g o s z l á v K i r á l y s á g széthullása előtt a
J K P K B kiáltványban ismertette a fasiszta agresszió következtében elő
állott helyzetet, bejelentette a fasiszta hódítók elleni fegyveres harcot,
amelynek révén új világ születik, s ezzel távlatot nyitott az új, szocia
lista Jugoszlávia megteremtése előtt. A J K P májusi zágrábi tanácskozá
sán meghatároztuk a fölkelés, a nemzeti és a szocialista fölszabadítás]
mozgalom katonai és politikai előkészületeinek irányvonalait.
A konkrét belpolitikai és nemzetközi helyzetből kiindulva a marxi,
lenini tudománynak a saját jugoszláv valóságra való alkalmazásával
fölmértük a felszabadító háború útjait és formáit, kidolgoztuk a straté
gia és a taktika alapjait. Amikor Németország megtámadta a Szovjet
uniót, létrejöttek a legkedvezőbb nemzetközi feltételek nemcsak J u g o 
szlávia, hanem az egész rabságba döntött Európa felszabadító harca
számára. A J K P ekkor szólította föl J u g o s z l á v i a népeit a szabadság
harcra. Abból az értékelésből kiindulva, hogy saját erőinkre kell támasz
kodnunk, nem v á r v a arra, hogy más szabadítson föl bennünket, már
1941 augusztusában, Jugoszlávia népfelszabadító partizánosztagai főpa
rancsnokságának közlönyében megállapítottuk: „ K i hozza meg szá
munkra a szabadságot, ha mi magunk nem küzdünk meg érte?" Ily
módon szerveztük meg és irányítottuk az össznépi szabadságharcot a
megszállók ellen.
A fegyveres szabadságharc közvetlenül a J K P K B 1941. július 4-i
történelmi döntése után haladéktalanul megkezdődött. A német, az
olasz, a bolgár és a magyar fasiszta megszállók és quislingek elleni tö
meges népfelkelés hamarosan kiterjedt a z egész országra. A partizán
osztagok J u g o s z l á v i a területének minden részén harcoltak. 1941 nyarán

és őszén 40-nél is több várost szabadítottunk
szabad területet létesítettünk.

föl,

és nagy

kiterjedésű

Pártunk a felkelés kezdete óta kitartóan dolgozott az általános népi
háború megszervezésén és vezetésén, a lakosság mind szélesebb rétegeit
vonta be az egész Jugoszláviára kiterjedő harcba.
Felszabadító harcunk tehát már a fölkelők első puskalövései után a
megszállók kiűzésére és minden jugoszláv terület felszabadítására, v a l a 
mint az egyenjogú nemzetek jugoszláv közösségének megteremtésére, új
társadalmi viszonyok kialakítására irányult. A J K P Központi Bizott
ságának az az irányvétele, hogy megteremtse a felszabadító hadsereget,
már fellelhető a népfelszabadító mozgalom első dokumentumaiban, így
már az 1941. augusztus 10-i közlöny 1. számában is. Ebben mutattunk
rá, hogy nagyobb partizánegységeket is létesíteni kell, amelyek nagyobb
arányú hadműveletek végrehajtására is képesek. Népfelszabadító har
cunk egész gyakorlata azt mutatja, hogy sohasem fenyegetett az a ve
szély, hogy fegyveres fölkelésünk gerillaharccá vagy ellenállási mozga
lommá fokozódik le, mert hazánkban a Kommunista Párt által meg
szervezett fölkelés, megalkuvás nélküli felszabadító háború folyt, amely
nek távlati céljai voltak.
E tekintetben nagy jelentősége volt:
Először: a szakadatlan fegyveres harcra és erős fegyveres hadsereg
megalakítására irányuló tevékenységnek.
Másodszor: az ország valamennyi részében a legszélesebb népréte
gekre való támaszkodásnak.
H a r m a d s z o r : szabad területek létesítésének, amelyek a nép katonai
és politikai mozgósításának lényegbevágó előfeltételei voltak, t o v á b b á a
néphatalom és a politikai tömegszervezetek megalakításának.
Negyedszer: a háború és a forradalom minden szakaszában a legjob
ban megfelelő katonai szervezet kialakításának. Eredeti szervezeti for
mák voltak ezek, a legjobban megfeleltek a fegyverre kelt tömegek
szükségleteinek.
ö t ö d s z ö r : az eredeti partizán taktikának, amely módot adott arra,
hogy állandóan kezdeményezőképesek legyünk, és hogy szabadon m a 
nőverezhessünk. E taktika állandóan fejlődött a népfelszabadító had
sereg erősítésével arányban.
Már a háború első, legnehezebb évében számottevő katonai és politikai
eredményeket értünk el. A népfelszabadító mozgalom körülbelül 80 000
fegyveres harcosa több, mint félmillió ellenséges katonát kötött le. H a 
zánkban a tengelyhatalmak számára előre nem látott új harctér nyílt
meg a rabságba döntött Európában. Jugoszlávia különböző vidékein lé
tesültek szabad területek, amelyeken megalakultak az új néphatalom
szervei, a népfelszabadító bizottságok. Nyugat-Szerbiában és Šumadijá-

ban megalakult az Užicei Köztársaság, és Uzicéből, a J K P K B és a fő
parancsnokság székhelyéről irányítottuk az egész ország szabadságharcát
1941. december 22-én megalakult az első proletárbrigád, s ezzel megkez
dődött az erős és mozgékony rohamosztagok megszervezése, amelyek az
egész jugoszláv harctéren fölvehettek a küzdelmet, s ez új lehetőséget
nyújtott a fegyveres alakulatok fejlődésére.
A z 1941-ben vívott fegyveres harcok arányai és eredményei nagy
visszhangot keltettek a rabságba döntött Európában, az ellenség és a
szövetségesek soraiban egyaránt. A z olasz megszállók egyetlen hadosz
tályt sem vonhattak ki a jugoszláv harctérről a keleti arcvonal számára,
húsz-egynéhány hadosztályt kellett hazánkban tartaniuk. Emlékeztetni
kívánok arra, hogy a megszálló csapatok parancsnokai és a megszálló
hatalmak tisztségviselői már akkor felhívták a figyelmet mindazokra a
nehézségekre és veszélyre, amelyeknek ki voltak téve Jugoszláviában, s
a katonai létszám növelését kérték, és újabb hadianyagot igényeltek Ber
lintől, Rómától és Szófiától. A német parancsnokság többször is megál
lapította, hogy a Wehrmacht csapataival szemben „ a legpontosabban és
a legjobban megszervezett ellenség" áll. A német és az olasz parancs
nokok hangsúlyozták, hogy a jugoszláviai front „ugyanolyan jelentő
ségű", mint a tengelyhatalmak minden más arcvonala.
Másrészt, a Szovjetunióban hangsúlyozták, hogy a jugoszláv harctér
a fasiszta hódítók számottevő haderejét köti le, amelyre pedig „feltét
lenül szükség volna a keleti fronton harcoló fasiszták számára". A z ok
tóberi forradalom 1941. évi ünnepségén Vorosilov ezt üzente: H a m a r o 
san eljön az idő, amikor valamennyi rabigába hajtott nép fegyverre kel
a partizánzászló alatt, amint ezt a jugoszláv népek már meg is tették.
Akkor Sztálin is hangsúlyozta, hogy felszabadító háborúnk „olyan
példa, amely lelkesíti Európa valamennyi rabságba döntött népét".
Mindezek ismeretes történelmi tények. Mégis, m a is megjelennek köz
lemények, amelyek csökkenteni igyekeznek szabadságunk értékeit, a
fasizmus fölött aratott győzelemhez való hozzájárulásunkat. E próbál
kozások közt is szembetűnő az a törekvés, hogy elhallgassák 1941-nek,
a felkelés évének jelentőségét.
Miért teszik ezt, és mit jelent ez tárgyilagosan szemlélve? A z európai
hadszíntéren lejátszódó eseményekre vonatkozó történelmi tények kiforgatásával a tényleges helyzetet igyekeznek álcázni, azt, hogy ki hol állt
az emberiségnek azokban a drámai napjaiban, továbbá egy-egy ország
nak a fasizmus ellen vívott harcokban kivívott érdemeit csorbítják.
Azzal, hogy csak a második világháború végén, tehát az 1944-ben tör
tént eseményekre helyezik a hangsúlyt, továbbá azzal, hogy ezeket is
eltorzítva ábrázolják, egyben arra törekszenek, hogy külső tényezők ha-

tásával magyarázzák egyes népek és országok harcának rendkívül kü
lönböző eredményeit.
Ezzel egyidejűleg felszabadító háborúnkat és forradalmunkat spontán
mozgalomként igyekeznek beállítani, vagy pedig más országok ellenál
lási mozgalmával kiegyenlíteni. Tudjuk, hogy ez egyáltalán nem újság,
korábban is voltak hasonló próbálkozások. Mindezen okoknál fogva ra
gaszkodnunk kell ahhoz, hogy az 1941. évi eseményekről úgy beszélje
nek, ahogyan valóban megtörténtek. Tartozunk ezzel mindazon elvtár
saknak, akik életüket adták ebben a harcban, és mindazoknak, akik
részt vettek a felszabadító háborúban.
A népfelszabadító mozgalom katonai és politikai győzelmei 1942-ben
rendkívüli jelentőségűek voltak egész felszabadító háborúnk további
fejlődése szempontjából. Óriási eredményeket értünk el. Megtartottuk az
A V N O J első, bihaéi ülését, megteremtettük az általános jugoszláv poli
tikai képviseleti testületet.
Megemlítem, hogy már akkor megvolt minden feltétel arra, hogy le
gális kormányt alakítsunk, elsősorban azért, mert a lakosság mind na
gyobb tömegei álltak a népfelszabadító mozgalom mellé, de a nemzet
közi viszonyok és helyzet miatt, mégsem tettük meg. Megteremtettük a
mintegy 150 000 harcosból álló, hadtestekbe, hadosztályokba, dandá
rokba és partizánosztagokba tömörült népfelszabadító hadsereget. A fel
szabadított terület 50 000 négyzetkilométerre terjedt ki. Ezeket a sikere
ket abban az időben értük el, amikor a fasiszta hatalmak csapatai a
Volgához közeledtek, mélyen benyomultak a K a u k á z u s b a , Afrikában
pedig El Alameinig törtek előre.
N y i l v á n v a l ó lett, hogy a megszállók és hazaárulók képtelenek fel
tartóztatni a népfelszabadító háború fejlődését. Kérdésessé vált a meg
szállás rendszerének fennmaradása. A megszállók kénytelenek voltak 30
hadosztályt és számos quisling-egységet bevetni Jugoszlávia népfelsza
badító hadserege ellen. H a z á n k volt a fasiszta Olaszország számára a
legnagyobb harctér, amelyen nagyobb erőket kellett tartania, mint
amennyit az afrikai hadszíntéren vetett harcba.
1943 első felében a németek, az olaszok és quislingjeik megpróbálták
a IV. és az V. offenzívában — amely tulajdonképpen a népfelszabadító
mozgalom erőteljes fejlődése elleni ellentámadás volt — megsemmisíteni
fő erőinket. A németek és az olaszok akkor nagyobb erőket vetettek be
mint az El Alamein-i csatában. A z ellenség próbálkozása balsikerrel vég
ződött. Offenzívánk során, a Neretvánál és Kelet-Hercegovinában, a
sutjeskai csatában nagy veszteségeket okoztunk az ellenségnek, megőriz
tük fő erőinket, és folytattuk Jugoszlávia Népfelszabadító Hadseregé
nek erősítését.
:

A több mint hatszoros fölényben levő ellenség (a németek, az olaszok
és a bolgár királyi hadsereg részei) a sutjeskai csatában képtelenek vol
tak megvalósítani tervüket, szétverni Jugoszlávia Népfelszabadító H a d 
seregének legerősebb részét. És hogy az ellenség mennyire értékelte nép
felszabadító hadseregünk harckészségét, láthatjuk Lütters tábornok je
lentéséből, aki a „Schwarz"-hadművelettel kapcsolatban megállapította:
„ A harcok bebizonyították, hogy a Tito parancsnoksága alatt álló
kommunista erők kitűnően meg vannak szervezve, ügyesen vezetik őket,
és olyan a harckészségük, hogy megérdemelnek minden c s o d á l a t o t . . .
Kétségtelen, hogy a kommunisták olyan ellenségek, akikkel komolyan
kell számolnunk, és akikkel kizárólag a hegyek közt vívott harcokhoz
szükséges fegyverzettel ellátott egységek vehetik fel a harcot, olyanok,
amelyek jól ki vannak képezve, és edzettek a legnagyobb testi erőfeszí
tések elviselésére."
Mindezek a tények azt bizonyítják, hogy Jugoszlávia Népfelszabadító
Hadserege eredményes handműveleteket tudott folytatni sokkal nagyobb
ellenséges hadcsoportokkal. Manapság azonban egyesek kétségbe szeret
nék ezt vonni azzal a céllal, hogy csökkentsék a második világháborúban
betöltött szerepünk fontosságát. Jugoszlávia népfelszabadító hadserege a
neretvai és a sutjeskai csatában bebizonyította, hogy jól megszervezett,
harcedzett hadsereg.
Olaszország kapitulációjára felkészültünk, s amikor lefegyvereztük a
több mint tíz hadosztályból álló olasz erőket, óriási mennyiségű fegy
vert és felszerelést zsákmányoltunk. Számos kulcsfontosságú hadállást
foglaltunk el. Új területeket szabadítottunk fel úgyszólván az egész
adriai partvidéket, és visszaszereztük hazánknak Isztriát és a Szlovén
Tengermelléket, Crest, Lošinjt és Lastovo-szigeteket. Wilson tábornok
nagyra becsülte sikereinket, s megállapította, hogy „ a németek elvesz
tették minden támaszpontjukat, s az ország belsejében is súlyos helyzetbe
kerültek". A népfelszabadító hadseregbe ekkor körülbelül 80 000 új
harcos lépett be. 1943 októberéig 101 brigádunk, illetve 25 hadosztá
lyunk és 8 hadtestünk, valamint 100 partizánosztagunk volt, továbbá
haditengerészetünk is. Körülbelül 300 000 fegyveres harcost számláltunk
akkor. Közvetlen érintkezésbe léptünk a szövetségesekkel, Olaszország
ban, Bariban, Monopoliban stb. hadseregünk állomáshelyeket létesített.
A német főparancsnokság, értékelve a jugoszláv hadszíntér nagy jelen
tőségét, megállapította, hogy Jugoszlávia felszabadító mozgalma szi
lárdan beilleszkedett „ a z általános szövetséges stratégiába, és ezzel önálló
harcoló erőként ismerték el".
N o h a mindaddig senkitől sem kaptunk semmiféle anyagi segítséget,
felszabadító háborúnkkal továbbra is hozzájárultunk a szövetségesek
ügyéhez. Abban az időben 19 német hadosztályt, több önálló ezredet

kötöttünk le, továbbá 8 bolgár hadosztályt, H o r t h y hadosztályainak
részeit, amelyeket egyébként más harcvonalakon vethettek volna be.
Meg kell említeni azt is, hogy Pavelićnek, Nediének, Rupniknak és a
csetnikeknek 250 000 katonájuk volt. Fegyveres harcunknak óriási je
lentősége volt a Földközi-tenger térségében a szövetségesek szempontjá
ból, és az angolok már az V. offenzíva idején elküldték missziójukat
főparancsnokságunkhoz. Szeptemberben megérkezett az új, az angol—
amerikai küldöttség. Winston Churchill brit miniszterelnök november
ben a következőket mondta Rooseveltnek, az U S A elnökének: „ T i t o
derék követői annyi német katonát kötnek le Jugoszláviában, mint
amennyi a z angol—amerikai erők létszáma Rómától délre". Harcunk
jelentőségét igazolja a szövetséges koalíció három vezetőjének Teherán
ban hozott döntése, az, hogy anyagilag kell támogatni Jugoszlávia nép
felszabadító hadseregét. 1944 februárjában megérkezett a főparancsnok
ságunkhoz a szovjet katonai küldöttség is. Mi is elküldtük katonai dele
gációnkat Nagy-Britanniába és a Szovjetunióba. Jugoszlávia népeinek
harca előmozdította a szomszédos országok, Albánia, Görögország sza
badságharcának és az olasz ellenállási mozgalomnak a fejlődését is.
Felszabadító háborúnk célja és programja követőkre lelt más népek
soraiban is. Közülük sokan — az olaszok, az osztrákok, a bolgárok, a
szovjet polgárok — beléptek J u g o s z l á v i a Népfelszabadító Hadseregébe.
Külön egységeket létesítettünk ezekből, zászlóaljakat, dandárokat, had
osztályokat is, másrészt pedig azokból a jugoszlávokból, akik abban az
időben hazájukon kívül éltek — a foglyok és a z internáltak, a hadi
foglyok, a politikai és a gazdasági emigránsok tevékenyen részt vettek
úgyszólván valamennyi európai ország ellenállási mozgalmában. Külön
hangsúlyozni kívánom a szomszédos Ausztriában élő szlovének részvéte
lét a fasizmus elleni harcban.
A z 1943 őszéig kivívott katonai és politikai győzelmeink lehetővé
tették, hogy az A V N O J I I . ülésszakán meghozzuk azokat a történelmi
jelentőségű határozatokat, amelyekkel lefektetjük a z új J u g o s z l á v i a alap
jait. E határozatok elfogadása annak a ténynek a z eredménye, hogy a
népfelszabadító mozgalom volt az ország uralkodó politikai és katonai
ereje. A német megszálló egyre nehezebben viselte el Jugoszláviában a
népfelszabadító háború terhét. Elállt azoktól a kísérletektől, hogy körül
zárja és megsemmisítse fő erőinket, mert akkor már nagy fegyveres egy
ségeink voltak az ország minden részében. E z t felfogta von Weichs
feldmarsall, a Jugoszláviában levő F hadseregcsoport parancsnoka is,
aki 1943. november 1-én figyelmeztette törzskarát, hogy „ a Balkán fél
sziget belsejében a helyzet lényegesen kiéleződött" és új erőket követelt.
A németek utolsó kísérlete, hogy a maguk j a v á r a változtassák meg a
helyzetet Jugoszláviában, a drvari légitámadás volt. Mint ismeretes, nem

járt sikerrel. Akkor már folyamatban voltak az ország végleges felsza
badítására irányuló hadműveleteink előkészületei.
1944 közepe táján 40 hadosztályunk, illetve 11 hadtestünk volt, több
önálló brigádunk és zászlóaljunk, haditengerészetünk és repülőszázadunk.
A J u g o s z l á v Népfelszabadító Hadsereg — mint az antifasiszta koalíció
vezető országainak hadseregein kívül az egyetlen önálló fegyveres erő
—, végleg átvette a stratégiai kezdeményezést. Abban az időben népfel
szabadító hadseregünknek összesen körülbelül 350 000 fegyveres harcosa
volt. Jugoszlávia nagy részét már akkor felszabadítottuk.
A befejező hadműveletek első szakaszában rendkívül nagy katonai és
politikai jelentősége volt Jugoszlávia keleti része, főleg Szerbia felszaba
dításának, annál inkább, mert a nyugati szövetségesek azt állították,
hogy Szerbia nem partizánterület. E z t mondta nekem Churchill brit mi
niszterelnök is 1944 augusztusában olaszországi találkozásunk alkalmá
val, amikor nagy erőink már sikeresen harcba szálltak Szerbiában a né
metekkel, a csetnikekkel és a Nedié-pártiakkal.
A z t az állítását megcáfolva, hogy Szerbia nem vesz részt a népfelsza
badító mozgalomban, akkor azt mondtam Churchillnek, hogy a felkelés
Szerbiában kezdődött, a szerb partizánok alkották az első rohambrigá
dok legnagyobb részét, és hogy a fegyveres harc sohasem szűnt meg te
rületükön. Éppen 1944 nyarán alakult meg Szerbiában a Jugoszláv
Népfelszabadító Hadsereg hat hadosztálya.
A Szerbia felszabadítására irányuló hadművelet 1944 július végén
kezdődött. E g y hónapig tartó harcok után, augusztus 28-án rámutattam
szerbiai egységeink előtt a következőkre: „Eljön hamarosan az idő, hogy
a bolgárok Szerbiából visszavonulnak. Várható, hogy hamarosan fel
vesszük a kapcsolatot az oroszokkal keleti határunkon. A csetnikek és a
Nedié-pártiak demoralizálódtak. A z események gyorsan fognak kifej
lődni, s egy gyors munkát és manőverezést követel tőletek".
Abban az időben négy hadtestbe osztott tizenhét hadosztályunk mint
egy 100 000 harcosa készen állt, hogy befejező ütközetre induljon Szer
bia felszabadításáért. Von Weichs parancsnok a Szerbiában folytatott
harcokat mérlegelve Tito ellen 1944. szeptember 29-én aláhúzta: „ O p e 
ratív és taktikai szempontból olyan jól irányított erőkről van szó, ame
lyek kiválóan fel vannak szerelve nehézfegyverzettel, dinamikájuk nem
lebecsülendő, számuk pedig állandóan gyarapszik."
Amíg a Vörös Hadsereg megérkezett Jugoszlávia keleti határára, 17
hadosztályunk felszabadította Szerbia területének kétharmadát,
ame
lyet az augusztus végéig harcoló bolgár megszálló hadtestek elhagytak.
Ezekkel a hadműveletekkel stratégiai jelentőségű feladatokat teljesí
tettünk: átvágtuk a közlekedési útvonalat a M o r a v a és a V a r d a r völ-

gyében, s ezzel megakadályoztuk, hogy a német E hadseregcsoport
350 000 katonája ezen a vonalon vonuljon vissza Görögországból; szét
vertük a csetnikeket és Nedié-pártiakat; a Jugoszláv Népfelszabadító
Hadsereg és a Vörös Hadsereg találkozott keleti határunkon. A J u g o 
szláv Népfelszabadító Hadseregnek
akkor már
50 hadosztálya volt.
Fegyveres erőink mintegy 400 000 harcost számláltak. A jugoszláv harc
vonal beolvadt a szövetségesek általános frontjába, amely minden oldal
ról körülzárta a hitleri Németországot.
Abban a helyzetben, amikor katonságunk elfoglalta Szerbia legna
gyobb részét, és szétverte D r a ž a Mihajlović, valamint Milan N e d i é
ellenforradalmi erőit, szeptember 19-én M o s z k v á b a utaztam, ahol meg
állapodtunk abban, hogy a Vörös Hadsereg átvonul a jugoszláv terü
letek egy részén Magyarország felé, valamint megállapodtunk a J N F H
és a Vörös Hadsereg Szerbia keleti részein való hadműveleteinek egybe
hangolása tekintetében.
Ezúttal még egyszer megemlítem a T A S Z S 2 szovjet hírügynökség
akkori hivatalos közleményét, amely így hangzott:
„ N é h á n y nappal
ezelőtt a szovjet törzskar — a német és a magyar csapatok elleni ma
gyarországi hadműveletek alakulásával kapcsolatos érdekeket szem előtt
tartva — azzal a kéréssel fordult
a Jugoszláv Felszabadító Nemzeti
Bizottsághoz és a Népfelszabadító Hadsereg, valamint a J u g o s z l á v Par
tizánalakulatok Főparancsnokságához, egyezzen bele, hogy a szovjet
csapatok ideiglenesen belépjenek Jugoszláviának Magyarországgal hatá
ros területére . . . A szovjet törzskar akkor közölte, hogy a szovjet csa
patok, miután teljesítették operatív feladataikat, kivonulnak Jugoszlá
viából."
A fenti megállapodás alapján a harmadik ukrán front egységeinek egy
része és a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg erői közösen szabadítot
ták fel Szerbia keleti részét, a M o r a v a vidékét és fővárosunkat, Belgrá
dot. A z e terület összesen 29 városa közül a Népfelszabadító Hadsereg
8-at szabadított fel, a Vörös Hadsereggel együtt 14-et, a Vörös H a d 
sereg pedig 7 várost.
A J N F H és a második ukrán front egységeinek közös hadműveletei
révén szabadult fel Bácska és Bánát. A Jugoszláviában folytatott har
cokban, szovjet adatok szerint, a Vörös Hadsereg 8000 katonáját veszí
tette el. A belgrádi hadművelet után a szovjet erők átkeltek Magyar
országra, kivéve a 68. lövészhadtestet, amely 1944. december 15-éig
maradt Szerbiában és Szerémségben, s azután Budapest irányába indult.
Arra a tényre való tekintettel, hogy a bolgár felszabadító hadseregnek
a területünkön vívott harcokban való részvételét állandóan felnagyítják
és tévesen állítják be, ezúttal is meg kell mondanom, hogy az események
miként alakultak.

N o h a nem volt operatív oka annak, hogy a bolgár felszabadító had
sereg részt vegyen Jugoszlávia területén a hadműveletekben a C r a i o v á ban október 5-én megtartott mengbeszéléseken eleget tettünk a bolgár
kormány kérésének, hogy adjunk alkalmat Bulgária rehabilitálására a z 
által, hogy egységei részt vesznek a németek elleni harcokban.
A bolgár felszabadító kormány átszervezte a katonaságot, amely a
harmadik ukrán front parancsnoksága alatt állt. G y a k r a n hangsúlyozzák
a katonák számát, mintha ez volna harci értékének és a fasizmus elleni
harchoz való hozzájárulásának értékmérője. A bolgár kormány azonban
nem tudott máról holnapra olyan hadsereget teremteni, amely teljes lel
kesedéssel indul harcba a tegnapi szövetségesek ellen. A bolgár egységek
nemigen járultak hozzá a hazánk keleti részeiben lebonyolított hadmű
veletekhez, s nem is jelentettek különösebb veszélyt a visszavonuló német
csapatok számára. A Kelet-Macedóniában lebonyolított műveletekben
részt vettek a bolgár 1. és 4. hadsereg bizonyos egységei, mégpedig a
Népfelszabadító Hadsereg bregalnicai—sztrumicai és 16. hadtestjével
együtt. (A hadművelet kezdetén /október 15./ a bregalnicai—sztrumicai
vonalon volt a bolgár negyedik hadsereg két hadosztálya. A hadsereg
körülbelül 15 000 emberből állt, október végén pedig mintegy 30 000
harcosból. A műveletekben egy hadosztály vett részt, a másik pedig a
határon maradt. A K u m a n o v ó — K r i v a Palanka-i vonalon volt a bolgár
első hadsereg három hadosztállyal, összesen körülbelül 36 000 kato
nával.)
Amíg egységeink a Görögországból visszavonuló német E hadsereg
csoport j a v a részével szemben harcoltak, a bolgár egységek a német erő
ket biztosító részek ellen küzdöttek.
A 13 nagyobb kelet-macedóniai
helység közül a népfelszabadító hadsereg egységei 8-at szabadítottak fel,
a bolgárokkal együtt 3-at, a bolgár egységek pedig 2 helységet. Mace
dónia fővárosát, Szkopjét és Nyugat-Macedóniát a mi egységeink sza
badították fel. A bolgár második hadsereg (a niši és kosovói hadművele
tekben részt vett a 2. bolgár hadsereg hat hadosztálya, körülbelül 40 000
katonával. A Nis-környéki harcokban mintegy 20 000 bolgár katona vett
részt. Ezek az adatok bolgár forrásból származnak.) A 13. hadtesttel és
a Népfelszabadító Hadsereg kosovói operatív parancsnokságának egy
ségeivel együtt részt vett Szerbia és K o s o v o délkeleti részeinek felszaba
dításában.
Délkelet-Szerbiában a nyolc város közül a népfelszabadító hadsereg
négyet szabadított fel, a bolgárokkal együtt hármat, a bolgárok pedig
egyet. Kosovóban a Népfelszabadító Hadsereg szintén négyet, a bolgá
rokkal együtt kettőt szabadított fel, a bolgárok pedig egyet. A z albán
népfelszabadító hadsereg két hadosztályának egységei szintén közremű
ködtek K o s o v o felszabadításában.

Az említett hadműveletek után a bolgár katonaság elhagyta J u g o 
szláviát. A z újonnan megalakult első bolgár hadsereg (bolgár adatok sze
rint ennek a hadseregnek körülbelül 90 000 katonája volt) a I I I . ukrán
front parancsnoksága alatt Magyarország felé vonulva 1944 decemberé
ben átszervezés céljából bizonyos ideig Szerémségben állomásozott.
A hadsereg két hadosztálya részt vett a szerémségi front küzdelmei
ben. H a t napig tartó sikertelen harcok után az egész első hadsereget át
vezényelték Magyarországra.
A bolgár egységeknek a jugoszláv hadsereggel való közös hadművele
tekben a már említett részvételén kívül 1945 tavaszán három bolgár
ezred részt vett a mi harmadik hadseregünkkel a D r á v a menti harcok
ban, a 3. bolgár T hadtest pedig körülbelül 30 000 katonával a Mura
vidékén harcolt egységeinkkel együtt.
Abban az időben könnyebben, mint most, meg tudtunk állapodni a
kölcsönös érdekű politikai kérdésekben is. A Bolgár Munkás (k) Párt
Központi Bizottsága az 1944 november elején a következő tartalmú le
velet intézte hozzám:
„ A z általad megszervezett és vezetett J u g o s z l á v Népfelszabadító H a d 
seregnek óriási érdemei vannak . . . A jugoszláv népek és elsősorban bátor
szomszédunk, a szerb nemzet, elsőnek emelte magasba zászlaját a hitleri
Németország elleni eltökélt népfelszabadító harcban, és megmutatta az
összes leigázott és rabságban élő népnek a szabadság felé vezető utat.
Becsapott és kifosztott népünk a ti dicső példátokon tanulta a hitleri és
bolgár ügynökök elleni fegyveres partizánharcot. . ." És a továbbiak
ban: , , . . . különösen a macedón szabad államnak az új szövetségi J u 
goszlávia keretében való megteremtésére vonatkozólag, ami által első
ízben érvényesülnek a macedónoknak a szabadságra és az egységes M a 
cedónia megteremtésére irányuló határozott törekvései, tudtotokra adjuk,
hogy pártunk és népünk a legszívélyesebben köszönti az új macedón
államot. . ."
A szerbiai hadműveletekben szétvertük a német hadsereget. A J u g o 
szláviában maradt német csapatok azonban még nagy erőt képviseltek,
és számuk állandóan gyarapodott, mert az E hadsereg egységei nagy
veszteségek árán Jugoszlávia északkeleti részeiről észak és északnyugat
felé visszavonulva csatlakoztak hozzájuk.
Állandó támadásaikkal és az útvonalak átvágásával egységeink meg
akadályozták Jugoszlávia keleti részeiben a szilárd frontnak a Vörös
Hadsereg irányában való létrehozását. Szeptember közepéig Nistől délre
átvágtuk a moravai vonalat, s azután az E hadsereg egyetlenegy német
egysége sem vonulhatott el erre Belgrád felé. A M o r a v a völgyében való
visszavonulás helyett a németeket Sandžak és Bosznia hegyvidékeire
kényszerítettük. Meghiúsult másik elképzelésük is, hogy a hadsereg ki-

építi a D r á v á n , a Magyarországon levő Vörös Hadsereg felé is a frontot,
mert mindazok az erők, amelyeknek sikerült eljutniuk Jugoszlávia k ö z 
ponti részeibe, kénytelenek voltak elkeseredett harcot vívni erőinkkel.
Amíg a J u g o s z l á v Népfelszabadító Hadsereg és a Vörös Hadsereg em
lített egységei Szerbia északkeleti részeinek és Belgrádnak felszabadítá
sáért küzdöttek, 36 hadosztályunk egybehangolt hadműveleteket hajtott
végre Jugoszlávia más területeinek felszabadításáért, amelyekben a né
metek és a légiósok egész hadosztályait vertük szét.
1944 végéig felszabadítottuk: egész Szerbiát, Macedóniát, Crna G o 
rát, Bosznia-Hercegovina egy részét és Dalmáciát. Jugoszláviában front
alakult ki a D r á v á t ó l a Dunáig, Szerémségen, Bosznián és L i k a déli ré
szén keresztül egészen az Adriai-tengerig. Ezen a fronton kizárólag ju
goszláv erők küzdöttek. Mélyen az ellenség mögöttes területein a J u g o 
szláv Népfelszabadító Hadseregnek még hat hadtestje volt, továbbá
Bosznia, H o r v á t o r s z á g és Szlovénia nagy felszabadított területein az
egyik operatív övezet egységei harcoltak. 1945 elején átszerveztük fegy
veres erőinket. Megalakultak a hadseregek a befejező hadműveletek
második szakaszának lebonyolítására.
í g y állnak a történelmi tények, és semmiképpen sem másként. A z
egyes tudományos igényű kiadványok azonban ma is arról beszélnek,
hogy hadseregünk „szét volt szórva az egész országban", és csak parti
zánműveletekre volt képes, tehát nem folytathatott eltökélt offenzív
hadműveleteket, és nem verhette szét a nagyobb ellenséges csapatokat,
nem akadályozhatta meg az E hadsereg északra való visszavonulását
sem.
A befejező hadműveletek második szakaszának kezdete előtt 60 szá
razföldi hadosztályunk volt, erős haditengerészetünk és két repülőhad
osztályunk. A z ellenség tartott ettől az erőtől és képességeitől, úgyhogy
Jugoszláviában körülbelül ugyanakkora erőt vont be a harcokba, mint
a magyarországi és olaszországi fronton. Jugoszláviában abban az idő
ben 19 német hadosztály volt, néhány önálló ezred és brigád, továbbá
Pavelié 16 hadosztálya, nem számítva a megszállók többi segítőtársát:
a csetnikeket, a Nedié-pártiakat, Rupnik tábornok szlovén fehérgárdis
táit stb.
Területünkön mi alaposan lekötöttük az ellenséget, és nem engedtük
meg, hogy erőit más frontokra vezényelje át. N e m nehéz feltételezni, mit
jelentett volna, ha a német erők nagy része Jugoszláviából átkel M a g y a r 
országra, ahol a Vörös Hadsereg hónapokon át súlyos harcokat vívott
különösen Budapest környékén és a Balaton mellett, v a g y Olaszországba,
ahol a szövetségesek olyan sokáig vesztegeltek egy helyen. A németeket
és a quislingeket lélegzetvétel nélküli állandó harcra kényszerítettük. A
befejező hadműveletek második szakaszát tervezve elhatároztuk, hogy

szétverjük és megadásra kényszerítjük az ellenséget, hogy önállóan sza
badítjuk fel hazánk többi részét.
1945 tavaszán négy hadseregünk eltökélt offenzívába kezdett, és az
ellenség mögöttes területein harcoló hadosztályokkal együtt felszabadí
totta hazánk nyugati részeit, súlyos veszteséget okozva a németeknek
és a quislingeknek.
Mint ismeretes, a jugoszláv hadsereg önmaga szabadította fel hazán
kat, beleértve a szlovén tengerpartot is, egészen a Soča folyóig. Német
ország hivatalos kapitulációja után még teljes egy hétig harcolt. A be
fejező rohamok során olyan veszteséget okozott az ellenségnek, hogy
csupán a németek közül több mint 98 000-en estek el. Ezenkívül 285 000
németet, quislinget és a megszálló más segítőjét ejtettük foglyul. A nép
felszabadító háború folyamán harcosaink közül 305 000-en estek el, és
425 000-en megsebesültek, az ellenségnek pedig 450 000 halottja volt.
A szövetségesek győzelméhez való hozzájárulásunkról Winston Chur
chill brit miniszterelnök üzenetében a következőket mondta: „ A győ
zelem e pillanatában büszkén emlékezünk vissza a jugoszláv népnek az
elnyomás hosszú éveiben kifejtett hősi ellenállására és az ellenség végső
és teljes legyőzéséhez való hozzájárulására."
Abban az időben Sztálin is üzenetet intézett hozzám, amely így hang
zik: „Szívélyesen gratulálok nektek és Jugoszlávia népeinek a német
imperializmus feletti győzelemhez: az ellene folytatott harcban a jugo
szláv fegyveres erők és az egész jugoszláv nép a bátorság és hősiesség
példáját mutatta."
A tengelyhatalmak feletti győzelemhez való igazi hozzájárulásunkat
az a tény fejezi ki legjobban, hogy a népfelszabadító mozgalom fegy
veres erői hadszínterünkön 1941-től 1945-ig átlag 30—35 megszálló had
osztályt kötöttek le, nem számítva természetesen a quisling erőket.
Jugoszlávia népei büszkék, hogy a népfelszabadító háborúban a leg
nagyobb mértékben hozzájárultak a fasizmus feletti történelmi győze
lemhez és a Jugoszlávia nemzetei és nemzetiségei új szocialista közössé
gének megteremtéséhez.
Mivel továbbra is állhatatosan átformálják és meghamisítják népfel
szabadító harcunk történetét, kötelességem, hogy erre még egyszer viszszatérjek.
Be kell vallanom, nehezen szántam el magamat arra, hogy 31 évvel
a második világháború befejezése után ismét védelmére keljek annak az
igazságnak, amely megvilágítja Jugoszláviának a második világháború
ban betöltött helyét és szerepét. Mi azonban a csatatéren elesett harcosok
nevében, annak az 1 700 000 áldozatnak a nevében, akik a második
világháborúban életüket vesztették, kötelesek vagyunk az igazság vé
delmére kelni.

A népfelszabadító harcunkról szóló igazságot ma megkísérlik hazug
ságokkal és hamisítványokkal cáfolni. Csökkentik a szövetségesek ügyé
hez való hozzájárulásunk jelentőségét stb. Egyesek nem látják, hogy a
legnagyobb mértékben hozzájárultunk ehhez a győzelemhez. Mások
népfelszabadító háborúnkat az ellenállási mozgalom szintjére igyekez
nek süllyeszteni.
Mi eddig mindig hangsúlyoztuk, hogy a szovjet hadseregnek milyen
nagy szerepe volt a második világháborúban. M a is aláhúzom azt, amit
senki sem vonhat kétségbe, illetve azt, hogy a Vörös Hadsereg viselte a
vállán a legnagyobb terhet.
A Vörös Hadseregnek e szerepét, amellyel lehetővé vált a fasizmus
feletti győzelem, jól felfogtuk még 1941-ben, amikor június 22-én, a
Szovjetunió megtámadásának napján felkelésre szólítottuk fel J u g o 
szlávia népeit, és a J K P K B kiáltványában megállapította, hogy a
megszálló elleni harcunkkal egyúttal támogatjuk a Szovjetunió hősi har
cát. A szocializmus első országának védelmével kapcsolatos internacio
nalista kötelességünk teljesítését úgy fogtuk fel, hogy megalkuvás nél
küli harcot szerveztünk saját országunk felszabadítására, nem várva,
hogy a Vörös Hadsereg hozza meg nekünk a szabadságot.
Népfelszabadító Hadseregünk a Vörös Hadsereggel való találkozás
alkalmával, 1944 szeptember végén szilárd és jól szervezett fegyveres
erőt alkotott, és már akkor falszabadította Jugoszlávia nagy részét.
N e m vonható kétségbe az a jelentős szerep, amelyet a szovjet hadsereg
töltött be, amikor Népfelszabadító Hadseregünkkel együtt felszabadí
tottuk Belgrádot és Szerbia keleti részét. Eközben mindig szem előtt kell
tartani, hogy 1941 óta hazánkban sok német, olasz, bolgár és más el
lenséges hadosztályt kötöttünk le, és emberfeletti küzdelmünkkel ily
módon támogattuk a Vörös Hadsereget is. A z a történelmi igazság —
ezt tudta és ma is tudja az egész világ — , hogy Jugoszlávia népei négy
éven át szüntelenül harcoltak, ezekben a harcokban óriási emberi és
anyagi áldozatokat hoztak.
Amikor Hitler hadigépezete 1941-ben Moszkva felé igyekezett, mi
már országszerte felszabadítottuk egyes területeinket, és N y u g a t - S z e r 
biában nagy szabad területet létesítettünk, amelynek fővárosa Užice
volt.
Hitler kénytelen volt jelentős katonai erőt bevetni Jugoszláviában,
és még fokoznia is kellett erejét, jóllehet a keleti fronton volt rájuk
szükség. így volt ez az egész háború idején. Minél inkább terjedt és erő
södött a felkelés Jugoszláviában, Hitler a jugoszláv hadszíntéren kény
telen volt egyre több erőt mozgósítani, amelyekre más frontokon volt
rendkívül nagy szüksége. Ezt azoknak mondom, akik elfelejtik, hogy
a háború négy évig tartott, mi pedig három év és hét hónap alatt sza-

badítottuk fel Jugoszláviát Hitler európai erődítményének belsejében.
Ebből világosan kitűnik, hogy fegyveres harcunk nem mondható ellen
állási mozgalomnak. Nekünk olyan fegyveres erőink voltak, amelyek
től az ellenség tartott, és amelyekre a szövetségesek is egyre inkább
számítottak.
És mit mondjak azokról az elferdített tényekről és Jugoszláviának a
második világháborúban betöltött szerepével kapcsolatos értékelésekről,
amelyek a bolgár sajtóban és különféle kiadványokban jelentek meg.
1975-ben a Bolgár Katonai Kiadóintézet gondozásában megjelent a Bul
gária a népfelszabadító háborúban című könyv. Kétszázhatvanharmadik
oldalán a következő olvasható: „ A k á r c s a k a hitleri csizma által legá
zolt többi ország (persze bolgár megszálló csizmáról megfeledkeznek)
Jugoszlávia is szét volt dúlva, ki volt fosztva, és a megszálló visszavo
nulása után kezdett az országban lassan visszatérni az élet. Jugoszláv
hadsereg abban az időben nem létezett, az utakon imitt-amott csak
rosszul öltözött és még rosszabbul fölfegyverzett partizáncsoportokkal
lehetett találkozni. A partizánok többsége puska helyett vastag doron
got viselt a vállán, s azzal vett részt a németek üldözésében. Szanitéckocsik hiányában sebesült bajtársaikat kevés szalmával borított, ló-,
ökör- és bivalyvontatású szekereken szállították."
A fenti könyv hemzseg a koholmányoktól és a hazugságoktól, mind
harcunk, mind a bolgároknak e harcban való részvétele tekintetében.
Felvetődik a kérdés: kinek van erre szüksége? Vajon így bizalmat lehet-e
ébreszteni népeinkben a bolgár szomszéd iránt, akinek megszálló csapa
tai három év és hét hónap alatt annyi rosszat okoztak hazánknak? N é 
peink ennek ellenére nagylelkűek voltak, és mindezt el akarták felejteni
Mi sohasem tagadtuk, hogy a befejező hadműveletekben a bolgár
hadsereg nem töltött be részint pozitív szerepet, sem pedig azt a tényt,
hogy az új bolgár kormány igyekezett teljesíteni azt az ígéretet, amelyet
az elhunyt Terpesev tett nekem Craiovában. Igen oktalan dolog azon
ban azt állítani, hogy a befejező hadműveletek idején nekünk nem volt
saját hadseregünk. H a ez az állítás nem volna rosszindulatú, azt mond
hatnánk, hogy nevetséges, hiszen az egész világ jól tudja, hogy abban
az időben már nagy hadseregünk volt, amely 400 000 fegyveres katonát
számlált, és hogy a háború 60 hadosztályba (50 gyalogos, 2 repülőhad
osztály, és a Népvédelmi Hadtest 7 hadosztálya, valamint 1 olasz par
tizánhadosztály) és tengerészegységekbe sorolt 800 000 harcossal fejez
tük be.
Néhány szót akarok mondani ezúttal a bulgáriai ellenállás és a harc
túlbecsüléséről, amit igazol az alábbi esemény is. 1943 novemberében
Bugojno közelében éjszaka egy elvtárs és egy elvtársnő ereszkedett le
ejtőernyővel. Atanaszov volt ez, az ismert bolgár kommunista, akit én,

amikor Törökországon át, 1939-ben és 1940-ben Moszkvából hazafelé
tartottam, Georgi Dimitrov kérésére felkerestem Isztambulban, és a
Szovjetunióba küldtem.
Atanaszov ejtőernyővel a mi szabad területünkre ereszkedett le, mert
akkoriban Bulgáriában még nem volt ilyen szabad terület, nem voltak
ilyen partizánegységek, amelyek az ejtőernyősöket fogadták és védel
mezték volna. Több elvtárs, aki ejtőernyővel Bulgáriában szállt le, a
bolgár rendőrség kezébe került. Atanaszov elvtársnak akkor lehetővé
tettük, hogy a mi szabad területünkön át, a mi egységeink segítségével
átlépje a jugoszláv—bolgár határt ott, ahol mi már néhány hónappal
korábban megkezdtük a bolgár partizánegységek megszervezését az át
szökött bolgár katonákból és polgári személyekből. E z is bizonyítja te
hát, hogy abban az időben még nem lehetett fegyveres felkelésről beszélni
Bulgáriában. Mi nyújtottunk nekik segítséget, hogy a mi felszabadított
területünkön megalakuljanak a bolgár partizánegységek: a Hriszto B o tev első bolgár partizánzászlóalj 1943. december 19-én és később további
öt zászlóalj, három dandár (az első és második szófiai és a Georgi D i 
mitrov dandár), valamint egy partizánhadosztály a Jugoszláv Népfel
szabadító Hadsereg keretében.
H o g y a n kerülhetett arra sor, hogy a bolgár hadsereg is — amely
három éven és hét hónapon át megszállás alatt tartotta Macedóniát és
Szerbia egy részét, és a német csapatokkal együtt harcolt ellenünk a
Sutjeskán, majd utána a Zlatiboron — később a záróhadműveletek so
rán a mi oldalunkon vegyen részt a németek elleni küzdelemben?
Amikor 1944 szeptemberében Moszkvából hazatérőben a romániai
G r a i o v á b a érkeztem, Bulgáriából egy küldöttség jött oda, az élén Dobri
Terpesevvel és egy tábornokkal, hogy a Bolgár Munkás (kommunista)
Párt Központi Bizottsága nevében tárgyaljanak arról a lehetőségről,
hogy a bolgár hadsereg is részt vegyen velünk együtt a németek elleni
befejező hadműveletekben. Terpesev kijelentette, hogy a pártjának köz
ponti bizottsága kéri, engedjük meg a bolgár néphadseregnek, hogy nép
felszabadító hadseregünkkel együtt harcolhasson a németek ellen. H a n g 
súlyozta, hogy ez rendkívül szükséges, mert ezzel lemosnák a szégyent,
amelyet a bolgár fasiszta kormány hozott rájuk azzal, hogy a fasiszta
Németország oldalán harcolt, és megszállta Macedóniát és Szerbia egy
részét. Be kell vallanom, hogy eléggé ingadoztam, mert tudtam, hogy
ezt népünk nem fogadja majd szívesen. Ezért szeptember 16-án arra
kértem a macedón vezérkart, sürgősen jelentse, mi a véleménye a nép
nek a kapituláció után a bolgár hadseregről, és hogy elégedetlenséget
keltene-e körében az, ha a bolgár csapatok együttműködnének velünk
a németek ellen. Ennek az együttműködésnek a lehetséges kedvezőtlen
következményeit latolgatva akkor egyebek között ezt üzentem a ma-

cedón vezérkarnak: „Még mindig úgy vélem, hogy a volt megszálló
hadsereg együttműködése a mi hadseregünkkel számunkra több kárt je
lentene, mint hasznot". Szem előtt tartva azonban országaink jószom
szédi kapcsolatainak fejlesztését, különösen pedig az új Bulgária nem
zetközi helyzetének megkönnyítését, arra számítva, hogy a bolgár had
sereg részvétele a német csapatok elleni közös hadműveletekben mégis
csak haszonnal járna, a vezérkar és a Központi Bizottság tagjaival foly
tatott tanácskozás után pozitív választ adtam. Erről kommünikét tettünk
közzé, amelyet az elért megállapodás indokai és feltételei miatt most tel
jes egészében felolvasok:
„1944. október 5-én Josip Broz Tito marsall, Jugoszlávia nemzeti felszabadítási bizottságának elnöke találkozott az Otecsesztveni Front
bolgár kormányának küldöttségével, élén Dobri Terpesev és Petar T o dorov miniszter urakkal. A beszélgetés szívélyes és baráti hangnemben,
a kölcsönös megértés szellemében folyt.
Az alábbi megállapodás jött létre:
1. A katonai együttműködésről a közös ellenség, a német hódító ellen.
2. Minden kérdést, amely Bulgária és Jugoszlávia szomszédi kapcso
lataiból és baráti együttműködéséből fakad, Jugoszlávia és Bulgária né
peinek testvéri és általános érdekei szellemében fogunk megoldani.
A z Otecsesztveni Front kormányának küldöttei kifejezték készségü
ket arra, hogy mindent elkövetnek azoknak az igazságtalanságoknak a
helyrehozására, amelyeket a bolgár kormány reakciós fasiszta elemei
követtek el J u g o s z l á v i a népeivel szemben, és teljes mértékben helyreál
lítják a normális kapcsolatokat a bolgár nép és Jugoszlávia népei között,
a teljes és testvéri szolidaritás szellemében."
E z volt hát a helyzet Bulgária iránti kapcsolatainkban a második vi
lágháború alatt. N é h a és néhol még felkelésünk spontaneitásáról beszél
nek. A történelem folyamán napjainkig egyetlen spontán felkelés sem
járt sikerrel. A legkevésbé sikerülhetett volna olyan feltételek között,
mint amilyenek uralkodtak a Hitler katonái által megszállt területeken.
A jugoszláviai felkelés sikere a szervezettségnek és az alapos előkészü
leteknek az eredménye, amelyek a J u g o s z l á v Kommunista Párt forra
dalmi és antifasiszta stratégiájából és a megszállás feltételei között vívott
össznépi harcra való irányultságából fakadnak.
Közvetlenül Ausztria és Csehszlovákia megszállása után a Jugoszláv
Kommunista Párt megkezdte az ország védelmi előkészületeit, ezt az
akkori időből származó kiáltványaink és dokumentumaink is bizonyít
ják. N á l u n k a Kommunista Párt volt az az öntudatos tényező, az az
erő, amely nemcsak elvégezte a fölkelés előkészítését, hanem a háború
ban is vezette a népét. A háború folyamán, a szakadatlan harc közepette
a párt számbelileg növekedett és megedződött.

így történt aztán, hogy abból a tizenkétezer párttagból, és harmincezer
ifjú kommunistából, ahányan a háború elején sorainkba tartoztak, pár
tunk a háború végén már 140 000 tagú szervezetté növekedett, noha a
háború folyamán nagyon sok párttag áldozta életét a megszállók elleni
küzdelemben.
N é h a fölteszik a kérdést, hogy 1941-ben, Jugoszlávia megszállása után
miért költöztünk át mi, azaz a Központi Bizottság Politikai Iroda Z á g 
rábból Belgrádba, mégpedig azután a szörnyű bombázás után, amely csak
nem egész Belgrádot romba döntötte. A J K P Központi Bizottsága ezt terv
szerűen hajtotta végre, tekintet nélkül arra, hogy Belgrádban az illegális
munkára sokkal nehezebbek voltak a feltételek, mert a megszálló ott össz
pontosította legfőbb rendőri, adminisztratív és egyéb erőit.
Meg kellett ezt tennünk, mert már kezdettől fogva láttuk, hogy felkelé
sünk csakis általános, országos, jugoszláv jellegű lehet, és hogy egyetlen
központból kell irányítani, ez pedig Belgrád volt. Tisztán láttuk, hogy a
periférián megkezdett felkelés nem növekedhet egykönnyen általános
jugoszláv felkeléssé. Szem előtt tartottuk tehát azt, hogy a háború irá
nyításának messzemenő jelentősége van J u g o s z l á v i a jövője, államegysége
szempontjából stb. Egyúttal eldöntöttük azt is, hogy a küzdelem és a
felkelés fő hadszíntere Nyugat-Szerbia legyen, ahol már 1941 szeptem
berében katonai-politikai tanácskozást tartottunk Stolicében. A tanács
kozáson rendkívül nagy jelentőségű határozatok születtek az egész fel
szabadító harc felfejlesztéséről, különösen pedig a felszabadító hadse
reg megszervezéséről, a horvátországi, szerbiai, szlovéniai, C r n a Gora-i
stb. főparancsnokságok megalakításáról és a néphatóságok kifejlesztéséről.
A z a határozatunk, amelyet még 1941-ben hoztunk a dandároknak
mint roham- és mozgóegységeknek a megalakításáról, valamint a nép
felszabadító hadseregnek a hadosztályokkal és hadtestekkel együtt való
megalakításáról 1942 őszén, továbbá az új néphatóságok és egyéb szer
vek megalakítására vonatkozó határozataink minden kétséget kizáróan
megerősítik, hogy fegyveres harcunk szervezett formában folyt, és a
J K P irányította kezdettől fogva egészen a befejezésig. Ebből következik,
hogy az egész háború alatt egyetlen fontosabb akciónk sem volt spontán
jellegű, hanem szervezett formában hajtottuk végre, tekintet nélkül arra.
hogy a z országot a megszállók maguk között felosztották.
Nincs szándékomban, hogy itt most értékeljem a népfelszabadító há
borút; ez a feladat még előttünk áll. Csupán néhány tényt akartam
megemlíteni, amelyek cáfolják azokat a hazugságokat és a hamisítvá
nyokat, amelyeket történelmi igazságként akarnak feltüntetni. És ha mi,
akik nemcsak kortársai, hanem szervezői és közvetlen részvevői voltunk
ezeknek az eseményeknek, a második világháború folyamán, most hall
gatásba burkolóznánk a különféle hazugságok hallatán, akkor elárul-

nánk kedves harcostársaink százezreit, akik most már nem szólhatnak,
mert életüket adták a szabad és független szocialista Jugoszláviáért.
Elvtársnők és elvtársak!
Engedjétek meg, hogy röviden ismertessem mostani védelmi erőfeszí
téseink indokait, célját, társadalmi értelmét és fejlődési irányzatait.
A mai nemzetközi viszonyokat két általános irányzat jellemzi. E g y 
részt a legszélesebb néptömegek minden világrészben kifejezést adnak
akaratuknak és készségüknek, hogy fegyverrel a kezükben védelmezzék
a maguk függetlenségét, önállóságát és társadalmi fejlődésünk sajátos
útjait.
E z az elhatározásuk, elsősorban az el nem kötelezettek mozgalma út
ján, egyre inkább ráüti bélyegét a nemzetközi folyamatokra. Másrészt
még mindig tapasztalható a reakciós körök erőteljes törekvése, hogy
uralkodjanak a népek fölött. Már eddig is számos válságot idéztek föl,
katonai beavatkozást és helyi jellegű fegyveres összeütközést, de na
gyobb méretű háborút is kihívhatnak.
A z el nem kötelezettség politikája, amelyet J u g o s z l á v i a is követ, mint
ez ismeretes, óriási eredményeket hozott a békéért és a társadalmi ha
ladásért vívott küzdelemben. A z el nem kötelezett országok ma szerte
a világon az egyenjogú viszonyok kivívásának, a minden megkülönböz
tetés és a mások belügyeibe való be nem avatkozás élharcosai. A z e)
nem kötelezett országok egyúttal arra való legnagyobb felkészültséget is
tanúsítják, hogy demokratikus együttműködésre lépjenek a z emberi és
társadalmi tevékenység minden területén, mind a z egymás közötti köl
csönös kapcsolataik területén, mind pedig minden más országgal fenn
álló kapcsolataik területén is.
A z el nem kötelezett országok az élen járnak a világ igazságosabb
gazdasági rendszerének megteremtéséért vívott küzdelemben, amelyben
végre már minden ország szabadon használhatja majd a maga természeti
kincseit, elsősorban a maga javára, a m a g a fejlesztésére.
A politikai erőszak — a második világháború tapasztalatai ellenére
is — még mindig elég gyakori a nemzetközi kapcsolatokban. E politi
kának az erő mechanizmusa az objektív támasza, amelynek alapvető
mozgatója a tömbökre való felosztottság és a konfrontáció, a fegyver
kezési verseny, a gigantikus, modern fegyveres erők szakadatlan erő
sítése stb.
A béke és a biztonság éppen ezért oszthatatlan a mai világunkban.
Ezzel összhangban a mi állásfoglalásunk mindig az volt, hogy a Föld
közi-tenger és a Balkán békéje, biztonsága az európai és a világbéke és
biztonság alkotóeleme. A maga részéről Jugoszlávia mindent elkövetett
és a jövőben is mindent el fog követni, hogy fejlessze a baráti kapcso
latokat és az együttműködést minden országgal, különösen szomszédai-

val, mégpedig a függetlenség, a szuverenitás és a területi integritás elvei
alapján. Mi ezzel a legkézzelfoghatóbb módon valósítjuk meg az euró
pai együttműködésről és biztonságról megtartott konferencia szellemét
és szavát. És hamarosan éppen mi leszünk a vendéglátói annak a talál
kozónak, amelyen megvizsgáljuk, hogy mi valósult meg mindabból,
amiről Helsinkiben megállapodás született.
Szem előtt tartva a nemzetközi kapcsolatok ellentmondásának és a
fegyveres összetűzések veszélyének tartós jellegét, az egész háború utáni
időszakban a legnagyobb figyelmet szenteltük védelmi erőink építésé
nek, erősítésének. Dolgozóink mindig gondoskodtak a védelmi erőink,
és különösen a fegyveres erőink erősítéséhez és korszerűsítéséhez szüksé
ges eszközökről, és ilyen vonatkozásban is tanújelét adták igazi szocia
lista hazafiságuknak.
Honvédelmi erőink céljai és feladatai kizárólag védelmi jellegűek,
amelyeket az az ismert jelmondatunk fejez ki, hogy „ a másét nem akar
juk, a miénket nem adjuk!" E z annyit jelent, hogy a magunk harcával
vívtuk ki mindazt, ami a legértékesebb számunkra, a szabadságot és
függetlenséget, és hogy a magunk útját j á r v a építettük fel szocialista
önigazgatási rendszerünket, és hogy ezért nem engedjük meg senkinek,
hogy veszélybe sodorja népeink harcának és alkotómunkájának e leg
nagyobb vívmányait. Mert, amint ismeretes, minden forradalom éppen
azzal a készségével bizonyítja a maga értékét, hogy fejleszti és védel
mezi a maga vívmányait.
A marxista tudomány, a népfelszabadító háború és a szocialista ön
igazgatás gyakorlatának tapasztalatai alapján mi eszmei, elméleti és al
kotmányos-jogi vonatkozásban is létrehoztuk a védelmi feladataink tár
sadalmasításához szükséges átfogó jellegű feltételeket, nagy sikereket
értünk el a történelmi szempontból új rendszerű védelmünk szemléleté
nek és gyakorlatának megalkotásában.
A fentiekre való tekintettel rá akarok mutatni védelmi politikánknak
a következő időszakra vonatkozó alapvető irányelveire:
Először is napjainkban, amikor a tudomány és a technika erőteljesen
fejlődik és a katonai tényező erősödik az egész világon, amikor a há
ború jellege szakadatlanul változik, nekünk az a kötelességünk, hogy to
vább fejlesszük és tökéletesítsük az általános honvédelem koncepcióját,
szem előtt tartva, hogy az nem más, mint a népfelszabadító háborúban
szerzett tapasztalatok következetes és határozott alkalmazása a mai fel
tételek között.
Országunk védelmi ereje attól függ, hogyan szerveztük meg, és ho
gyan készítettük fel egész társadalmunkat, vagyis minden emberi és
anyagi tényezőjét a védelemre.
Ezért még nagyobb figyelmet kell szentelni általános honvédelmi rend-

szerünk kiépítésére, hogy képesek legyünk nemcsak sikeresen szembe
szállni egy esetleges támadással, hanem arra is, hogy a magunk belső
erejével visszariasszuk a támadót a szándékaitól. Ezzel kapcsolatban
fegyveres erőink, a Jugoszláv Néphadsereg, valamint a területi védelem
a dolgozóink, Jugoszlávia nemzetei és nemzetiségei fegyveres harca
megszervezésének két alapvető formája. Ezek a konkrét formái a fel
fegyverzett népről szóló marxi eszme alkalmazásának a szocialista tár
sadalom fejlődésének jelenlegi fokán és a fennálló nemzetközi viszonyok
között. E formákhoz tartozik az az ismert elv, hogy minden polgár
legyen katona és minden katona legyen polgár, s ez az elv ilyen módon
kapja meg a m a g a reális értelmét és tartalmát.
Másodszor, a társult munka szerepének erősödésével és a küldött
rendszer fejlődésével párhuzamosan szocialista önigazgatású társadal
munkban továbbra is törekednünk kell az általános honvédelmi és ön
védelmi rendszerünk fejlesztésére országunk minden társadalmi struktú
rájában. Ily módon védelmi rendszerünk osztályjellege, a Kommunista
Szövetség és a munkásosztály vezető szerepe még teljesebb értelmet nyer.
H a r m a d s z o r , minden önigazgatási és társadalmi-politikai közösségnek
fel kell készülnie a védelemre és az önvédelemre minden külső fenyegetés,
nyomás, támadás és a különleges háború minden formája esetén. Tár
sadalmunk önigazgatási struktúráinak az alkotmányban lefektetett jogok
és kötelességek alapján való teljes mértékű megszervezése hozzájárul
majd szerepük erősítéséhez az általános honvédelem és a z önvédelem
minden lényeges kérdésének eldöntésében és megoldásában mind a helyi
közösségben, a községben, mind pedig a tartományban, a köztársaság
ban és a föderációban egyaránt.
Ugyanilyen értelemben erősödik majd a végrehajtó szerveknek és
szakszolgálatoknak törvényes funkcióik ellátásáért, a z általános honvé
delem és önvédelem ügyeiért a képviseleti testületek előtti felelőssége is.
A Jugoszláv Néphadsereg és a területi védelem további fejlődésének
szempontjából az alábbiakat kívánom kiemelni:
A Jugoszláv Néphadseregnek, amelyre mint fegyveres erőink ütőere
jére az a feladat vár, hogy támadja az esetleges agresszor fő erőit, a j ö 
vőben is megingathatatlan erkölcsi-politikai egységről kell bizonyságot
adni, és rendelkeznie kell a világon elért vívmányoknak megfelelő leg
korszerűbb fegyverzettel. Ennek érdekében szakadatlanul, intenzíven
fejleszteni kell az eszmei-politikai és nevelőmunkát, és magasabb fokra
kell emelni a harckészség oktatását, különösen a légelhárítást, a páncé
los elhárítás és a deszantellenes harcok területén. Szakadatlanul mun
kálkodnunk kell a z operatív hadsereg és a területi védelem ütőerejének,
tűzerejének, manőverezési készségének, mozgáskészségének erősítésén,
fokozásán.

A területi védelmet mint fegyveres erőink legtömegesebb részét a
szervezési formák gazdasága és az a készség, felkészültség jellemzi, hogy
gyorsan, hatásosan, rugalmasan fejtsen ki sokoldalú harci tevékenységet
és a küzdelem, a harc minden más formájában ellen tudjon állni. Külön
hangsúlyozni kívánom, hogy a területi védelemnek meg kell őriznie és
ápolnia kell belső szervezési sajátosságait és a legmegfelelőbb bevezetés
módjait. Ezzel összhangban tovább kell fejleszteni, elő kell mozdítani
dolgozóink, polgáraink, az ifjúság és a nők, továbbá a társult munka
szervezetek, a helyi, önigazgatási és társadalmi-politikai közösségek és
társadalmi-politikai szervezetek önigazgatási kezdeményezéseit és fele
lősségét a területi védelem iránt.
A fegyveres harcra való felkészítésnek, előkészítésnek, továbbá a harc
és a z ellenállás minden egyéb formája előkészítésének még nagyobb mér
tékben fel kell ölelnie lakosságunkat, a férfiakat és nőket, különösen
pedig a fiatalokat.
Minden védelmi feladatban a J u g o s z l á v Kommunista Szövetségnek v e 
zető eszmei-politikai szerepet kell játszania.
Végül néhány szót szeretnék még mondani katonai iskoláztatásunkról,
mint a z oktatás, a nevelés és a tudományos kutatómunka gyújtópont
járól.
Különleges jelentőségű szerintem a z a körülmény, hogy katonai isko
láztatásunk alapjait a népfelszabadító háborúban raktuk le. Háborús
vezetőink harcok közepette a harcokból tanultak, és éppen ezért népfel
szabadító háborúnk dicső hagyományainak ápolása kivételesen fontos
helyet tölt be a fiatal katonai vezetők nevelésében.
A fiatal nemzedékek nagy szeretettel tették magukévá ezeket a hagyo
mányokat, és igazi felelősségérzetet táplálnak a népfelszabadító háború
rendkívüli vívmányainak és szocialista önigazgatásunknak megvédésével
kapcsolatos felelősségük iránt.
Figyelemmel kísértem a hadgyakorlatokat és más gyakorlatokat, és
magam is meggyőződtem arról, hogy egységeinket és parancsnokságain
kat a testvériség és egység szelleme hatja át, hogy öntudatos fegyelmük,
kezdeményezőkészségük és felelősségük magas szinten áll, hogy a kato
nai vezetők és a katonák elvtársi kapcsolata olyan, mint amilyen a nép
felszabadító háborúban volt. E z a legjobb bizonyítéka annak, hogy szo
cialista önigazgatásunk és az általános honvédelem koncepciója még m a 
gasabb szintre emelte, még csak fokozta embereink erkölcsi-politikai
kvalitásait.
Ezért biztosak lehetünk jövőnkben. N o h a a nemzetközi viszonyok
számos veszéllyel terhesek, noha állandóan éber szemmel kell figyelnünk
a nyomás és a z agresszív fenyegetés veszélyeit, az úgynevezett külön
leges háború különféle formáit, a mi fegyveres erőinkben és általános

honvédelmünkben a béke szilárd biztosítékával rendelkezünk, amely
szilárd védelmet nyújt a szabadságunk, függetlenségünk és területi in
tegritásunk ellen irányuló minden támadással szemben.
Mindez azonban tőlünk függ, attól a felkészültségünktől, képessé
günktől, hogy védelmezzük társadalmunk szilárdságát, hogy továbbfej
lesszük a forradalmunk vívmányait, ápoljuk mindazt a z értéket, ame
lyet a felszabadító háborúban vívtunk ki, teremtettünk meg: Jugoszlávia
nemzeteinek és nemzetiségeinek testvériségét és egységét.
Fordította Kisimre
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