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Major Nandor
Jugoszlavia szethullasa

1.

Jugoszlaviaakkor kezdett szethullani,amikor a fOha-
talom keptelenvolt mar eletrekeltenipolitikai akaratat,
kes6bb pedig mar szuvereni.ilformaba sem tudta onteni
elbizonytalanod6politikaiszandekait.A f6hatalomaz
egyparti kvaziparlal1!entirendszerben az aIlampart fode-
raci6beli vezetosegenek a kezeben osszpontosult. Ez a
vezetoseg a nyo1cvanas evek elejen elfogadta Sergej
Kreigher gazdasagi reformtervezetet, amely a hetvenes
evek vegen bekovetkezettgazdasagi vilagvaIsagrais ref-
lektaIt volna, de keptelen volt a fOderaci6parlamentjevel
mindazokat a tOrvenyeket meghozattatni, amelyek a
Kreigher-tervezet teljes alkalmazasahoz nelki.ilozhetetle-
nek lettek volna. A fOderaci6parlamentjeis, a koztarsasa-
gok is jelent6s mertekben fiiggetlenedtek mar. A
Kreigher-tervezetsorsarajutott a politikai rendszer Josip
Vrhovec keszitette reformja is, amely egyebkent meg
elegtelenes feli.iletesis volt.

A f6hatalom eler6tlenedesenekmasodik szakaszatj61
peldazta az az eset, amikor az aIlampartjugoszlav vezet6-
segemegszavaztaDusanCkrebicnek,azelnoksegszerbiai
tagjanak a levaItasat.Amint Slobodan Milosevic Szerbia
neveben szembeszegi.ilta szavazas konzekvenciaival, a
f6hatalom ttistent, a helyszfnenmegvaItoztattasajat don-
teset. A jugoszlav partkozponthatalma akkorra mar any-
nyira megfogyatkozott, bogy a legnagyobb koztarsasag
kepvisel6jenekoktalanellenvetesetsem volt kepes elhari-
tani. Ezt a tehetetlensegeta szlovenVinko Hafner magas-
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ra emelt ujja szimbolizaIta,aki vegtil csupan arra figyel-
meztette Milosevicet,bogyj61gondoljameg, hova vezet-
het ganlzda politikaja. A nyo1cvanasevek derekara tehat
vilagossa valt, bogya fOhatalomvalsaga a jugoszlav £11-
lam alapjainak ujragondolasatteszi szliksegesse,s az or-
Slag tovabbi sorsat erinti. JugoszIavia harom Iehetoseg
kozliI vaIaszthatott. MegkisereIhette,bogy a fohatalom
vaIsagara mindeD koztarsasag es tartomany egyetertese
alapjan keres megoIdast.Volt azonban arra is lehetoseg,
bogy egy vagy tObbkoztarsasageroszakkaIrakenyszerfti
sajat poIitikai akaratat a tObbikoztarsasagra, mikozben
kisajatftja a fOhataImat.Vegtil spontanuI vagy egyetertes
alapjan szet is vaIhattaka koztarsasagok,akar a fohatalom
teljes eIerotlenedese kovetkezteben, akar alert, mert a
koztarsasagokes a tartomanyoknemjutottak egyetertesre
a fohatalomheIyreaIlftasanaka mikentjerol.

MiIosevicarra tOrekedett,bogy SzerbiaaIlarnhatal-
manak egysegesfteseerdekeben nyirbaIjak meg a tarto-
manyok auton6miajat,a fOderaci6tpedigjeIentos mertek-
ben kozpontosftva, erosftsek meg. Azt remelte, bogy az
ismet centralizaItfoderaci6ban Szerbia epp ugy dominaI
majd, mikent az 1960-asevek derekaigdominaIt.A tObbi
koztarsasaghajlott arra,bogySzerbiaa tartomanyokrova-
sara nemikepp kozpontosfthasson,de eIvetette azt az el-
gondolast, bogy a fOhatalomelerotIenedeseta fOderaci6
jeIentosebb unifikaIasavaIorvosoIjak.A koztarsasagokes
a tartomanyokegyetertesealapjankonfoderanv ~etamor-
f6zisra szamfthatott voIna az orszag. Milosevc azonban
erroI hallani sem akart. De eIvetette azt a Iehetosegetis,
bogy az orszag a feI evszazadon at fenm1ll6koztarsasagi
hatarok menten szetvaIjon.Az maradt tehat hatra szama-
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ra, bogy megkfserelje Szerbia politikai akaratat rakeny-
szerftenia tObbikoztarsasagra.

Miert elezodottki ennyirea helyzetSzerbiaes a tObbi
koztarsasag kozott? Egyik koztarsasagnakgem volt terti-
leti igenye a tObbikoztarsasaggalszemben; a koztarsa-
sagkozi hatarokat minden koztarsasagelismerte allamha-
t:amak.Ezert egyik koztarsasag gem idegenkedett a kon-
foderaci6t6l,viszont rossz tapasztalatukmiatt mindegyik
koztarsasag torkig volt a centralizaltabb foderaci6val.
Szerbia politikai elitje is tagadta, bogy tertileti aspiraci6i
lennenek,de a koztarsasagihatarokatcsak adminisztrativ,
s nem allamhataroknaktekintette. Milosevic is, hfvei is
bizonygattak,bogy HorvMorszages Bosznia-Hercegovina
nagy tOmbbenelo oshonos szerbjei nem fogadnak el a
konfOderaci6smetamorf6zist,mert nem kfvannak ~degen
orszagbankisebbsegistatusbakertilni,viszontjoguk van a
nemzeti onrendelkezeshez,s egyazon allamban kfvannak
elni Szerbiaval.Nem csatlakozniszandekoznak;az allam
mukodokepesfOderaci6is lehet. A helyzet felreerthetetlen
volt. Ezert minden koztarsasagpolitikai elitje varakozas-
teljesen nezett az esemenyekele. Milosevicazonban tud-
ta, bogyaz ido nem nekidolgozik.

Ezzel elkezdodott Jugoszlavia szethullasanak vegso,
haborut megelozo szakasza. Ez a szakasz ket reszre osz-
lik. Kezdetben Milosevic csak politikai eroszakot alkal-
mazott, ut6bb azonban mar a fegyveres eroszakt61gem
riadt vissza. A tovabbiakbana szethullasnakerr61a ma-

sodik,haborutmegelozoszakaszar61kfvanokertekezni. .,

124



STRA TEGIAI FOZETEK - 5.

2.

A politikai eroszakot Milosevic eloszor 1987 szep-
temberebenalkalmazta,midon az a1lampffitszerbiaiveze-
tosegenek nevezetes nyolcadik iilesen leszamolt Ivan
Stambolicnak,a szerbiaikoztarsasagielnoksegelnokenek
a frakci6javal,s e frakci6minden tagjat szamuztea politi-
kai eletbo1.Stambolicnakkesz megaIlapodasavolt a ket
tartomannyal arr61,bogy Szerbianak mint allamnak ne-
mely funkei6jat a tartomanyok tertileten is egysegesen
ervenyesitik, ami azonban Milosevic igenyeit nem eIegi-
terre ki. Ezzel szemben Milosevic az allampffitjugoszlav
vezetosege reven kieszkozolte, bogy Koszov6ban az al-
banirredentizmus elleni klizdelemeredmenyessegetzaros
hataridonbellila szerbekkivandorlasanaka megszuntevel
merjek. Stambolicfrakei6jafelfogta,bogy ez teljesfthetet-
len feladat, sot azt is, bogy Milosevic, hatat fordftva az
egyezmenyes politikanak, eroszakpolitikahoz kfvan fo-
lyamodni.DragisaPavlovic,az a1lampffitfovarosi szerve-
zetenek az elnoke megjovendolte, bogy az eroszak-
politika Koszov6ban 6hatatlanul veronmshoz vezet.
Milosevic hfveitez nem rettentettevissza. E1oremegdol-
goztak az aIlampffitszerbiai vezetosegeneka tagjait, ugy-
bogy Stambolicnak a nyolcadik iilesen nem volt semmi
eselye. Milosevic a Stambolic-frakei6kiatkozotthiveinek
a helyebe mindenlitt sajat embereit iiltette. Igy Milosevic
Ietrehozta azt a monolitikus politikai infrastrukmrat,
amelyre az eroszak-politikakiteljesftesehezmulhatatlanul
szliksegevolt.

Milosevic politikai eroszakot alkalmazott 1988 okt6-
bereben is, midon az utazgat6 mftingelok haromhavi
kampanya titan az urea nepenek ultimatumaval megdon-
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tette a vajdasagiaIlampartes a vajdasagitartomanyiauto-
n6mia vezetoseget. Az utazgat6 mitingelok Milosevic
politikai eszkoztaranak mozgalmi, populista, olykor na-
pidfj fejeben tigykodo reszet kepeztek. A mitingeken a
szerbseget megilletojogokat koveteltek a koszov6i szer-
bet szamara, Szerbia aIlami mivoltinak a kiteIjeszteset
stirgettekVajdasagra,az auton6miakmegfosztasatjaval-
lottak mindennemuaIlamiattributumt6l,ezen feWlolykor
az alban vezetokre nev szerint is halalt kiabaItak. Akkor

mar a vajdasagiszerb politikaielit tulnyom6resze is kesz
volt arra, bogy a miloseviCikovetelmenyekkedveert fel-
aldozza a vajdasagi oshonos nemzeti kozossegek auto-
n6miajat. Ugyanilyen m6don, ugyanilyen kovetelesek
hangoztatasavaldontette meg Milosevic egy h6nap mul-
tan, 1988novemberebena koszov6iaIlampartes a koszo-
v6i auton6mia vezetosegetis. Kuri6zumnakszamlt, bogy
a ttintetok azt aIlftottak:az illegaIisalban irredenta szer-
vezet tOrzskaranaksikertilt olykeppen a1caznia magat,
bogykozbenbeeptiltaz allampartkoszov6ivezetosegebe.

Az utazgat6 mftingelok1989januarjaban megdontOt-
tek a montenegr6iaIlampartes a koztarsasagvezetoseget
is. Ezzel azonban Milosevic atlepte Szerbia hatarat. Az
ellehetetlenedettfOhatalomeltekintettugyan Vajdasag es
Koszov6vezetosegenektOrvenybetitkozolevaltasat6l,sot
att6l is, bogy mindket tartomanybanillegitim vezetoseg-
gel helyettesftseka korabbit, de erzekenyen erintette egy
koztarsasagi vezetosegnek a menesztese. A fohatalom
lamentaIasara,miszerint Milosevic labbal tipoIja a fOde-
raci6 alkotmanyat, Milosevic vidaman azt vaIaszolta,
bogy antibtirokratikusforradalmat indftott, amelynek er-
dekeben elni fog alkotmanyos es alkotmanyellenes,
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statutaris es statutummal ellenkezo, intezmenyes es in-
tezmenyekenkfviil eso eszkozokkelegyanint. Onfeledten
kozOlte,hogy senki masnak, csak az elbiirokratizaIodott
vezetosegekneklesz okuk barhol az orszagbantartaniuka
fejlemenyektol.Milosevica forradalomra,mint a legran-
gosabb legitimacies alapra hivatkozott.Mindaddig, amig
e mellett a legitimacies alar mellett kitartott, nyilvan azt
remelte,hogypopulistamozgalmavalaz allamp<irtjugosz-
lay kozpontjat is meghodithatja.

Fegyveres eroszakhoz Milosevic elso izben 1989
marciusaban folyamodott.A szerbiai alkotmany modosi-
tasanak eloestejen, amelynek kereteben Milosevic a tar-
tomanyi autonomiak onaIlo eredetet is tOrOlniszandeko-
zott - a tartomanyokstatusat a jovoben a szerbiai alkot-
many reven, a tartomanyok beleegyezesenelkiil is meg
lehetett volna vaItoztatni -, az albanok Koszovo-szerte
tiintetni es sztrajkolni kezdtek. A sztrajkhullamfebmar-
ban kezdodOtt,majd marciusbanfolytatodott.

Ezzel parhuzamosanviszont a szerbekugyancsakKo-
szovo-szerte az autonomia teljes eltorlese mellett tiintet-
tek. A ket menet olykor talaIkozott, szorosan egymas
mellett haladt el. Akkor mar a fohatalom esetenkent

Milosevic szolgaIatabaszegodott.JovahagyasavalJugosz-
lavia allamelnoksege, amelynek elen akkor a boszniai
Raif Dizdarevic aIlt, rendkfviiliallapotot vezetett be Ko-
szovoban. A hadsereg mellett a szovetsegi korrnany kii-
lOnleges rendoralakulatat is a koszovoi varosok utcaira
vezenyeltek.Az albanok tiinteteseepp oly tOrvenyesvolt,
mint a helybeli es utazgatoszerbek felvonulasa.A hadse-
reg es a rendorsegtiizet nyitott azokra, akik Koszovo au-
tonomiajanak meg fennaIlo alkotmanyos statusat vedel-
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meztek. Viszont nem nyitott ttizet azokra, akik ennek az
alkotmanyos statusnak az eroszakos megdonteset stirget-
tek. Azokban a napokbantfzeseveloltek meg alMn ttinte-
toket az utcakon, s tObbszazra nigott azoknak az alban
ertelmisegiekneka szama, akiket letartoztattak.Az utob-
biak koze tartozott Azem Vllasi, az aIlamp<irtalig par
honappal korabban levaItatottkoszovoi elnoke is. Vllasi
es tizenvalahany tarsa ellen hazaarulas miatt csakhamar
vactatemeltek; ez volt az utolso kommunista kirakatper
Europaban.

A kegyetlen koszovoi esemenyek elegedetlenseget
valtottak ki a tObbikoztarsasagban.Szlovcnia felrotta a
foderacionak,hogyKoszovobanfegyverrelrcszt vallalt az
alkotmanyos rend megdonteseben. Milan Kucan, az aI-
lamp<irtszlovcniai elnoke egy ljubljanai nagygyiilcsen
kijelentette,hogy KoszovobanJugoszlavia sorsa is eldol-
het. Szlovcnia hazarendeltea fOderacioktilOnlegesrend-
oralakulatabanszolgaIatotteljesftorendoreit.

Miutan kct tartomanyics egy koztarsasagi vezetoscg
eroszakos megdontcsctKoszovobanrendkfvtiliallapot cs
fegyverhasznaIat,valarnint utean leterftett tetemek tetez-
tck, a tObbikoztarsasagbana politikai eroviszonyokazok
javara fordultak, akik a konfOderaciosatalakulas mellett
mar a masodik Jugoszlaviatolvalo elszakadast is szarm-
tasba vettek. Bora Jovic, a jugoszlav allamelnokscgszer-
bill tagja feljegyeztenaplojaban,hogyJanez Stanovnikcs
Andrej Marine a szlovcniai koztarsasagi elnoksegb61,
1989 majusaban figyelmeztettck:a szerbiai politikajelle-
ge miatt mind nehezebb vCdelmeznitika jugoszlav ira-
nyultsagot;ha a szerbiaipolitikanem valtozik,Szlovenia-
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ban az ellenzek kerekedik feWl, s azzal Szerbianak is su-

lyosbodik a helyzete.

3.

Milosevic az 1989.esztend6t teljes egeszebena forra-
dalom-kivitelnek szentelte. Az antibtirokratikusforradal-
mat Horvatorszagra es Bosznia-Hercegovinaraszande-
kozta kiteljeszteni.Azonban mindketkoztarsasagmindeD
reszeben hiivos fogadtatasra,tart6zkodasraes elutasitasra
talaIt. Utazgat6 mitingesei meg a ket koztarsasag szerb
lakta videkein sell szereztekelegend6 kovet6t a tovabbi
terjeszkedeshezoAz ev vegen Milosevic dont6 lepesre
szanta el magat: emberei bejelentettek,hogy december 1-
en Ljubljanaban "igazsagmiting"-et tartanak. A szloven
kormany azonban betiltotta a nagygyiilest, a szloveniai
rend6rseg pedig Ljubljana hataraban megallitotta,s visz-
szaforditottaSzerbiabaa mitingreerkez6ket.A felb6sztilt
Milosevic elrendelte a szerbiai gazdasagi vaIlalatoknak,
hogy szakitsanakmeg mindeDkapcsolatot szloveniai tiz-
letfeleikkel. Ez tenneszetesen alkotmanyellenesintezke-
des volt, amelyb6l Szerbianak meg tetemes kara is szar-
mazott; emellettez volt az orszagbanaz els6 kezzelfogha-
t6 szeparatista cselekmeny.A kudarcba fulladt ljubljanai
mitinggel az antibtirokratikusforradalom kimeritette po-
litikaihat6erejet,s lerunta politikaiszinterr61.A populista
mozgalom hangad6i kiabrandultakMilosevicb6l;nehany
h6napig tart6 lezenges utan hozzMogtak sajat p<irtjaik
letrehozasahoz.

A forradalom-kivitel csOdjenel, a fOhatalom forra-
dalmi megh6dimsanakkudarcanal ket varatlan esemeny
jatszott kozre. Az egyik az volt, hogy 1989 elejen a szo-
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vetsegi korrminyelere a horvat Ante Markovic kertilt, aki
tapasztalt technokratalt~tere,ligyesgazdasagireforrnjaval
mindinkabberosftettea fOderaci6pozfci6jeit,s orszagszer-
te azzal a remennyelkecsegtetett,bogy gazdasagireforrn-
jainak koszonve a fOhatalomvaIsaga is megoldast Dyer.
Ez terrneszetesenilluzi6 volt, ami azonban egyelore nem
dertilt ki. Ante Markovic nepszeriisegeszakadatlanulno-
vekedett. Orszagos viszonylatban Milosevicet mindin-
kabb hatterbe szorftotta.Erre Milosevickomisz kampanyt
indftott Markovic reforrnjaiellen, azt aIlftva,bogy ezek a
reforrnokmelyensertikSzerbiaerdekeit.

Sok idot es energieitpazarolt arra, bogy j6maga is a re-
forrneitor szerepeben lepjen reI; Markovic reforrnjaval
szemben Milosevic kidolgoztatta sajeitreforrntervezetet,
amely Szerbia viszonylatabanmind a gazdasagi, mind a
politikai, mind a kulturalis szferat felOlelte.Elkepzeleseit
azonban csakhamareltapostaaz ido; soha senki sem kfse-
relte meg, bogy eletre keltse oket.

A masik varatlanesemeny,amely az antiblirokratikus
forradalomsorsatmegpecsetelte,a reaIszocializmusnakes
a kommunizmusnak a hirtelen osszeomlasa volt 1989
oszen, a kozep-kelet-eur6paiorszagokban.Harom h6nap
leforgasa alatt meg a berlini fal is leomlott, sot Romania-
ban a Ceausescu-hazaspcirtis kivegeztek.Milosevic teve-
sell ftelte meg ennek az esemenyneka jelentoseget, ezert
kovetkezmenyeivelsem szamolt.A fordulatotnem tekin-
tette veglegesnek;nem fogta reI, bogy ezzel a ketp6lusu
vilag veget eft, s a kialakul6felbenlevo egyp61usuvilag-
ban Jugoszlavia elveszftikorabbi kivaItsagosnernzetkozi
helyzetet.Tobbe nem volt mit kozvetftenia nyugati es a
keleti tOmbkozott; arra sem volt szlikseg, bogy Jugosz-
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hlvia szocialistaaltemativajavalbomlasszaa szovjet tOmb
egyseget. Milosevi6 nem ertette meg, bogy Amerika az
emlitett evekben a Szovjetuni6 varhat6 szethullasara es
arra osszpontosftott,bogy az atomfegyverek,Oroszorszag
talpon maradasaval, ne kertiljenek avatatlan kezbe.
Milosevi6azt kepzelte,bogy Amerikatovabbrais megkti-
IOnboztetiJugoszlavicita realszocialistaorszagokt61,meg
azt, bogy Amerikaszempontjab61mindennelfontosabbaz
egyseges es eras Jugoszlclviafenntartasa.Epp emiatt re-
melte, bogy Amerikaelnezi majd az eraszak alkalmazasat
is, es Jugoszlavia fenntartasa erdekeben tamogatni fogja
Szerbiadominanciajat.

Milosevi6azzalaItattamagcit,bogya szocializmusju-
goszlav vaItozarnnakmeg mindig maradtak eselyei, ezert
bevezette az ugynevezett pcirtnelktilipolitikai pluraliz-
must, majd kieraszakoltaa jugoszlav aIIampcirtrendkfvtili
kongresszusat,amelyena sajatkezebe szandekozottvenni
a fahatalom iranyftasat.Mindenekfelettpedig az a felis-
meres gyotOrte,bogy Koszov6bana szerb dominanciat
parlamentitObbpcirtrendszereseten nem, hanem csupan az
egyparti politikai monop6lium kortilmenyeikozott lehet
fenntartani. Tobb mint fel evnek kellett eltelnie, mire
Mflosevi6megrokonyodvetudomasulvette, bogy Ameri-
ka mar Jugoszlaviat is a reaIszocfalistaorszagok kale
sorolja, ellenzi azt, bogy Jugoszlaviciteraszak alkalmaza-
saval tartsak fenn, mindenekfelettpedig a parlamentide-
mokraciahoz veleta tranzici6t fontosabbnak tekinti Ju-

goszhlvia fennmaradasanal is. A tObbi koztcirsasagban
viszont -kivaIt Szloveniabanes Horvatorszagban- a real-
szocializmus osszeomlasa egeszen mas tOrekveseketho-
zott elaterbe. Ezeknek a koztcirsasagoknaka politikai
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eIitje most mar nemcsak azt rotta feI MiIosevicnek,bogy
a fodenicio kereteben Szerbia dominanciajara tOrekedett,
hanem azt is, bogy g<itoltaazoknak a gazdasagies poIiti-
kai reformoknak a meghozatalat, amelyek az Europai
Kozosseghez tOrteno csatlakozashoz eIengedhetetlenek
voltak. Szlovenia es Horv<itorszagpolitikai elitje ugy
iteItemeg, bogy koztarsasaguktavlataJugoszlaviakerete-
ben besziiktilt, sot elenyeszett, nem masert, csak azert,
mert MilosevichelytelentilertelmezteSzerbia vales erde-
keit, s idegenkedettaz Europai Kozossegtol.Ezen kivtil a
koztarsasagokpolitikaielitjeit- nem szamitvaa szerbiait -
az a dilemma is foglalkoztatta,vajon az Europai Kozos-
seghez tOrtenocsatlakozas lehetosege nem azt jelenti-e,
bogya jugoszlav integraciotOrtenelmiszerepelej<irt.Ezek
az elitek azon tepelodtek,vajon indokolt volna-e az euro-
pai integraciokeretebena jugoszlav integraciotis fenntar-
tani, ha minden egyes koztarsasag olyan statust is ige-
nyelhet maganak, amilyent Dania, Belgium vagy Hollan-
dia elvezett.Mindez Szerbiankivtil azoknak a sorait gya-
rapitotta, akik egyre hatarozottabbanvallottak: konfOde-
raciot vagy szetvaIast.

llyen kortilmenyekkozott kertilt sor 1990januarjaban
a jugoszlav allampart XIV. rendkivtilikongresszusara.A
szloven ktildottek,mivel a konfoderativatalakulasraes az
europai integraciora vonatkozo javaslataik nem kaptak
kello tamogatast, elhagytak a kongresszust. Milosevic
ekkor Momir Bulatovic tamogatasaval,aki az aIlamp<irt
montenegroi elnoke volt, magahoz ragadta a szot, es a
ktildotteketarra buzditotta,bogy a szloveneknelktil is
folytassak a munkat. Hallgatolagosjavaslat volt ez Ju-
goszlavia felrugasara, es egy tij fOderacioletrehozasara.
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politikai pan:ok alakuhis.1val es uj koztarsas.1gi alkotm.1-
nyok meghozatal.1valtelt el. Dj alkotmanY.1val mindeD
kozt.1rsas.1gmegalapozta teljes ftiggetlensegenek barmi-
kori megkezdeset; a fOder.1ci6valszembeni kotelezettse-
get pedig a sajat sz.1jfzeszerint fogalmazta meg. A kozt.1r-
sas.1gi alkotm.1nyokban ezert mar csak egy fiktfv fOder.1-
ci6 szerepelt. A rendszervaItas fgy a kozt.1rsas.1gokszint-
jell ment vegbe; az oszi vaIaszt.1sokkal ez az orsz.1g min-
den reszen beindult. Szerbiaban es Montenegr6ban a
szocialist.1v.1vedlett kornrnunist.1k gyoztek, Maced6ni.1-
ban es Bosznia-Hercegovin.1ban azonban nernzeti p.1rtok
koalfci6ja kerlilt hatalornra.

Milosevi6 a szerbiai alkotmany segftsegevel a ket tar-
tom.1nyt megfosztatta tOrvenyhoz.1si,korm.1nyz.1si, igaz-
s.1gszolg.1ltat.1sijogat6l, megsztintette penztigyi ftiggetlen-
seget. (Ezzel parhuzamosan a tartomanyi nagy kozszolg.1-
lati vaIlalatokat es intezmenyeket - a postat, a vasutat, az
aramszolg.1ltatast, a koolaj-feldolgoz.1st, a r.1di6tes a tevet
- beolvasztatta az azonos szerbiai cegekbe es intezme-
nyekbe.) A tartomanyi intezmenyek nevlegesen megma-
radtak, de tenyleges auton6mi.1juk semmiben sell volt. A
tervezet ellen tiltakozni sz.1ndekoz6 koszov6i alb.1n kep-
viselok 1990. julius 2-.1n zarva tal.1ltak a pristinai parla-
ment kapuj.1t. Minthogy megvolt hozz.1 a tObbsegtik, a
zan: kapu elott Koszov6t Jugoszl.1via kereteben koztarsa-
s.1gg.1proklamaItak. A szerbiai parlarnent azonban, noha
alkotm.1nyos felhatalmaz.1sa nem volt erre, menten felosz-
latta a koszov6i parlamentet es a koszov6i korrn.1nyt, s
atvette azok funkci6j.1t.A koszov6i parlarnent alb.1ntObb-
sege azonban 1990. szeptember 7-en Kacanfkban ossze-
tilt, es meghozta Koszov6 Kozt.1rsas.1g alkotmanY.1t,
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megvaIasztotta eln6ket es kinevezte kormanyat. Mik6z-
ben a hivatalos koszov6i adminisztraci6tBelgradb61ira-
nyftottcik,es mindeDhivatalaa koszov6i lakossag mintegy
tfz szazalekot kitevo szerbseg kezeben volt, az albanok
felepftettek sajat parhuzamos iskolahaI6zatukat, egesz-
segvedelmliket, tcijekoztat6rendszerliket, es soha Wbbe
nem vettek reszt sem Szerbia, sem Jugoszlavia politikai
eleteben. Noha a ktil6nvaIt alban hatalmi szerveket es
haI6zatukat Szerbia illegaIisnak nyilvanftotta,Milosevic
hallgat6lagosan megtilite miik6desliket. Koszov6 ezzel
funkcionaIisan ket reszre oszlott. Vajdasag viszont be-
eplilt a miloseviCiSzerbiakeretebe.

Ugyanazon a napon, amikor PristinabanproklamaItak
Koszov6 K6ztarsasagot, Ljubljanaban deklaraci6t adtak
ki Szlovenia fliggetlensegerol.Alig par hettel kesobb,
julius 25-en Zigrabban a parlament Horvatorszag szuve-
renitasat is kikialtotta. Mindket k6ztarsasag kesz volt az
6na1l6letre, de a szandeknyilatkozatellenereegyikliksem
tett h6napok multcin sem semmit a kivaIas erdekeben.
KivaIni csak k6z6s egyetertes vagy egyoldalu d6ntes
alapjan lehetett volna. K6z6s megegyezes remenyeben
esetenkent Szloveniaes Horvcitorszagis kozremiik6d6tta
fOderaci6mar csak vergodo, regularis d6ntesre alkalmat-
laDintezmenyeivel,amelyektol a fentiek miatt hiabaval6
dolog volt egyetertest es szetvaI~stremelni. Jugoszlavia
mar csak cegerlil szolgaIt ahhoz, bogy mindeDk6ztarsa-
sag Milosevic Szerbiajanaka tusza legyen.Az egyoldalu
d6ntesre alapozott kivaIas eseten ugyanis barmelyik k6z-
tarsasagnakle kellett volna zeirniahatarait,mik6zbencsak
rendorseggel es terliletvedelmifegyveres erokkel rendel-
kezett volna. Vele szemben a jugoszlav hadsereg szilar-
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clana kezeben tartotta mindenkoztarsasagrakiterjedo,j61
felszerelt hadtigyi letesftmenyeinekes kaszamyainak a
hal6zatat.Egyetlenkoztarsasagpolitikaielitje sell vallalta
a verontasnakes az esetlegesfegyveresveresegnek azt a
kockazatat, ami az egyoldalukivalas eseten bekovetkez-
hetett volna. Hiszen egyetlen koztarsasag sell rendelke-
zett, es nem is szamfthatottnemzetkozi elismeresre, ko-
vetkezeskeppensegftsegresell, amig Jugoszlavia tagsaga
az EgyestiltNemzetekben es a tObbinemzetkozi szerve-
zetben meg nem Slant, vagy legalabb meg nem ingott.
Mindez MilosevieSzerbiajanakpozfci6iterosftette.

5.

A jugoszlav aIlampartszethullasatitan a fOderaci6in-
tezmenyei kozott megindulta versenges a fOhatalompo-
zici6janak a kisajatftasaerdekeben.A parlamentet illette
volna meg az elsobbseg,de mar 1990aprilisaban,az elso
ket koztarsasagtObbp<irtivalasztasatitan felsejlett,hogy a
foderaci6 parlamentjet hamarosan nemcsak a politikai
akarathianyamiatt, hanemalkotmanyosokokb61is kepte-
lenseg lesz felujitani.Ez az ev masodik feleben, arnikorra
mindenkoztarsasagmeghoztauj alkotmanyates megejtet-
te tObbpartivalasztasat,be is kovetkezett.A fOderaci6nak
nem volt uj alkotmanya,a koztarsasagokbanviszont 1990
oszen mar nem letezett az az egypartrendszeripolitikai
infrastruktlira,amelynekmukodtetesevela foderaci6 par-
lamentjenekosszeteteIetalkotmanyosanmeg lehetett vol-
na meg ujftani. Az orszagban ket parhuzamos politikai
rendszer alakult ki, amelyeknek egymas kozt nem volt
erintkezesi pontjuk: a fOderaci6banegyp<irtrendszer,a
koztarsasagokbant6bbp<irtrendszeregzisztalt.A koztarsa-
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sagokban az allamhatalomlegitimitasa vitathatatlanvolt,
a foderaci6 aIlamhatalmi szervei viszont lettikben mar
anakronizmusnakszamftottak.Az Ante Markovi6vezette

szovetsegi kormanynak a parlament allapota kovetkezte-
ben mindinkabbcsokkent a cselekv6kepessege,a tekinte-
lye, a hitele.

Egyedtil Jugoszlavia allamelnoksegenek volt meg
legitimitasa, amelynek osszetetelet 1989-benujitottak fel
ot eyre sz616megbizatassal.Vele egytitt a fOderaci6nak
meg egy intezmenye mukodott, nevezetesen a jugoszlav
hadsereg, amelynek ezekben a h6napokban sikertilt vi-
szonylag ftiggetleniteniemagat. Ezt a ftiggetlenedestan-
oak koszonhette,hogymegvolt a szilardktilonaIl6szerve-
zete, s mikozben a vezerkar a hadtigYminiszteriumhoz,
tehat a kormanyhoz tartozott, a f6parancsnok posztjat
Jugoszhivia allamelnoksege tOltOttebe. A hadsereg a
kormany es az aIlamelnoksegkozott lavirozott.Ezt a vi-
szonylagos ftiggetlenedest fejezte ki Veljko Kadijevi6
hadtigYminiszterkifakadasa, mid6n kidertilt, hogy az aI-
lamelnokseg nem hajland6a hadsereg sugalmaira szolga-
latkeszen rab6lintani. "A vilag egyetlen hadsereget sell,
csupan a jugoszlav hadseregeterte az a csapas, hogy cser-
benhagyta a f6parancsnoka"- keseregte Kadijevi6tabor-
nok. Jugoszlavia alkotmanyos rendszere 1990 vegere
voltakeppenszethullott;csak fizikai letebenaIlt meg fenD
a nemzetkozilegelismert orszag, s csupan az aIlamelnok-
seg elvezte meg leveg6ben16g6legitimitasat.

Milosevic 1990 els6 feleben felfogta, hogy Jugoszla-
viat tObbemar nem allithatja talpra. Minden jel arra villi,.
hogy Milosevic ezekben a h6napokban helyezte at cel-
pontjat Jugoszlaviar61Nagy-Szerbiara.Mivel pedig 1990.
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majus derekan a szerbiai Borisav Jovic, Milosevic fegy-
vertarsakeriilt a jugoszlav anamelnoksegtItre, Milosevic
lehetoseget latott arra, bogy az aIlamelnoksegJugoszlavi-
aert folyo ktizdelmenekorve alatt, Jugoszlaviaszethullasa
kozben, Jugoszlavia hatramaradt potencialjaval, menet
kozben kialakftsa Nagy-Szerbiat.A paritasos osszetetehl
allamelnoksegben Szerbia a ket tartomannyal es
Montenegroval tOmbotalkotva mindeDdontest paralizaI-
hatott; rendesen Szloveniavales Horvatorszaggaltitkozott
meg, amelyekhezkozel ant Bosznia-Hercegovinaes Ma-
cedonia is, de az utobbiak nem voltak egymas mellett
elkOtelezve.

Milosevic 1990 marciusanak derekan mar kapcsolat-
ban volt Dobrica Cosictyal.A legfontosabbkerdesekben
egyetertett vele. Be szerette volna vonni Cosicot leendo
p<irtjanakalapfto tagjai koze. Cosic akkor, akit a szerb
ertelmisega "nemzet atyja"-kent tisztelt,ugy velte, bogy a
szerbsegnek Nikola Pasic ota nem volt olyan jelentos
aIlarnferf1l1ja,mint Slobodan Milosevic, s ezt a rangot
azzal erdemelteki, bogy a szerb nemzeti kerdes rendeze-
set Szerbia aIlarni tigyeve avatta. Cosicnak akkor donto
befolyasa volt mind a horvatorszagi, mind a boszniai-
hercegovinai,mind pedig a montenegroiszerbsegnemzeti
p<irtjainakalapftasara,programjara,legrangosabbvezetoi-
nek a kijelOlesere.Cosic szerette volna, ha Milosevic
p<irtjaegyestil a horvatorszagies a bosznia-hercegovinai
szerbek p<irtjaval.Cosic Jugoszlaviatidejetmultnak,tOrte-
nelmileg a szerbseg legnagyobb tevedesenek tekintette;
akkor mar az a nernzeti program lebegett a szeme elott,
amelyet egy ev multan ekkeppen fogalmazott meg. "A
szerbek Jugoszlavia szethullasaval arra kenyszeriilnek
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majd, hogy uj allami-politikaiformat talaljanak nemzeti
kerdestik rendezese erdekeben.En a szerb fOldekfOden'i-
ci6jaban latom a megoldast. Ennek a fOden'ici6naknem
'mindeDszerbeket',hanem a szerb etnikai tertileteketken
felOlelnie;a leendo aIlamot magas foku politikai, gazda-
sagi es muve1odesipolicentrizmusalapjankell majd meg-
szerveznioo."Termeszetesen "minden szerbeket" csak
Jugoszlavia olelhettevolna rei; a "szerb fOldek"egybefo-
gasa Nagy-Szerbialetrehozasatigenyelte.Szerbia legszu-
kebb vezetosege 1990. marcius 26-an Borisav Jovi6 fel-
jegyzese szerint ilyennek latta az orszag helyzetet: "Ugy
veljtik, hogy Jugoszlavia szethullasa a szerint a minta
szerint tOrtenik,amelyetajugoszlav KommunistaSzovet-
seg szethullasanalalkalmaztak.A folyamatotmegallitha-
tatlannak talaljuk.Szerbia tovabbra is a fOderatfvJugosz-
lavia fennmaradasanakoszinte politikajat folytatja majd,
de felkesztil arra, hogy Jugoszlavia nelktil eljen. Az or-
szag szethullasa soran arra szarmtunk,hogy egytittmara-
dunk Montenegr6val. Maced6nianak nem gondolunk
konyorogni. Coo.)Celunk az, hogy elkertiljtika verontast,
meg hogy felallitsunk egy olyan orszaghatart, amelyen
beltil nem lesz haborU.Ezen a hataron kfvtil azonban a
haborU elkertilhetetlen lesz, mert Bosznia-Hercegovina
nem allhat fenDmint aIlam,a tertiletekertfoly6 ktizdelmet
pedig nehez elkepzelniverontasnelktil."

Borisav Jovi6 - nap16jatanusaga szerint - 1990.mar-
cius 21-en azt javasolta Slobodan Mflosevi6nek, hogy
rekesszekki Jugoszlaviab61Szloveniat,s azt is hozzatette,
ebbol milyen haszon szarmazna: "Nelktile konnyebben
elbanhatnank a horvatokkal".Az amputaci6 gondolatat -
ez mar a mult szazad huszas eveiben,Sandor kiraly ideje-
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ben is felmertilt- csakharnarkiteIjesztettekHorvatorszag-
ra is. Borisav Jovic, a jugoszlav allamelnaksegfeje 1990.
junius 27-en azt javasolta Ve1jkoKadijevic tabomoknak,
hadiigyminisztemek,bogy a leendo faderaci6 "veg1eges"
hataranak lezarasavalHorvatorszagoteroszakkal rekessze
ki Jugosz1aviab61.Az volt a szandeka,bogy Horvatorsza-
got kesz tenyeke1eanitja. MasnapMilosevicis egyetertett
mind Szlovenia, mind Horvatorszag arnputaIasaval, ki-
kOtve,bogy Lika, Banija es Kordun szerb lakta tertileteit
szakitsak ki Horvatorszagb61.Mive1a jugoszlav allarnel-
naksegben kepte1ensegvolt i1yendantest kicsikami, ke-
vessel kesobb mar Jovic is, Milosevic is arra igyekezett
ravenniKadijevictabomokot,bogykatonai puccsal dant-
se el az orszaghatarkerdeset.Kadijevictabomok azonban
homa1yosigeretekneltObbresohasemvalla1kozott.

Akkor mar a Nagy-Szerbiaertfoly6 kiizde1ema1tala-
nosan elfogadott szerb nemzeti program volt, amelyert
Milosevic hatalmi partjan kivi.iltObbmas szerb naciona-
lista part is soromp6baant. Vuk Draskovic Szerb Meguj-
hodasi Mozgalma DraZaMihajlovictabomok Ravna Go-
ra-i hagyomanyaitelevenitettefel a masodik vilaghaboru-
b6l, monarchista iranyultsaguvolt, nem bizott a kornrnu-
nista fogantatasujugoszlav hadseregben,uj szerb hadse-
reg felaIlitasatszorgalmazta.Vojislav Seselj Szerb Radi-
kaIis Partja az aItala korabban felujitott csetnik mozga-
lomb6l nott Id, nem terheltekugyanmonarchistakatOttse-
gek, de antikornrnunizmusaugyancsakbizalmatlannatette
Milosevictyelszemben.

Miert tOrtent,bogy a szerb nacionalista partok kazi.il
megis Milosevic neofita, kommunistamulttal rendelkezo
csoportja nyerte el a hangad6 szerb nacionalista karak
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tamogatasat? Azert, mert a kezeben tartotta Szerbia kor-
manyzasra kepes adminisztraci6jat, meg mert a szerb
nemzeti programerdekebenvarhat6ancsak a aktivizalhat-
ta a szethu1l6felben leva Jugoszlaviamaradek potencial-
jat, mindenekelatt az egesz orszag terliletenmindeDstra-
tegiai pontot kezeben tart6 hadsereget.Minden mas szerb
nacionalista csoport vezetaje eppugy a nullar61 indult
volna mind az aIlamapparatuskialakitasa,mind a fegyve-
res era letrehozasa tekinteteben,mint ahogy a hatalomra
kerlilt horvat vagy bosnyak nacionalista csoportok is a
nullat61indultak.Ez veliikszembenis, a tObbiszerb naci-
onalista csoporttal szemben is behozhatatlanelanyt jelen-
tett Milosevic szamara.

6.

Milosevic ennek koszonhette, bogy partja 1990 de-
cemberebena tObbiszerb nacionalistapart ellenebennagy
falennyel megnyerte az elsa tObbpartiparlamenti vaIasz-
tast Szerbiaban. 1990 majusabana jugoszlav aIlamelnok-
seg arra a felismeresrejutott, bogy az orszag sorsan mar
lehetetlen a fOderaci6konlbbi alkotmanyanakpuszta m6-
dosltasaval javltani, uj tOrtenelmimegallapodasra van
sziikseg a delszlav nemzetek es koztarsasagok kozott.
Miumn mindeDkoztarsasagielnokseggel tanacskozott, a
jugoszlav allamelnoksegekkeppenleltaroztaa tOrekvese-
ket Szlovenia es Horvatorszagazt szeretne, ha Jugosz-
lavia konfOderaci6vaalakulna at, olyasfele koztarsasag-
kozi viszonyokkal,arnilyenekaz Eur6pai Kozosseg aIla-
mait kotik ossze. Ehhez a jugoszlav koztarsasagoknak
elabb szet kellene vaIniuk,majd konfoderaci6saIlamszer-
zadest kellene kotniiik. Bosznia-Hercegovinaes Mace-
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d6nia az 1974-es alkotmany koztarsasagkozi viszonyait
szeretne a tObbp<irtrendszerkortilmenyeikozott megoriz-
ni, abban az esetben azonban, ha Szlovenia es Horvator-
slag elhagyna az orszagot, Bosznia-Hercegovinaes Ma-
ced6nia is a konfoderaci6s atalakulast szorgalmazna.
Szerbia es Montenegr6korszeru,kellokeppencentralizmt
foderaci6tszeretneletrehozni,azzal a kiegeszitessel,bogy
a tavoz6 koztarsasagok tertilete ujrafelosztasra kertilne:
minden delszlav nemzet az altala lakott tertileten az on-

rendelkezes elve alapjan donthetne arr61,vajon koveti-e
koztarsasagat a kivalasban vagy marad a foderaci6ban.
Eszerint egyeden delszlav nemzet resze sell kertilhetne
sajat akaratan kivtil a nemzeti kisebbseg helyzetebe bar-
mely koztarsasag ftiggetlenedese kovetkezteben sell.
Koszov6 tartomanyi elnoksege a fOderaci6t tamogatta
ugyan, de kitartott amellett,bogy a tartomanytovabbra is
a foderaci6 alkot6elememaradjon. A vajdasagi tartoma-
nyi elnoksegmar teljesenazonosulta szerbiaiigenyekkel.

Nyilvanval6 volt, bogy ezeket a tOrekveseketnebez
lesz kOlaS nevezore hozni. Megis megallapodtak abban,
bogya jugoszlavmlamelnoksegkidolgoztatjaa fOderaci6
alkotmanytervezetet,a szloven es a horvat koztarsasagi
elnokseg elkeszitteti a konfOderaci6s allamszerzodest,
majd mindkettot elktildik minden koztarsasagba, ahol
nepszavazast szerveznek arr61, vajon a koztarsasagok
lakossagaa foderaci6svagy a konfOderaci6sletet valaszt-
ja-e. Ezt kovetoen azok a koztarsasagok,amelyek nepe a
konfoderaci6raszavazott, a kivmas procedurajanaka tel-
jesitese titan megkotneka konfoderaci6saIIamszerzodest.
Azok a koztarsasagokviszont, amelyeknepe a foderaci6t
vmasztotta,elfogadnakaz uj fOderaci6alkotmanyat.Elo-
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ininyoztak meg azt is, bogy a majdani foderaci6, mint
egyseges orszag ugyancsakbelephetne a majdani konfo-
deraci6ba. Igy Jugoszlavia koztarsasagai mas viszony-
rendszerben ugyan, de tovabbrais egytive tartoznanak.A
procedtiramindket elkepzelesnekegyenloeselyt nytijtott,
eredmenyekeppena koztarsasagokes a nemzetek val6ban
tij tOrtenelmimegaIlapodasrajuthattakvolna.

A hat koztarsasagi es ket tartomanyi elnokseggel
folytatott eszmecsere azonban saki elhtiz6dott. A nyar
folyaman a szethullas tijabb, mar visszafordfthatatlan
esemenyei sorakoztak, amelyekrol majd alabb sz6lunk
1990. okt6ber 16-an, midon a jugoszlav allamelnokseg
tilesen "a delszlav koztarsasagok es nemzetek tij tOrte-
nelmi megallapodasa" ismet teritekre kertilt, Milosevic
sugallataraJovicnak sikertiltket ponton m6dosfttatniaaz
eredeti megallapodast.Eloszor, a jugoszlav aIlamelnokse-
get rabfrta,bogy szavazzona ket projektumr61,s bogy
tObbsegiszavazattala fOderaci6mellett tegye le a garast.
Hat szavazatot szerzettketto elleneben.Az aIlamelnokseg
tehat azzal a megjegyzesseltovabbftottaa koztarsasagok-
hoz a leendo foderaci6ravonatkoz6dokumentumot,bogy
az altematfvak koziil j6maga a fOderaci6ttamogatja; a
konfoderaci6ravonatkoz6javaslatot pedig csak mint fiig-
geleket csatolta a tulajdonkeppenijavaslathoz. Masod-
szor, referendumot csak abban a koztarsasagban kellett
volna szervezni, amelynek parlamentje a konfOderaci6
mellett koteleztevolna el magat.Merthogyazok, amelyek
a foderaci6t vaIasztjak, csupan a meglevot valtoztatjak
majd at. Ezzel nemcsak a ket elkepzeleses a koztarsasa-
gok kozotti egyenloeselytbontotta meg, hanem gyokere-
ben vaItoztatta meg az egesz akci6 jelleget es celjat: a
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procedura mar nem "uj tOrtenelmi megallapodast" ered-
menyezett volna, hanem arr61 sz6lt volna, mely koztarsa-
sagok szandekoznak kivalni Jugoszlaviab61.

Az akci6 e fondorIat miatt teljes kudarcba fulladt.
Milan Kucan, a szloveniai elnok kijelentette, bogy tisztes-
segtelen dolog tOrrent, s becsapottnak erzi magat. Ezzel a
konfOderaci6s atalakulas eselye vegkepp elenyeszett.

7.

Azt az elvet azonban,amelyetajugoszlav allamelnok-
seg a konfoderaci6t valaszt6koztarsasagokkalkapcsolat-
ban 1990 okt6bereben szandekozott elfogadtatni, a hor-
vatorszagiszerbek - Milosevicmegbfzottjaivalegyiittmu-
kodve - mar 1990.julius 25-en alkalmaztak.Azon a na-
pan Srb horvatorszagivaroskabannagy nepgyliIesttartot-
tak, amelyen deklaraci6t fogadtak el a szerb nep szuve-
renitasar61es auton6miajar61,s megvalasztottaka Szerb
Nemzeti Tanacsot.A deklaraci6szerint abban az esetben,
ha JugoszlaviafOderaci6marad, kulturalisauton6miat,ha
konfOderaci6vavaltozik, terlileti auton6miat igenyeltek
volna maguknak, Horvatorszagelszakadasaeseten azon-
ban j6maguk szandekoztak volna donteni arr61, bogy
"tOrtenelmiterlilettikon"kivel elnek, "s milyen kapcsola-
tot teremtenekJugoszlaviatObbinepevel". "Nem az alla-
mok, hanem a nemzetek szakadhatnakel" - nyilatkoztatta
ki a deklaraci6,teljes osszhangbana milosevici elvekkel.
Hovatovabb az ujonnan alakult Szerb Nemzeti Tanacs
1990. augusztus 16-an plebiszcitumot frt ki a horvator-
szagi "szerb auton6miar61".A dontesbensell meg a sza-
vaz6cedulakonsell volt felttintetve,bogy vajon kulturalis
vagy terlileti,hanem csak az, bogy "szerbauton6mia"-r61
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van sz6. Szavazati jogot nemcsak a fiktiven emlegetett
"nernzeti tertiIeten"eIa szerbeknek,hanem minden hor-
v<itorszagiszerbnek, sat JugoszhiviaMrmeIy koztarsasa-
gaban eIa horvatorszagi szarmazasu szerbnek is adtak.
Csak ut6Iag, 1990. szeptember 30-an dertilt ki, midan a
Szerb Nemzeti Tanacs kozzetettea pIebiszcitumeredme-
nyet, bogy az "etnikaies tOrtenelmitertileten"felallitand6
"szerb auton6mi<it"szavaztak meg, anelktil azonban,
bogy a kerdeses tertiletkiterjedesetlegalabbut6lag kortil-
irtak volna. A kepzeletbeli "szerb auton6mia" tertileten
ela horvatokvagymas nemzetiseguekviszontnem kaptak
jogot aaa, bogy velemenytnyilvanitsanak,vagy legalabb
letszamukkal bojkottaIjaka pIebiszcitumot.Igy festett a
nemzeti onrendelkezesSlobodanMilosevic szerbjeinek a
felfogasaban.

Horvatorszag legitim allamhatalmi szervei nem nez-
hettek mindezt olbe tett kezzel. 1990. augusztus 17-en
megkiserelteka Knin komyeki kozsegekrendarsegeneka
fegyverraktarait zarolni, mire azonban az egesz videk
szerb teleptileseinek bejaratanal faronkokbal barikactok
vartak az utasokat, amelyeken fegyveres szerb civilek
ellenariztek a forgalmat.Hovatovabb a jugoszlav hadse-
reg a verontas veszelyere hivatkozva reptilagepekkel
kenyszeritette visszavonulasraa horvat beltigyminiszteri-
urn ktilonleges alakulatait. Azok visszavonultak. EIsa
izben tOrtent,bogy Jugoszlaviatertiletena hadsereg fegy-
veres lazad6kat vett vedelembe a legitim hat6saggal
szemben. Ez nem maradhatottkovetkezmenyeknelktil.A
szerb tObbsegu kozsegekben, lancolatot alkotva, ejjel-
nappal szerb arsegek siIbakoltak,amelyekbehorv<ithat6-
sagi szemely csupan az a j6vahagyasukkal tehette be a
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hibat. Csakhamar a korduni, a banijai, a szlav6niai, a
szeremsegies a baranyaikozsegekbenis ez volt a helyzet.
A szerbseg onkenyesen,fegyverreljelOlteki azt a terlile-
tet, amelyet sajatjanak.tekintett. Nem volt kfvancsi arra,
hogyki rnikentvelekedik.A SzerbNemzetiTanacs 1990.
december 2l-en proklamalta a Krajina Szerb Auton6rnia
Terlilet letrejottet, amelynek a hatara aszerint alakult,
hogy rnikormelyik "szerb kozseg" - amelyboleroszakkal
kizartak a nem szerb lakossag kepviseletet - csatlakozott
az tij allamhatalrnikepzodmenyhez.Az,' hogy a korabbi
vegyes kepviseletiikozsegekhelyett "szerb kozsegek"-et
hoztak letre, mar az etnikai tisztogataskiindu16pontjates
alapjat kepezte. 1991. aprilis I-en, rnidon a Szerb Nem-
zeti Tanacs ugy dontOtt,hogyKrajinaterliletentObbenem
a horvatorszagi,hanem a szerbiai tOrvenyeketalkalmaz-
zak, mar 13 "szerb kozseg" alkotta Krajina Szerb Auto-
n6m Terliletet. 1991vegere a Horvatorszaglakossaganak
12 szazalekat kitevo szerbseg az orszag egyharmadat
szakftottaki azzal az iirliggyel,hogy azok "etnikailag es
tOrtenelrnilegszerb terliletek".A knini varban azon a na-
pan, arnikorkikiaItottaka KrajinaSzerbAuton6m Terlile-
tet, bevontak a horvat zasz16t,s att61a napt61kezdve ott
mar csak a szerb es ajugoszlav zasz16lobogott.

Bemutattuk,hogy Milosevic a politikai eroszak mel-
lett mar 1989 februmja 6ta fegyveres eroszakot is alkal-
mazott, elobb a Jugoszlavian beliili szerb dorninancia,
ut6bb meg Nagy-Szerbia letrehozasa erdekeben. De a
fegyveres eroszak meg rnindig nem volt haborU.Noha
Milosevic tObbfzben, egyebek mellett a koszov6i csata
hatszazadik evfordul6ja alkalmab61 a helyszfnen,
Gazimestanban1989.junius 29-enmondottbeszectebenis
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celzott arra, bogy a szerbeknektalan haborura is fel kell
majd kesztilnitik, Jugoszlavia egeszen 1990 nyaraig,
6szeig bekes titan is szetv:Hhatottvolna, ha az erdekelt
felek eredeti formajabaneletrekeltettekvolna a jugoszlav
allamelnoksegben kozosen kidolgozott projektumot. A
haborus szethullast az a folyamat terre elkerli1hetetlenne,
amely a szerb szuverenitasr61es auton6rniar61Srb varos-
kaban hozott dontes nyoman bontakozott ki. Horvator-
szag nem ismerteel ezt a dontest,hat meg a kovetkezme-
nyeit. Noha Horvatorszag akkor nem volt felkesztilve
arra, bogy fegyverrel akadaIyozzameg a fejlemenyeket,
vilagosvolt,bogyel6bb-ut6bbhaborura kerlil SOT.Min-
den koztarsasagbanhozzafogtaka haborus el6kesztiletek-
hez, meghozza a nemzeti tOresvonalak menten. Bora
Jovi6, a jugoszlav allamelnoksegelnoke ahelyett,bogy az
alkotmanyossag vedelmevel tOr6dott volna, irodajaban
fogadta azoknak a szerbeknek a ktildottseget,akik fegy-
verrel frtak at a fOderaci6alkotmanyat.Mikozben a szer-
bek Vajdasagbanes Koszov6banleromboltakazt a tObb-
nemzeti alapon nyugv6 auton6rniat, amelyet a fOderaci6
alkotmanya hitelesftett, Horvatorszagban fegyveres er6-
szakkal hoztak letre szerb nemzeti auton6rniat,amelynek
nyoma sem volt a fOderaci6alkotmanyaban sem meg
Horvatorszagalkotmanyabansem.

A haboru vegtil1991 nyaran tOrtki, el6bb Szlovenia-
ban, kes6bb Horvatorszagban.
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