
rend szer vál tást meg ala po zó gaz da -
sá gi, tár sa dal mi és po li ti kai vál to zá -
sok az egy ko ri Ju go szláv Szo ci a lis ta

Szö vet sé gi Köz tár sa ság ban (JSZSZK) is ko -
rább ra nyúl tak vissza, csak úgy, mint az or -
szág nem zet kö zi kör nye ze té nek át ala ku lá sa,
azon ban ma guk a szo ro san vett rend szer -
vál tá si fo lya ma tok csak 1988-ban in dul tak
meg. A ré gi rend szer mû kö dõ ké pes sé ge és
le gi ti mi tá sa ak kor kez dett ro ha mo san csök -
ken ni, s az év má so dik fe lé ben meg in dult a
ha tal mi szer ke zet fel bom lá sa is. Az or szág
1,2 mil li ós mun ka nél kü li ség gel, 2600%-ra
nö vek võ inf lá ci ó val és 22 mil li árd dol lá ros
adós ság gal küsz kö dött, Milošević „antibü-
rokratikus for ra dal ma” pe dig fel bo rí tot ta az
1974-es al kot mány ban rög zí tett ál lam jo gi
egyen súlyt – azt a meg ol dást, amely a ju go -
szláv tör té nel met vé gig kí sé rõ cent ra liz mus-
fö de ra liz mus konf lik tus ban ak kor a szer -
bek nek még, a töb bi ek nek pe dig már el fo -
gad ha tó komp ro misszu mot je len tett. Ez zel
egy olyan ál ta lá nos vál ság vet te kez de tét,
amely nek a ré gi ala po kon tör té nõ meg ol dá -
sá ra nem volt esély.

Az or szág sok nem ze ti sé gû jel le ge és re -
gi o ná lis egyen lõt len sé gei mi att azon ban az
át ala ku lás na ci o na lis ta konf lik tu sok ba és
mint egy 135 ezer ál do za tot kö ve te lõ há bo -
rús fel bom lás ba torkollott.1 Ezért Ju go szlá -
via ke re té ben a rend szer vál tás alap ve tõ fo -84
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lya ma tai kö zül csak a több párt rend szer ki ala ku lá sa, az el sõ vá lasz tá so kat
kö ve tõ rész le ges ha ta lomvál tás, va la mint az or szág jö võ jé rõl foly ta tott ál -
lam jo gi vi ták tár gyal ha tók. A rend szer vál tás más ele me i re, fõ leg a gaz da -
sá gi-tár sa dal mi és a kül kap cso la ti át ala ku lá sok ra (pri va ti zá ció, a pol gá ri
jog rend ki ala kí tá sa, az EU- és NA TO-kom pa ti bi li tás meg te rem té se) egyes
elõz mé nyek tõl eltekintve2 már csak az utód ál lam ok ban ke rült sor – sok -
szor jó val 1991 után s rész ben má ig be fe je zet le nül.

A szo ci a liz mus különutas ju go szláv for má ja sok el té rést mu ta tott a
szov jet alap min tá hoz ké pest (ön igaz ga tó pi ac gaz da ság, a kol lek ti vi zá lás
fel adá sa, de cent ra li zált fö de rá ció, nyi tott ha tá rok, sza ba dabb kul tu rá lis
lég kör), ami az or szá got je len tõs mér ték ben meg kü lön böz tet te a töb bi
szo ci a lis ta ál lam tól. Emel lett, mint hogy a kül po li ti ka i lag el nem kö te le -
zett Ju go szlá via nem volt a szov jet tömb ré sze, az ot ta ni fej le mé nyek bõl
ele ve hi ány zott a ke let-eu ró pai rend szer vál tás egyik fõ mo tí vu ma, a szov -
jet el le nes füg get len sé gi vágy. Egé szé ben vé ve azon ban a titói rend szer
csak a szov jet tí pu sú ál lam szo ci a liz mus egyik re form vál to za ta volt, ezért
osz to zott an nak min den struk tu rá lis prob lé má já ban. Ami kor pe dig na pi -
rend re ke rült a ra di ká lis át ala ku lá sok le he tõ sé ge, a dél szláv né pek nek
min de nek elõtt azt kel lett el dön te ni ük, hogy le het sé ges-e a rend szer vál -
tás kö zös le bo nyo lí tá sa, il let ve hogy az új kor szak ban igény li-e mind -
egyi kük a kö zös ál la mot.

Ezek re a kér dé sek re nem le ges vá la szok szü let tek, ami meg pe csé tel te a
ju go szláv ál lam sor sát. S no ha a fel bom lás okai kö zül szá mos ré geb bi ere -
de tû, ma gá ra a fel bom lás ra nem vé let le nül ke rült sor a ke let-eu ró pai
rend szer vál tá si hul lám keretében.3 Csak a bi po lá ris vi lág rend össze om lá -
sa nyit ha tott meg bi zo nyos op ci ó kat – ad dig Eu ró pá ban el kép zel he tet len
volt pl. a ha tár vál to zás –, csak a több párt rend szer ré vén ar ti ku lá lód hat -
tak az új po li ti kai aka ra tok, to váb bá a rend szer vál tás pers pek tí vá ja köz -
vet le nül is pro du kált dezintegratív té nye zõ ket. El kel lett dön te ni pl.,
hogy a rekapitalizációt összjugoszláv vagy nem zet ál la mi ke re tek kö zött
bo nyo lít sák-e le, az az a pri va ti zá ció so rán mi lyen sza bá lyo zást és pre -
fe ren ciarend szert al kal maz za nak. Szin tén szo ro san össze füg gött a rend -
szervál tás sal, hogy a po li ti kai elit zö me – min de nek elõtt Slobodan Mi-
lošević szerb el nök kö re – tu da to san na ci o na li zál ta az or szá got, mert a
ha tal mat a „leg jobb nem ze ti ér dek ér vé nye sí tõ ként” fel lép ve lát ta meg -
õriz he tõ nek vagy meg sze rez he tõ nek.

Az „antibürokratikus for ra da lom”

A rend szer vál tá si fo lya ma tok köz vet len el in dí tó ja az ún. antibüro-
kratikus for ra da lom volt, az az a ko szo vói szer bek kel és mon te neg ró i ak -
kal va ló 1988–89-es szo li da ri tá si tün te té sek so ro za ta. 1981 már ci u sá ban
za var gá sok ba tor kol ló al bán tün te té sek rob ban tak ki Ko szo vó ban, köz tár -
sa sá gi stá tust kö ve tel ve a (Ju go szlá via min den al bán több sé gû ré szé re ki -
ter jesz ten dõ) tar to mány nak. A tün te té se ket el foj tot ták, és meg in dult egy
las sú-bi zony ta lan nor ma li zá ló dás, de va ló di kon szo li dá ció nem kö vet ke -
zett be. Így a ko szo vói kér dés meg ol dat lan sá ga fel lob ban tot ta a szerb na -
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ci o na liz must. Rá adá sul a ko szo vói prob lé ma be il lesz ke dett az 1974-es 
al kot mány re ví zi ó já ról szó ló vi ták ba. A titói Ju go szlá via utol só al kot má -
nya a „nem ze tek és nem ze ti sé gek ön igaz ga tá sá nak” el sõd le ges szín te ré ül
a hat tag köz tár sa sá got és a két (csak nem köz tár sa sá gi jog kö rû) au to nóm
tar to mányt je löl te meg, a fö de rá ci ót pe dig a köz tár sa ság ok és a tar to má -
nyok kö zös ér de ke i nek meg va ló sí tá sát szol gá ló fó rum má mi nõ sí tet te át.
A de cent ra li zá ló dás Josip Broz Ti to párt el nök-ál lam fõ ha lá la után (1980.
má jus 4.) to vább erõ sö dött. Ez zel Ju go szlá via nem vált ugyan kon fö de rá -
ci ó vá, de a kül ügye ken, a mo ne tá ris és vám po li ti kán, va la mint a had se -
re gen kí vül jó for mán sem mi sem volt már egy sé ges és köz pon ti lag ve zé -
relt, ha nem a fö de rá ció nyolc tag ál la má nak – il let ve a JKSZ tagpártjainak4

– il le té kes sé gé be tar to zott, vagy azok köz vet len egyez ke dé sé tõl füg gött.
Vég ered mény ben kor mány za ti ká osz ala kult ki, ami egy vál ság gal küsz -
kö dõ or szág ban kü lö nö sen sú lyos prob lé mát je len tett.

Ju go szlá vi á nak ezt a fo lya ma tos, gyor su ló és sok szor ka o ti kus de zin -
teg rá ci ó ban meg nyil vá nu ló de cent ra li zá ló dá sát a szer bek a köz pon ti 
ha ta lom meg erõ sí té sé vel sze ret ték vol na meg ál lí ta ni. Ezért az al kot -
mány vi ták ban az ál la mi egy ség jel sza vát ál lí tot ták elõ tér be, ami egy részt
a tar to má nyok nak a szerb köz tár sa ság ba va ló reintegrálását, más részt a
ju go szláv fö de rá ció új ra köz pon to sí tá sát cé loz ta. Az al kot mány struk tu rá -
lis, az alap el ve ket re vi de á ló mó do sí tá sa azon ban nem volt le het sé ges 
a töb bi köz tár sa ság jó vá ha gyá sa és a tar to má nyok be le egye zé se nél kül.
Azok pe dig el le nez ték a recentralizációt, sõt egy re in kább a de cent ra li zá -
ció sza bá lyo zott végigvitelében lát ták a meg ol dást. Ez patt hely zet hez ve -
ze tett, mert a szerb köz tár sa sá gi kor mány zat a tar to má nyi ve ze tõ sé ge ket
nem vált hat ta le, és köz vet le nül nem dik tál ha tott a töb bi köz tár sa ság nak
és a szö vet sé gi tes tü le tek nek sem. „Alul ról szer ve zõ dõ” tö meg moz gal -
mak kal kel lett te hát a patt hely ze tet fel ol da ni, az az az autonomista tar to -
má nyi po li ti ku so kat le mon dás ra kény sze rí te ni, il let ve a szö vet sé gi tes tü -
le tek jó vá ha gyá sát ki csi kar ni.

Ezt szol gál ta az „antibürokratikus for ra da lom” (amely nek tün te té sei
csak kez det ben vol tak spon tá nak; va ló já ban az egé szet a szerb ve ze tés
irá nyí tot ta). Az eu fe misz ti kus el ne ve zés on nan szár ma zik, hogy a tün te -
té sek re to ri ká já ban nagy hang súlyt ka pott a bü rok rá cia el le nes ség. Va ló
igaz, hogy a le mon da tott ve ze tõk zö me ré gi vá gá sú bü rok ra ta volt (akik -
re a szo ci á lis elé ge det len sé get is rá le he tett irá nyí ta ni, szem be ál lít va 
ve lük a gaz da sá gi lag – kez det ben va ló ban – re form ba rát Miloševićet), de
nem ezért kel lett tá voz ni uk, ha nem mert el le nez ték Miloševićnek a na ci -
o na liz mus sal va ló ko ket tá lá sát.

A le mon dá sok után, 1989. már ci us 28-án mó do sí tot ták a szerb al kot -
mányt. Ez zel meg von ták a Vaj da ság tól és Ko szo vó tól a tény le ges au to nó -
mi át, de a tar to má nyi stá tust nem, mert így – va la mint a mon te neg rói
puccsal5 – el moz dít hat ták a szö vet sé gi egyen súlyt: Szer bia de facto négy
sza va zat ra tett szert a nyolc ta gú ál lam el nök ség ben.

Az „antibürokratikus for ra da lom” a ma ga ide jén na gyobb tö me ge ket
moz ga tott meg, mint Len gyel or szág ki vé te lé vel bár mely til ta ko zó hul lám
a tér ség ben. A két leg na gyobb de monst rá ci ón, az 1989. no vem ber 19-i86
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belg rá di és az 1989. jú ni us 28-i gazimestáni nagy gyû lé se ken kü lön bö zõ
becs lé sek sze rint 500-1300 ez ren vet tek részt. A jel le ge vi szont tel je sen
el tért a kor szak más ke let-kö zép-eu ró pai né pi mo bi li zá ci ó i tól. A „há rom
rész re szab dalt Szer bi át egye sí tõ” Milošević nép sze rû ség ét az egek be
emel ve egy autoriter-nacionalista re zsim meg erõ sö dé sé hez ve ze tett, s
gyó gyít ha tat lan se bet ej tett a ju go szláv ál la mon, mert az 1974-es köz tár -
sa ság kö zi egyen súlyt anél kül bo rí tot ta fel, hogy má sok nak is el fo gad ha -
tó és mû kö dõ ké pes mo dellt ál lí tott vol na a he lyé be.

A több párt rend szer ki ala ku lá sa

A nem szerb né pek fel is mer ték a miloševići po li ti ka ál la mi lag nagy -
szerb-cent ra li zá ci ós, tár sa dal mi-gaz da sá gi ér te lem ben pe dig antimoder-
nizációs jel le gét, va la mint a szö vet sé gi kor mány zat gyen ge sé gét (a kép te -
len sé gét ar ra, hogy egy fö de rá lis egy sé get meg véd jen egy má sik ag resszi -
vi tá sá tól). Ezek a fel is me ré sek – a fel gyor su ló ke let-kö zép-eu ró pai vál to -
zá sok ins pi rá ló ha tá sá val együtt – az ad di gi „al kot mány vé dõ”, az az a
szerb neocentralizmussal szem ben in kább csak vé de ke zõ ál lás pon to kat
radikalizálta, rend szer vál tó és füg get len sé gi tö rek vé sek ké vál toz tat ta.

En nek so rán mind egyik fö de rá lis egy ség ben több nyi re na ci o na lis ta
pár tok jöt tek lét re, mert a miloševići gõz hen ger rel szem ben so kan a „ha -
son ló an erõs nem ze ti moz gal ma kat” pre fe rál ták. A leg fõbb párt kép zõ po -
li ti kai tö rés vo nal lá a nem ze ti-ál lam jo gi konf lik tus vált. A pár tok mind -
egyi ke fel so ra ko zott a fö de rá ció vagy a kon fö de rá ció mö gé, míg a tel jes
szét vá lást (né hány tör pe párt nak, kö zü lük el sõ ként az 1990 feb ru ár já ban
új já a la kult Hor vát Jog párt nak a ki vé te lé vel) a há bo rú ki tö ré sé ig még csak
az el sõd le ge sen kí vánt cél meg hi ú su lá sá nak ese té re fo gal maz ták meg. 
A szerb pár tok a fö de rá ció hí vei vol tak, a szlo vé nek, al bá nok, va la mint 
a hor vát és a ma ce dón jobb ol dal kon fö de rá ci ót akart. A hor vát és a ma -
ce dón bal ol dal, to váb bá a mu zul mán mainstream hosszabb idõ alatt és
komp ro misszu mo sabb for má ban, de vé gül szin tén kon fö de ra tív ál lás -
pont ra he lyez ke dett. 

El sõ ként Szlo vé nia plu ra li zá ló dott, ahol Milan Kučan köz tár sa sá gi
párt el nök épp úgy szem be szállt a szerb tö rek vé sek kel, mind a születõfél-
ben le võ el len zék. Az utób bi már a No va revija c. fo lyó irat 57. szá má ban
(Ada lé kok a szlo vén nem ze ti prog ram hoz, 1987. ja nu ár) meg fo gal maz ta,
hogy cél ja az önál ló és pol gá ri de mok ra ti kus Szlo vé nia, ame lyet csak 
la za kap cso lat fûz ne a dél szláv uni ó hoz. Ezt az ál lás pon tot fo ko za to san
el fo gad ta a Kučan-vezetés, és a szlo vén al kot mány 1989. szep tem ber 27-i
mó do sí tá sá val a köz tár sa sá gi tör vé nye ket gya kor la ti lag a szö vet sé gi ek fö -
lé he lyez te. Ilyen for mán a szerb neocentralizmus mel lett a szlo vén
konföderalizmus is meg ren get te az 1974-es rend szert. 

Az 1988 no vem be ré tõl is mét lõ dõ en pro tes tá ló al bá nok 1989 vé gé tõl
az Ib ra him Rugova ve zet te Ko szo vói De mok ra ti kus Szö vet ség (LDK) kö ré
tö mö rül tek, amely egy faj ta füg get len sé gi egy ség front ként funk ci o nált,
ma gá hoz vonz va a ré gi establishment sok tag ját is. Így 1990. jú li us 2-án
a tar to má nyi par la ment al bán tag jai ki ki ál tot ták (a Szer bi á tól füg get len,
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de 1991 nya rá ig még a kon fö de ra tív Ju go szlá via he te dik tag ál la ma ként
el kép zelt) „Ko szo vói Köz tár sa sá got”. Vá la szul a szerb köz tár sa sá gi kor -
mány az au to nó mia ma ra dé kát is fel füg gesz tet te. Az el nyo mó po li ti ká val
Belg rád át me ne ti leg pa ci fi kál ta Ko szo vót, de vég sõ so ron csak azt ér te el,
hogy az al bán tö rek vé se ket tel je sen el ural ja a sze pa ra tiz mus.

A Kučan-vezetés önál ló su lá sa, a szlo vén po li ti kai szín tér plu ra li zá ló -
dá sa és az al bán el len zé ki ak ti vi tás már a több párt rend szer ki ala ku lá sá -
nak kez de tét je len tet te. A pár tok egy ré sze a ré gi egypárt, a JKSZ fel bom -
lá sá val ke let ke zett. A JKSZ-t de mok ra ti kus bal ol da li párt szö vet ség gé ala -
kí ta ni aka ró szlo vén de le gá ció, mi u tán min den ja vas la tu kat le sza vaz ták,
el hagy ta az 1990. ja nu ár 20–22-i párt kong resszust, s pél dá ját kö vet te a
hor vát de le gá ció is. Ez zel az JKSZ szét esett, s re gi o ná lis szer ve ze tei önál -
ló pár tok ként mû köd tek to vább. Kö zü lük a szerb és a mon te neg rói to -
vább na ci o na li zá ló dott, a töb bi pe dig fel vet te a De mok ra ti kus Vál to zá sok
Párt ja (SDP) ki egé szí tõ ne vet, és meg in dult a szociáldemokratizálódás út -
ján. Az in kább a gaz da sá gi-tár sa dal mi re form, sem mint a nem ze ti-ál lam -
jo gi vi ták iránt fo gé kony tech nok ra tá kat és nyu ga tos pártértelmiségieket
tö mö rí tõ szárny Ante Marković szö vet sé gi kor mány fõ ve ze té sé vel a Ju go -
szláv Re form szö vet ség szer ve zé sé be fo gott (ez lett ké sõbb a li be rá lis pár -
tok egyik for rá sa), a JNA-pártszervezet pe dig a ké sõb bi szer bi ai Ju go szláv
Egye sült Bal ol dal (JUL) mag ja lett.

A JKSZ-utódok mel lett lét re jött né hány olyan utód párt is, amely a ré -
gi in téz mény rend szer más szer ve ze te i bõl ala kult (nép front, if jú sá gi szö -
vet ség). Ezek bõl csak a Szlo vén Szo ci a lis ta If jú sá gi Szö vet ség (ZSMS) bi -
zo nyult fon tos té nye zõ nek: be lõ le szü le tett meg az 1992–2004 kö zöt ti
do mi náns párt, Szlo vé nia Li be rá lis De mok rá ci á ja (LDS). 

A plu ra li zá ló dás má sik sík ját az el len zé ki po li ti kai szer ve ze tek meg je -
le né se képezte.6 Elõ ször ez a fo lya mat is Szlo vé ni á ban bon ta ko zott ki,
ahol a KSZ-SDP (amely nek élé re az ál lam fõ je lölt té vá lasz tott Kučan he -
lyett Ci rill Ribičič ke rült) és a ZSMS (el nö ke az ál ta lunk tár gyalt idõ szak -
ban Jože Školc) mel lett 1988 kö ze pé tõl tu cat nyi párt ala kult. Kö zü lük
leg je len tõ seb bek a li be rá lis-tech nok ra ta De mok ra ta Szö vet ség, az ag rá ri -
us-ke resz tény de mok ra ta Nép párt, a Ke resz tény de mok ra ta Moz ga lom, a
Szo ci ál de mok ra ta Szö vet ség és a Zöl dek vol tak, ame lyek DEMOS né ven
(Szlo vén De mok ra ti kus El len zék, el nö ke a szo ci ál de mok ra ta Jože Pučnik)
vá lasz tá si szö vet ség be tö mö rül tek.

Hor vát or szág 1989 ele jé ig csen des köz tár sa ság nak szá mí tott. A milo-
ševići po li ti ka azon ban fel éb resz tet te a hor vát na ci o na liz must is, ame lyet
fõ képp a Franjo Tuðman ve zet te Hor vát De mok ra ta Kö zös ség (HDZ) kép -
vi selt. Né hány ki sebb párt és az 1971-es „hor vát ta vasz” új ra ak ti vi zá ló -
dó egy ko ri reformkommunistáinak össze fo gá sá val jött lét re a Nem ze ti
Meg egye zés Ko a lí ci ó ja (KNS), amely a HDZ és a poszt kom mu nis ta KSZ-
SDP (el nö ke Ivica Račan) kö zöt ti cent rum ként pró bált fel lép ni. Az új po -
li ti kai sze rep lõk kö zül még a Szerb De mok ra ta Pár tot kell meg em lí te ni
(SDS – Jovan Rašković), amely igen ha mar a hor vát or szá gi szer bek mili-
táns szer ve ze té vé vált.
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Szer bi á ban csak 1990 ele jén vett len dü le tet a pár to so dás, ami kor már
a Milošević-vezetés sem akar ta azt tel je sen meg gá tol ni, ne hogy nem zet -
kö zi leg sza lon kép te len né te gye Szer bi át. A Szo ci a lis ta Párt tal (SPS – a
szerb KSZ és nép front egye sü lé sé vel 1990 jú li u sá ban ala kult utód párt)
szem ben a Vuk Drašković ve zet te na ci o na lis ta Meg új ho dá si Moz ga lom
(SPO) lett a leg na gyobb el len zé ki erõ. Je len tõs sé vált még az ön ma gát az
SPS és az SPO „eu ro pé er al ter na tí vá ja ként” hir de tõ De mok ra ta Párt (DS
– Dragoljub Mičunović), va la mint két ki sebb sé gi szer ve zet, a már em lí tett
Ko szo vói De mok ra ta Szö vet ség (no ha boj kot tál ta a szer bi ai po li ti kai éle -
tet) és a Vaj da sá gi Ma gya rok De mok ra ti kus Kö zös sé ge (VMDK – Ágos ton
And rás).

Bosz ni á ban és Ma ce dó ni á ban csak 1990 ele jén in dul tak meg a párt -
szer ve zé sek. Meg ala kult a bosz ni ai Szerb De mok ra ta Párt (SDS – Radovan
Karadžić) és a Hor vát De mok ra ta Kö zös ség (HDZ – Stjepan Kljuić 7), ame -
lyek per sze csak for má li san vol tak füg get le nek Belg rád tól és Zág ráb tól,
va la mint a mu zul má nok De mok ra ti kus Ak ció párt ja (SDA – Ali ja
Izetbegović). Mel let tük a KSZ-SDP volt az egyet len ér de mi multietnikus
párt. Ma ce dó ni á ban há rom tömb ki ala ku lá sá hoz ve ze tett a plu ra li zá ló -
dás. A KSZ-SDP (Petar Gosev) volt az utód pár ti blokk mag ja, a De mok ra -
ti kus Nem ze ti Egy ség párt – Belsõ-Macedón For ra dal mi Szer ve zet (VMRO
– Ljupcso Georgievszki) rep re zen tál ta a ma ce dón jobb ol dalt, a De mok ra -
ti kus Pros pe ri tás Párt ja (PPD – Nezvat Halili) pe dig az al bá no kat. Mon te -
neg ró ban a KSZ-nek (Momir Bulatović), amely csak a vá lasz tá sok után
vet te fel a Szo ci a lis ták De mok ra ti kus Párt ja (DPS) ne vet, nem akadt ko -
moly ve tély tár sa.

Az 1990-es vá lasz tá sok

Jól le het a több párt rend szert 1989–90-ben mind egyik köz tár sa ság ban
tör vé nye sí tet ték, kö zös vá lasz tó jo gi tör vényt nem si ke rült al kot ni. Ezért
or szá gos vá lasz tást nem tar tot tak, köz tár sa sá gi szin ten pe dig a ré gi kor -
mány za tok ál tal (né hol bi zo nyos párt kö zi kon zul tá ci ók után, de lé nye gé -
ben egy ol da lú an) meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint vok sol tak. Ez ál ta lá -
ban a két for du lós több sé gi rend szert (egyes köz tár sa ság ok ban lis tás ele -
mek kel) és a kö zép erõs nek mond ha tó tag köz tár sa sá gi ál lam fõ (el nök
vagy kol lek tív el nök ség) köz vet len meg vá lasz tá sát je len tet te.

El sõ ként Szlo vé nia vá lasz tott 1990. áp ri lis 8-án, 12-én és 22-én.8 Az el -
nök a bal ol dal je lölt je, Kučan lett, s a pár tok kö zül is a KSZ-DVP sze re -
pelt a leg job ban (17%), vi szont a DEMOS-koalíció a vok sok 55%-ával
meg szer zett a 240 par la men ti man dá tum ból 126-ot, így a ke resz tény de -
mok ra ta Lojze Peterle ve ze té sé vel kor mányt ala kít ha tott. A hor vát or szá -
gi vá lasz tá so kat 1990. áp ri lis 22–23-án és má jus 6–7-én tar tot ták. A több -
sé get, 350 man dá tum ból 205-öt a HDZ sze rez te meg. Tuđman lett az el -
nök, és a kor mányt is a HDZ ala kít hat ta meg Stjepan Mesić ve ze té sé vel.

A las sab ban plu ra li zá ló dó töb bi köz tár sa ság ban csak az év vé gén vá -
lasz tot tak. Bosz ni á ban a no vem ber 18-i és de cem ber 2-i vok so lás szin te
pon to san ki raj zol ta az et ni kai ará nyo kat: az össze sen 240-bõl az SDA 86,
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az SDS 70, a HDZ 45 man dá tu mot szer zett, a KSZ-SDP pe dig csak 19-et.
A köz tár sa sá gi el nök ség el nö ke az SDA ve ze tõ je, Izetbegović lett, a kor -
mányt pe dig Jure Pelivan HDZ-politikus ala kí tot ta meg a há rom nem ze ti
párt nagy ko a lí ci ó ja alap ján. Ma ce dó ni á ban (no vem ber 11., 25., de cem ber
9.) patt hely zet ke let ke zett, mert a VMRO csak re la tív több sé get szer zett
(37 man dá tum a 120-ból), és nem ta lált ma gá nak ko a lí ci ós part nert. Vé -
gül a par la ment egy te kin té lyes egy ko ri reformkommunistát, Kiro Gligo-
rovot vá lasz tot ta köz tár sa sá gi el nök ké, s a pár ton kí vü li Nikola Kljusev
ala kí tott szak ér tõi kor mányt. Szer bi á ban de cem ber 9-én és 23-án ke rült
sor a vá lasz tá sok ra (a ko szo vói al bá nok boj kott já val). Milošević már az
el sõ kör ben köz tár sa sá gi el nök lett a vok sok 65%-ával, s párt ja, az SPS
194 he lyet szer zett a 250 fõs par la ment ben. A szer bi a i val egyi de jû leg
meg tar tott mon te neg rói vá lasz tá so kon a KSZ el söp rõ par la men ti több sé -
get (83 hely a 125-bõl), a ve ze tõ je, Bulatović pe dig el nö ki man dá tu mot
szer zett.

A vá lasz tá sok ke re tet ad tak a nem ze ti ér de kek le gi tim ki fe je zé sé nek,
de fo koz ták is a na ci o na liz mu so kat. Et ni ka i lag sok szí nû or szá gok ban
gyak ran jel lem zõ, hogy a pár tok elõ sze re tet tel al kal maz nak nem ze ti re to -
ri kát a voks szer zés re. Emel lett a ju go szláv köz tár sa ság ok ban 1990-ben
be ve ze tett vá lasz tó jo gi és kor mány za ti meg ol dá sok nak to váb bi na ci o na -
li zá ló ha tá suk volt. A köz tár sa sá gi ve ze tõk ar ra tö re ked tek, hogy or szá -
gos vá lasz tá so kat ne tart sa nak – vagy leg fel jebb a kész hely ze tet te rem tõ
re gi o ná lis vá lasz tá sok után ke rül jön sor azok ra –, mert a szö vet sé gi ha ta -
lom meg újí tá sa nél kül ma guk nak tart hat ták fenn a de mok ra ti kus le gi ti -
mi tás mo no pó li u mát, to váb bá periferizálhatták az or szá gos szer vez ke -
dés sel pró bál ko zó multietnikus szer ve ze te ket, pl. a Re form szö vet sé get.
Emel lett ál ta lá ban több sé gi jel le gû vá lasz tá si rend szert al kal maz tak,
amely fe lül pre fe rál ta a gyõz test. Így to vább nõtt a po li ti kai po la ri zá ció,
mert re la tív gyõ ze lem mel (sem a HDZ, sem az SPS nem kap ta meg a vok -
sok ab szo lút több sé gét) is túlhatalomhoz le he tett jut ni. A sza va zat arány -
ok és a ha tal mi erõ vi szony ok aszim met ri á ját to vább fo koz ták a félelnöki
jel le gû kormányformák.9 Ezek a me cha niz mu sok le ér té kel ték az el len zé -
ket, és nö vel ték a konf lik tuspo ten ci ált egy a komp ro misszu mok ra amúgy
is ke vés bé kész po li ti kai kul tú rá jú or szág ban.

A ket tõs ha ta lom idõ sza ka

A vá lasz tá sok ket tõs ha tal mat te rem tet tek: négy köz tár sa ság ban volt
kor mány vál tás, de ket tõ ben és szö vet sé gi szin ten nem. Ez még ak kor sem
tett vol na le he tõ vé szisz te ma ti kus re form po li ti kát, ha nem lé tez tek vol na
az „elõbb el dön ten dõ” ál lam jo gi kér dé sek. Ugyan is a rend szer vál tás 
hí vei (a nem zet ál lam-ori en tá ci ó jú új kor mány za tok és a fö de rá lis
Marković-kormány) sem azo no san gon dol kod tak, a bosz ni ai kor mány za -
tot meg bé ní tot ták a na ci o na lis ta pár tok el len té tei, Miloševićet csak a
nem zet kö zi sza lon ké pes ség mi ni mu mát biz to sí tó köz jo gi kül sõ sé gek ér -
de kel ték (for má lis több párt rend szer), a JNA kon zer va tív ve ze té se pe dig
még ab ban is el len for ra dal mat lá tott. Emel lett az új kor mány za tok a há -90
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bo rú ig tar tó rö vid idõ szak ban (ami Szlo vé ni á ban is csak 13 hó na pig tar -
tott) a po li ti kai kér dé sek re kon cent rál tak. Igye kez tek mi nél több fö de rá -
lis kom pe ten ci át ma guk hoz von ni, kül po li ti kai szö vet sé gest ke res ni, a
sa ját ál lam jo gi kon cep ci ó ju kat el fo gad tat ni, s eköz ben alig ma radt ka pa -
ci tá suk a rend szer vál tás más kér dé se i re. Sõt eb ben a te kin tet ben egyes
kez de ti lé pé se ik in kább el len irá nyú ak vol tak: bi zo nyos fo kig – hogy el -
len õr zé sük alá von has sák a pri va ti zá ci ót, ké sõbb pe dig a ha di gaz dál ko -
dá si kény sze rek mi att – re-etatizálták a gaz da sá got.

Az or szág jö võ jé re vo nat ko zó an a vá lasz tá sok után több tár gya lást tar -
tot tak, ame lyek kö zül a leg fon to sabb a hat köz tár sa sá gi el nök 1991.
március–júniusi hat for du lós kon fe ren cia-so ro za ta volt. Ál lás pont ját
mind egyik fél igye ke zett nép sza va zás ok kal le gi ti mál ni. 1990 de cem be re
és 1992 már ci u sa kö zött ki lenc nép sza va zást tar tot tak: Szer bia ki vé te lé -
vel – ahol nem volt sze cesszi ós tö rek vés – mind egyik köz tár sa ság ban, to -
váb bá a hor vát or szá gi és a bosz ni ai szer bek, va la mint a ko szo vói és a ma -
ce dó ni ai al bá nok sa ját re fe ren du ma i val. A mon te neg rói ki vé te lé vel ezek
mind egyi ke a füg get len sé gi op ció gyõ zel mét hoz ta (a pár hu za mos szerb
re fe ren du mok ese té ben ez alatt a „Ju go szlá vi á ban ma ra dás”, az az a Hor -
vá tor szág tól és Bosz ni á tól va ló el sza ka dás jo ga ér ten dõ, a ma ce dó ni ai 
al bá nok ese té ben pe dig – leg alább au to nóm köz tár sa ság ként – Illirida lét -
re ho zá sa).

Szlo vé nia és Hor vát or szág fej let tebb, gaz da sá gi lag net tó be fi ze tõ, s 
a cent ra lis ta pe ri ó du sok ról rossz em lé ke ket õr zõ köz tár sa ság ként at tól
tar tott, hogy „Ju go szlá vi á ba zár tan” le ma rad hat a mo der ni zá ci ós és az
eurointegrációs fo lya ma tok ban. Ezért sa ját szu ve rén ál la mot akar tak, de
uni ós for ma ként, kon fö de rá ci ós ke ret ként meg tart va Ju go szlá vi át is. Er re
Szlo vé ni át a pi ac meg tar tás szem pont jai és a kül po li ti kai bi zony ta lan sá -
gok ösz tö nöz ték, Hor vá tor szá got pe dig eze ken kí vül még a ve gyes la kos -
sá gú hor vát or szá gi és bosz ni ai te rü le tek gor di u szi cso mó ja. A két köz tár -
sa ság 1990. ok tó ber 6-án be is nyúj tot ta a kö zös kon fö de rá ci ós ja vas la tát
(gaz da sá gi kö zös ség, nyi tott ha tá rok, vé del mi és kül ügyi ko ope rá ció, 
il let ve eze ket szol gá ló kö zös in téz mény rend szer). 

A konföderálódás el len té tes volt a föld raj zi lag szét szórt (a nyolc fö de -
rá lis egy ség bõl hat ban nagy szám ban élõ) szer bek egy ség tö rek vé se i vel,
akik sze mé ben Ju go szlá via leg fõbb ér tel me az volt, hogy biz to sít hat ta 
a szerb nem zet ál la mi egy sé gét. Ezért Szer bia ra gasz ko dott a fö de ra tív 
ál la mi in teg ri tás hoz, és csak et ni kai el vû ha tár mó do sí tá sok ese tén lett
vol na haj lan dó el fo gad ni a konföderálást (sõt ez eset ben a köz tár sa ság ok
tel jes el sza ka dá si jo gát is). Ha nem is azo nos okok ból, de a Marković-
kormány és a JNA szin tén az in teg ri tás hí ve volt.

A két plat form össze egyez te té sé re tett kí sér le tet az aszim met ri kus 
ál lam szö vet ség bosnyák–macedón kon cep ci ó ja 1991 ta va szán. A mu zul -
má nok és a ma ce dó nok ér de kel teb bek vol tak Ju go szlá via fenn tar tá sá -
ban, mint a két észa ki köz tár sa ság. Ér zé kel ték az önál ló Bosz ni á ra és
Ma ce dó ni á ra le sel ke dõ ve szé lye ket, gaz da sá gi lag tá mo ga tás ra szo rul tak,
Izetbegović szá má ra pe dig to váb bi kész te tést je len tet tek a szan dzsá ki
mu zul má nok ér de kei. Ugyan ak kor a nagy szerb ura lom tól fél ve a bos nyá -
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kok és a ma ce dó nok is na gyobb önál ló ság ra tö re ked tek, il let ve sze ret ték
vol na, hogy leg alább la za for má ban az észa ki ak is benn ma rad ja nak az
uni ó ban. Ezért az Izetbegović–Gligorov-koncepció há rom szin tû struk tú -
rát ja va solt: az ál lam mag ja ként egy szo ros szerb–montenegrói fö de rá ci -
ót, amely hez az ál lam ügyek bi zo nyos kö ré nek az egye sí té sé vel csat la ko -
zott vol na Bosz nia és Ma ce dó nia, majd Szlo vé nia és Hor vát or szág la zább
for má ban tár sult vol na eh hez a né gyes kö zös ség hez.

A szerb ve ze tés mind két ja vas la tot el ve tet te, rész ben mert hi ány zott
be lõ lük a hor vát or szá gi és a bosz ni ai szerb au to nó mia le he tõ sé ge (e te -
kin tet ben nem men ti a hor vát és a bos nyák na ci o na liz must, hogy Belg rád
elõ zõ leg mit tett a szer bi ai au to nó mi ák kal!), rész ben mert bí zott a sa ját erõ -
fö lé nyé ben. Ön ma gá ban vé ve a szer bek egy ség tö rek vé se épp úgy le gi tim
volt, mint má sok cél jai. Milošević azon ban a had se reg és a kül föld ál lás -
pont já nak is me re té ben (1991 jú ni u sá ig a szlo vén és hor vát sze cesszió ké -
sõb bi nagy ha tal mi men to ra, az NSZK sem tá mo gat ta Ju go szlá via fel szá -
mo lá sát) nem komp ro misszu mot ke re sett (ame lyet akár az Izetbegović–
Gligorov-javaslat alap ján is meg le he tett vol na ta lál ni), ha nem dik tál ni
akart, az or szá got „Szerboszláviává” vál toz tat ni, s tu da to san zsák ut cá ba
te rel te a tár gya lá so kat.

1991 után

A JSZSZK te rü le tén 1991–92-ben öt ál lam jött lét re, ma pe dig hét osz to -
zik raj ta. Szlo vé nia és Hor vát or szág 1991. jú ni us 25-én, Ma ce dó nia (2019.
feb ru ár 12. óta Észak-Ma ce dó nia) szep tem ber 8-án, Bosz nia-Her ce go vi na
1992. már ci us 1-én dek la rál ta a füg get len sé gét, Szer bia és Mon te neg ró pe -
dig áp ri lis 27-én ki ki ál tot ta a Ju go szláv Szö vet sé gi Köz tár sa sá got. Azon ban
a JSZK sem ma radt tar tós kép zõd mény. Alig tíz mil li ós és nagy szerb szel le -
mû ál lam ként esé lye sem volt ar ra, hogy a csak nem két mil li ós al bán sá got
in teg rál ja (amit egy na gyobb mul ti na ci o ná lis fö de rá ci ó ként a titói JSZSZK
leg alább meg pró bál ha tott), s az el vesz tett há bo rúk után fel éledt a mon te -
neg rói szecesszionizmus is. Így a JSZK elõbb át ala kult egy la za tár su lás sá
(Szer bia és Mon te neg ró Ál lam kö zös sé ge, 2003. feb ru ár 4.), majd a mon te -
neg rói füg get len ség dek la rá lá sa kor meg szûnt (2006. jú ni us 3.). Az 1999-es
há bo rút le zá ró ENSZ BT-ha tá ro zat ál tal elv ben a JSZK ré sze ként el is mert,
de facto azon ban nem zet kö zi igaz ga tás alá he lye zett Ko szo vó pe dig 2008.
feb ru ár 17-én ki ál tot ta ki a füg get len sé gét.

A há bo rús évek ben szá mos il le gi tim ál la mot is prok la mál tak, ame lyek
kö zül né hány csak dek la rá ció ma radt (a szerb Dub rov ni ki Köz tár sa ság,
1991 és a ma ce dó ni ai al bán Illirida, 1992), több azon ban hosszabb-rö vi -
debb ide ig fenn állt. A Krajinai Szerb Köz tár sa ság (1991–95) a hor vát or -
szá gi szer bek sza ka dár ál la ma volt, a Hercegboszniai Hor vát Köz tár sa ság
(1993–94) a bosz nia-her ce go vi nai hor vá to ké, a Ko szo vói Köz tár sa ság
(1990–98) az al bá nok pár hu za mos szer ve zet rend sze re ként funk ci o nált a
tar to mány köz vet len belg rá di kor mány zá sá nak ide jén, míg az 1995-ben
köz tár sa ság gá nyil vá ní tott Nyu gat-Bosz ni ai Au to nóm Tar to mány (1993–
95) a sza ra je vói kor mány zat tal szem ben ál ló egyik bos nyák frak ció kreál-92
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mánya volt. Az 1992-ben ki ki ál tott Szerb Köz tár sa ság (Republika Srpska)
pe dig ma is lé te zik Bosz nia-Her ce go vi na egyik au to nóm en ti tá sa ként.

A rend szer vál tás te kin te té ben a poszt ju go szláv ál la mok Szlo vé nia 
ki vé te lé vel ha son ló utat jár tak be. Nem ze ti ho mo ge ni tá sá nak és a há bo -
rú ból va ló gyors ki ug rá sá nak kö vet kez té ben Szlo vé nia kö vet ni tud ta a vi -
seg rá di or szá gok rend szer vál tó mo dell jét. Rö vid idõ alatt mû kö dõ plu ra -
lis ta po li ti kai rend szert, pol gá ri jog ren det és pi ac gaz da sá got ho zott lét re,
s ez zel meg te rem tet te a fel tét ele it an nak, hogy 2004-ben EU- és NA TO-
tag gá vál has son.

A töb bi utód ál lam ese té ben sem be szél he tünk „el ma radt/el sza bo tált
rend szer vál tás ról” – úgy, aho gyan azt az 1990-es évek ele jé nek a rend -
szer vál tás tól gyors nyu ga to so dást re mé lõ lég kör ében so kan tet ték. Igaz, a
westernizációs ál mok kal kö szö nõ vi szony ban sem ál ló, de az elõ zõ höz
ké pest új re zsi mek jöt tek lét re: mul ti na ci o ná lis fö de rá ció he lyett
etnokratikus nem zet ál la mok, egypárti szo ci a liz mus he lyett ún. he ge món
párt rend szer re (amely ben meg en ge dett más pár tok lé te zé se, de tény le ges
párt kö zi ver seny a ha ta lo mért nem le het sé ges) és félelnöki kor mány zás -
ra épü lõ formáldemokráciák, ál lam ve zé relt és a pri va ti zá ci ót a sa ját kli -
en tú rá ra szû kí tõ (hadi)gazdasági rend sze rek. Ezek az ál la po tok jól ér tel -
mez he tõk azok kal a „hib rid re zsim”-kon cep ci ók kal, ame lyek kel a po li ti -
ka tu do mány újab ban – a de mok ra ti zá lás huntingtoni „har ma dik hul lá -
mát” kö ve tõ en vi lág szer te, így Eu ró pa ke le ti fe lén is meg fi gyel he tõ rész -
le ges vissza ren de zõ dé sek re ref lek tál va – le ír ja a de mok rá cia és a dik ta tú -
ra kö zöt ti szür ke zó ná ba esõ rendszereket.10 Ezt a hibriditást a leg mar -
kán sab ban Milošević Szer bi á ja tes te sí tet te meg, de (ahogy em lí tet tük:
Szlo vé nia ki vé te lé vel) mind egyik utód ál lam ra, így a Tuđman-korszak
Horvátországára is jel lem zõ volt.

2000 trend for du lót je len tett a tér ség ben. Szer bi á ban, Hor vá tor szág ban
és Bosz ni á ban a 2000-es vá lasz tá so kon for dult elõ elõ ször, hogy az 1990-
es gyõz te sek el vesz tet ték a ha tal mat. Az új kor mány za tok mind egyi ke
Nyu gat-ori en tált (és Nyu gat-füg gõ) lett, cé lul tûz te ki a pol gá ri át ala ku -
lást és az euroatlanti in teg rá ci ót, s ezért vi szony lag so kat is tett. Az óta 
a JSZSZK mind egyik utód ál la ma át ment a gaz da sá gi rekapitalizáció és 
a po li ti kai demokratizáció azon mi ni mu mán, hogy be le si mul has son a
posztszocialista Ke let-Kö zép-Eu ró pá ba. Igaz, az át ala ku lá suk ma sem be -
fe je zett: ha az 1990-es évek hez ké pest más mó don és mér ték ben, de a
hib rid je gyek to vább ra is – sõt job ban, mint a 2000-es évek ele jén – jel -
lem zik õket. Szin tén igaz, hogy ma is küsz köd nek a há bo rúk ra vissza ve -
zet he tõ prob lé mák kal: ilyen a szerb–koszovói vi szony ren de zet len sé ge, 
a bosz ni ai köz pon ti ha ta lom gyen ge sé ge és az euroatlanti in teg rált sá guk -
ban meg mu tat ko zó fá zis ké sés. Fõ leg ez utób bi mi att ma is helyt ál ló 
a Nyu gat-Bal kán szubregionális el kü lö ní té se. De et tõl a fá zis ké sés tõl el -
te kint ve a globalizált vi lág ban el fog lalt félperiferikus hely ze tük, az elõt -
tük ál ló ki hí vá sok, po li ti kai és gaz da sá gi-tár sa dal mi be ren dez ke dé sük
jel le ge és di na mi ká ja lé nye gé ben ugyan azt a ké pet mu tat ja, mint ál ta lá -
ban Kelet-Közép-Európában.11
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JEGY ZE TEK
1. A JSZSZK hat köz tár sa ság ból (Bosz nia-Her ce go vi na, Hor vát or szág, Ma ce dó nia, Mon te neg ró,
Szer bia, Szlo vé nia) és két Szer bi á hoz tar to zó, de tõ le csak nem füg get len tar to mány ból állt (Ko -
szo vó, Vaj da ság). Az 1981-es cen zus sze rint a 22,4 mil li ós né pes ség szá za lé kos meg osz lá sa a kö -
vet ke zõ volt: szerb 36,3; hor vát 19,8; mu zul mán (1993 óta hi va ta lo san: bos nyák) 8,9; szlo vén
7,8; al bán 7,7; ma ce dón 6; „ju go szláv” 5,4; mon te neg rói 2,6; ma gyar 1,9; egyéb 3,6. A nem ze ti -
sé gi és kul tu rá lis tar ka ság nagy gaz da sá gi kü lönb sé gek kel pá ro sult: az 1988-as GDP/fõ ada tok
sze rint Szlo vé nia a ju go szláv át lag 203%-án állt, a má sik vég let, Ko szo vó pe dig csak 27%-án
(Marie-Janine Calic: Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert. C. H. Beck, Mün chen, 2010.
401, 404. Az 1991–99-es há bo rúk ról lásd Ju hász Jó zsef – Ma gyar Ist ván – Tá las Pé ter – Valki
Lász ló: Ko szo vó. Egy vál ság ana tó mi á ja. Osiris Ki adó, Bp., 2000; Ju hász Jó zsef – Márkusz Lász -
ló – Tá las Pé ter – Valki Lász ló: Ki nek a bé ké je? Há bo rú és bé ke a volt Ju go szlá vi á ban. Zrí nyi Ki -
adó, Bp., 2003 (a to váb bi ak ban Ju hász et al: Ki nek a bé ké je?), va la mint rö vid össze fog la lás ként
Calic: i.m. 308–327.
2. Az új vál la la ti tör vény el fo ga dá sa (1988), a Marković-kormány – kez det ben az inf lá ció meg fé -
ke zé sé vel és a dínár kon ver ti bi li tá sá val si ke re ket pro du ká ló – gaz da sá gi sta bi li zá ci ós cso mag ja
(1990) és a tár su lá si szer zõ dés fel aján lá sa az Eu ró pai Kö zös ség ré szé rõl (szin tén 1990) még Ju -
go szlá via ide jén meg tör tént. De az egy re za va ro sabb bel po li ti kai vi szo nyok kö ze pet te a kez de ti
re for mok ki ful lad tak, az EK pe dig 1990 de cem be ré ben már csak a vi seg rá di ál la mok kal kezd te
meg a tár su lá si tár gya lá so kat.
3. Ter je del mi kor lá tok mi att ez út tal a fel bom lás nak csak a rend szer vál tás sal köz vet le nül össze -
füg gõ bel po li ti kai oka i ra té rünk ki. A tá gabb tör té nel mi és nem zet kö zi kon tex tu sok össze fog la -
lá sát lásd Ju hász et al: Ki nek a békéje?, 9–34. Szin tén itt je gyez nénk meg, hogy a fel bom lá sért és
a há bo rú kért nem le het ki zá ró lag a miloševići po li ti kát fe le lõs sé ten ni. A szuverenista szlo vén
és hor vát ál lás pont min den képp ki ala kult vol na, s az el sõ há bo rút, a JNA 1991. jú ni u si ön ha tal -
mú szlo vé ni ai be avat ko zá sát Milošević el le nez te. A szerb ve ze tõ fe le lõs sé ge fõ képp ab ban áll,
hogy az 1987 ta va szá tól kö ve tett ag resszív po li ti ká já val fel idéz te a nagy szerb ura lom vissza ál lí -
tá sá nak ve szé lyét, s ez zel el ri asz tot ta a há bo rú ki tö ré sé ig (még ha a kon fö de rá ci ó ig de cent ra li -
zált for má ban is, de) Ju go szlá vi át el fo ga dó töb bi köz tár sa sá got.
4. A JSZSZK egy párt rend sze rû ál lam volt, csak úgy mint – de facto – az összes szo ci a lis ta or szág.
Azon ban a ha tal mi devolúció a Ju go szláv Kom mu nis ták Szö vet sé gé re is ki ter jedt. Ezért az 1980-
as évek vé gé re ki ala kult egy re gi o ná lis ala pon struk tu rá ló dó „kvázi-sokpártrendszer”: a JKSZ ak -
kor már nem volt több ki lenc tag szer ve zet (hat köz tár sa sá gi és két tar to má nyi KSZ, va la mint 
a Ju go szláv Nép had se reg [JNA] párt szer ve ze te) egy re ne héz ke seb ben mû kö dõ ko a lí ci ó já nál.
5. 1989 ja nu ár já ban Milošević Mon te neg ró ban is a sa ját em be re it jut tat ta ha ta lom ra. Az egész
„antibürokrata” kam pány ról lásd Nebojša Vladisavljević: Serbia’s Antibureaucratic Revolution:
Milošević, the Fall of Communism and Nationalist Mobilization. Palgrave Macmillan,
Basingstoke, 2008.
6. Cél ja ik ról és ide o ló gi ai szín kép ük rõl lásd Prog ra mi novih političkih saveza i pokreta. Bor ba-
mel lék let, 1989. jú ni us 8; Ta go ló dó po li ti kai szín tér. Lé tünk 1990. 2–3. sz. (31 új szer ve zet do ku -
men tu mai – kü lön szám); Vá lasz tá si mel lék let. Ma gyar Szó 1990. de cem ber 6.
7. Az 1990. au gusz tus 18-i ala pí tó ülés Davor Perinovićot vá lasz tot ta el nök ké, de õt már szep -
tem ber 7-én fel vál tot ta Kljuić
8. Az 1990-es köz tár sa sá gi vá lasz tá si ered mé nye ket rész le te seb ben lásd Ju hász Jó zsef: A több -
párt rend szer ki ala ku lá sa Ju go szlá vi á ban. In: Bi ha ri Mi hály (szerk.): A több párt rend sze rek ki ala -
ku lá sa Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban, 1989–1992. Kos suth Ki adó, Bp., 1993. 446–466. Szlo vé ni á ban és
Hor vá tor szág ban még a ré gi há rom ka ma rás par la men ti struk tú ra sze rint vá lasz tot tak, de a jobb
össze ha son lít ha tó ság ér de ké ben az össze sí tett man dá tum szá mot ad juk meg.
9. Rá adá sul a tag köz tár sa sá gi el nö kök több sé ge meg tar tot ta párt el nö ki poszt ját (Milošević,
Tuđman, Izetbegović, Bulatović), ezért ket tõs sze rep ben gya ko rol hat ta a ha tal mat: ál lam fõ ként és
a (leg na gyobb vagy egye dü li) kor mány párt ve zé re ként.
10. A hib rid re zsi mek egyik leg na gyobb ha tá sú elem zé se Steven Levitsky és Lucan A. Way ne -
vé hez fû zõ dik: Competitive authoritarianism. Hybrid regimes after the Cold War. Camb rid ge
University Press, Camb rid ge, 2010.
11. A ju go szláv utód ál lam ok ról szó ló kur rens össze fog la ló ként lásd a kö vet ke zõ kö te tek meg fe -
le lõ országtanulmányait: Sabrina P. Ramet – Christine M. Hassenstab (eds.): Central and
Southeast European Politics since 1989. Camb rid ge University Press, Camb rid ge, 2019²); Koller
Bog lár ka – Ördögh Ti bor (szerk.): Dél ke let-Eu ró pa po li ti kai rend sze rei 1990–2017. Dialóg–
Campus Ki adó, Bp., 2019 – https://www.academia.edu/39845922/D%C3%A9lkelet-Eur%C3%
B3pa_politikai_rendszerei_1990-2017_, utol só el érés 2019. au gusz tus 22.).
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