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Valasztasol< I<is-Jugoszlaviaban
1996 novembereben
anyagi erOforrasakkal, a habarutkovetoen
,

A szerbiai valasztasol<
Ahhoz, hagy megertsiik, mi is tOrteniknapjaink Szerbhijaban, egy kis visszatekintore
van sziiksegiink. Mint ismeretes, 1990-ben
az elsotObbpartivalasztasok folyaman Szerbiaban a Szerb Kommunistak Ligajab61
Szerb Szacialista Partta atkeresztelt allampart keriilt ki gyoztesen, a tObbitagkoztarsasagban viszont az ellenzeki partok nyertek. Ez az allapot, ami a kesObbi valasztasakat illeti, azota sell valtazatt semmit. A
tObbparti, de szabadnak korantsem nevezhetO valasztasakon Szerbiaban azota mindig az allampart keriilt ki gyoztesen. Hasonlokeppen elsopro sikerrel keriilt sar Mi10sevics elnok ismetelt ujravmasztasara is,
aki az elnoki rendszemek koszonhetoen
gyakorlatilag korlatlan hatalommal rendelkezik.
.
A valasztasi szinjatek miatt, ami kizarolag
a kammunista-szacialista hatalom legitimalasat szolgalja, sokan azon a velemenyen
vannak, hagy a politikai hatalomvaltas Szerbiaban csak eroszakos, veres formaban mehet vegbe. Az 1990-es valasztasokat kovetoen 1991 tavaszan mar voltak heves kormanyellenes tOmegtiintetesek. A politikai
rendszer osszeomlasat akkor Milosevics a
harvatak ellen kezdemenyezett habaruval
keriilte e1. KesObb Basznia szolgalt a novekvo be1so e1egedetlenseg es az eroszakhullam levezetesi szintereii1.
A rendszervmtozasra iranyulo kezdeti erofeszitesek a haboru aldazataul estek. Mivel
az ellenzeki partok nem juthatnak nyilvanossaghoz, nem rendelkeznek megfelelo

is veresegrevannakitelve.Ehhezhazzajarult eddig be1so megasztattsaguk es szelsoseges nacionalizmusuk is, amelyben sakaig tUltetteka hivatalos allami palitika nacionalista populizmusan.
A megosztattsag ellenere tOrtentek kezdemenyezesek Szerbia demokratikus eroinek
egyesitesere. 1992-ben letrejott a Szerb Demakratikus Mozgalom (DEPOSZ), amely
jo eredmenyt eft el az 1992-es es az 1993as decemberi vmasztasakon, de a Szerb Radikalis Parttal szovetsegre lepo Szocialista
Parttal szemben nem tudatt attorest elemi.
1996. oszen a szerb ellenzek Egyiitt neven
uj vmasztasi szovetseget haz letre, am a szovetsegi valasztasakan ezuttal sell tudta a
Jugoszlav Balaldallal szovetsegrelepo Szerbiai Szocialista Partot a nyeregbOl kiiitni.
Gyozott a baloldali-szacialista koalicio es
elore tOrteka szerb radikalisak. Azok a palitikai erOk, amelyek habaruba taszitattak
es nyamorba dontOttek az orszagot.
A tartamanyi es helyhatosagi valasztasokon
azonban maskent alakult a he1yzet. A legnagyabb szerbiai varosokban az ellenzek
gyozott. A szocialistak ugyan fOlenyes sikerkent jelentettek be, hagy Szerbia 189
kozsege kozii1l34-ben megszereztek a kepviselOi mandatumak tObbseget, az Egyiitt
kaalfcio azonban Szerbia olyan 44 kozsegeben gyozott, amelyekben a lakossag tObb
mint 60 szazaleka e1.Az ellenzek gyozott
Belgradban, Nisben, Kragujevacon es mas
szerbiai varasakban. Vajdasag 45 kozsegenek csaknem a feleben kerekedett feliil, itt
is a jelentosebb varosokban: Ujvideken,
Zamborban, Kikindan, Nagybecskereken.
A szocialistak nem kivannak lemandani errol a csoppnyi hatalomrol sell. Ott, abal
vesztettek, utolag meghamisftottak az eredmenyeket, vagy kiilonbozo kifagasokkal
megismeteltek a valasztasokat, amelyeken
az ellenzek, a nyilvanvalo csalasak miatt,
nem kivant reszt venni. A valasztasi eredmenyek meghamisitasa heves tiltakozast es
hatalmas mereru tomegmegmazdulast valtatt ki Szerbiaban, amire meg visszateriink.
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Az agressziv szerb hatalmi terjeszkedes felrazta a vajdasagi magyarokat is, akik szorongo ellenerzessel es nagy riadalommal figyeltek a torteneseket. Bar korabban szigaruan tilos valt a nemzeti alapon tOrtenoszervezodes, a kozvetlen fenyegetettseg hatasara
1989 decembereben kezdemenyezes tOrtent
a magyarsag erdekvedelmi szervezetenek
letrehazasara. 1990 tavaszan megalakult a
Vajdasagi Magyarok Demakratikus Kozossege, ame1y rovid ido alatt igen szeles tomegbazisra tett sleet.
A VMDK kezdemenyezoit a szervezet letrehozasaban kiilonbozo meggondolasok vezettek. Valtak, akik - miutan a nemzeti e1lentetek elmelyiilesevel kiszorultak a korabi

nomenklatfuabol- egy nemzetipart letrehozasaban kerestek uj ervenyesiilesi lehetoseget. Kozejiik tartazott Agostan Andras,
a Forum egykori vezerigazgato he1yettese,
aki azt mege1ozoen a tartamanyi szakszervezetben tOltott be magas tisztseget. Milo.sevicsnek is felkinalta szalgmatait. ,,0 vezette a Forum dolgozoibol osszetoborzott
maraknyi csoportat azon a gusztustalan felvonulasan is, amelyen a joghurtforradalam
gyoze1metiinnepeltek, Vajdasag es az autanomia bukasat eltettek" - irja rola Feher Istvan, az esemenyek egyik szemtanuja. (Szabad Het Nap, 1996. navember 14.) Agostonnal es a partapparatus mas valt tagjaival
ellentetben masok, koztiik jomagam, nem
oriiltiink Vajdasag lerambolasanak, es a hatalam iranyaban kifejezesre juto tulzott 10.jalitasnaksell; aztremeltiikazonban,bogy
Jugaszlavia szethullasaval merObenuj helylet teremtodik a magyar kisebbsegek szamara is, elect a palitikai nyomas hatasara
esszerunek latszott egyetlen erdekvede1mi
szervezetbe tOmoriilni,bar az eltero palitikai szandekokat illetoen a kiilonbseget sosell lehetett igazan e1kendozni.Amfg a hazlam hasonloan gondalkadok a magyarsag
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kezesi elv ervenyesiilesi lehetosegeben keresttik megmaradasi eselyeinket, Agoston
Andras es a koreje csoportosul6k a vajdasagi magyarsag politikai szervezOdeset kfvantak feltigyelni es meglovagolni. Mindaddig fgy volt ez, arnig a haboni tartott, illetve
a politikai helyzet kiszamfthatatlan volt. VaItozas akkor kovetkezett be, amikor nyilvanval6va vaIt, bogy az I 989-ben megindult tarsadalmi valtozasok elakadtak, es az egesz
tersegben megindult a baloldali visszarendezOdes. Ettol verszemet kaptak a regi bolsevistak, akik ktilso sugallatra, vagy sajat hatalmi ambfci6ikt61 hajtva, 1994 tavaszan
megpr6baltak elObb korlatozni, majd a szervezetbol kiszontani a demokratikus vaItozas hfveit, ami partszakadashoz
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vezetett.
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1992-ben a VMDK meg fenykorat elte, fgy
a valasztasokonnagy sikerrel szerepelt. Harom kepviseloje kernlt be a szovetsegi, 18 a
tartomanyi parlamentbe, a helyhat6sagi valasztasokon pedig sikernlt 7 magyar tObbsegu onkormanyzatot szereznie. Az 1993as decemberi koztarsasagi valasztasokon
azonban a korabbi 9 kepviselo helyett a
VMDK mar csak 5 mandatumot tudott szerezni. Ez a vereseg marjelezte a partoskod6
csoport feliilkerekedesenek, es vele a mozgalmi jelleg csokkenesenek a veszelyeit. A
problemillal val6 szembenezes helyett a
volt partkaderek, a VMDK elnokevel az
elen, megpr6baltak teljesen magukhoz ragadni a hangad6 es iranyft6 szerepet, ami
vegzetes kovetkezmenyekkel jart a szervezetre nezve.
A kiutat a platformosodas jelentette volna.
Ennek lehetoseget azonban az elvakult es
elvadult partkaderek elvetettek, es a zentai
un. "tisztujft6"kozgyUlesen kisajatftottak a
szervezet vezeteset, amit nagyaranyu tisz-

togatas kovetett. A politikai kompromisszumkeszseg hianya azonban visszafele
stilt el: szetrobbantotta a szervezetet. 1994
juniusaban kezdemenyezesemre Vajdasagi
Magyar Szovetseg neven uj szervezet jott
Ietre.
A VMSZ mar letrejottekor nagyobb politikai sullyal rendelkezett, mint nagyzol6
"gyoztes" szerepeben tetszelgo VMDK. fIDe
a merleg: a harom szovetsegi mandatumb61,
a Polgarok Tanacsab61ketto aVMDK-e mafad, egy aVMSZ-hez kernl, aki azonban egy
szemelyben a SzovetsegiTariacskepviseloje
is. Az ot koztarsasagi kepviselo koziil ketten a VMDK-ban J1laradnak,barman ataIInak a VMSZ-hez. A 17 tartomanyi kepviselo koziil6 megmaradt VMDK-asnak, lIen atkernltek a VMSZ-be. A kozsegi tanacsnokok egyharmada a VMDK-ban marad,
mintegy ketharmaduk a VMSZ-hez csatlakozik. A 7 magyar tobbsegu onkormanyzat
a VMSZ kezebe kern!.
A partszakadastkovetoen a VMDK azzal aI-

tattamagates a kozvelemenyt,bogy a szervezet megerosodott es tovabbra is elvezi a
vajdasagi magyarsag 80 szazalekanak a tamogatasat, holott peldatlan vereseget szenvedett. Egy politikai kommentator szavait
idezve, bizonyara realisabb lett volna "egyharmados taborr61"beszelni, mert akkor az
1996-os valasztasokhoz fUzodoelvarasok is
realisabbak lettek volna, s az eredmeny gem
tunne most ekkora veresegnek. (Major NdnJar: Magyar Sz6, 1996. november 21.)
Szamvetes helyett a VMDK onkenyesen es
hamisan ertelmezve a tenyeket, folytatva a
vagdalkozast, nagyzolast, hazudozast, a
mindenkit lehurrog6 es mindent ignoraI6politikat, az elmUltket ev alatt tovabb rontotta
a part azsi6jat. A nev megkopott, alliin nem
segftett a VMSZ lejaratasat celz6 eszelos
kampany gem. EllenkezOleg, a VMSZ-szel
val6 egytittmukOdes hasznara valhatott
volna a VMDK-nak. Az egytittrnUkodeselutasftasaval, a VMSZ folytonos becsmerlesevel maguk alatt vagtak a fat, amivel a
VMDK vesztet okoztak.
Megmerettetes
A VMDK elsosorban a szovetsegi vaIasztasokt61 varta a megmerettetes kedvezo
eredmenyet, amelynek alapjan tovabbra is
azt allfthatta volna, bogy a VMDK a vajdasagi magyarsag "egyetlen legitim kepviseloje". Meg azt, bogy a vajdasagi magyarsag kiaIlt a VMDK auton6mia elkepzelese
mellett, mindenki mas pedig ellens~g. A
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megmerettetes azonban balul titOtt ki a
VMDK szamara. A sport nyelven sz6lvabar a valasztasi kampany a VMDK reszerol korantsem volt sportszeru -, az eredmeny 3:0 a VMSZ javara. Ezt hozta hat a
kieroszakolt megmerettetes. A vajdasagi
magyar vaIaszt6polgarok koreben ketharmados tamogatottsagot eIvezo VMSZ-nek
a valasztasi technika alapjan harom kepviseloje lesz a szovetsegi parlamentben, az
egyharmados tamogatottsaggal rendelkezo
VMDK-nak viszont egy gem.A VMDK tehat szovetsegi szinten tObbenem szamft parlamenti partnak. A VMSZ viszont megnyerte a valasztasokat.
A VMSZ azonban nemcsak a szovetsegi
valasztasokat nyerte meg, hanem a tartomanyit es a helyhat6sagit is, amelyeken meg lesujt6bb a VMDK veresege.
Hiszen a vajdasagi kepviselo hazban a
VMSZ 13, a VMDK pedig egy (I) mandatumot szerzett. A helyhat6sagi valasztasokon viszont, a magyar tObbsegu kozsegekben (Kanizsan, Zen tan, Adan, Becsen, Topolyan, Kishegyesen es Szabadkan) a VMSZ osszesen 130, a VMDK pedig 9 kepviseloi helyet szerzett.
A valasztasokon elszenvedett vereseget a
VMDK azzal a morbid otlettel pr6baIta magyarazni, bogy "a vaIasztasok elso fordu16jaban a szervezok a VMDK karara leszavaztattak az elhunytakat es azokat, akik az
eroszakos mozg6sftasok elol menektiltek e!.
Osszesen mintegy negyvenezer magyart."
(A VMDK kozlemenye, Magyar Sz6, 1996.
december 3.) Mellebeszeles es bUnbakkereses helyett tudomasul kell venni, bogy a
valaszt6polgarok tObbsegevonz6bbnak talaIta a VMSZ egytittmUkodestszorgalmaz6,
toleransabb politikajat, mint a VMDK kizar6lagossagat es akarnoksagat.
A kovetkezmenyek levonasa al61nem terhet
ki a VMDKsem. Kivtilr61reg6talatnia bomlas jeleit, arnit Kasza J6zsef, a VMSZ elnoke
fgy osszegzett: A VMDK politikaja kiegett,
kMeve nem rod ujat produkaIni a mocskol6dason, ragalmazason es a veszekedesen tU!.
Az elcsepelt sz6lamokkal mar nem tudott
boldogulni, ezert kellett harnis penztigyi botranyt kirobbantani,ellensegkepetkialakftani,
a politikai ellenfelekbol ellenseget csinaInia.
(Napl6, 1996. okt6ber 16.) A VMDK nehany prominense is felvetette a partvezerek
felelassegenek kerdeset, hiszen azok a szemelyek, akik a part bukasahoz veleta politikai stflust kepviseltek, immar aligha
mondhatjak, bogy a vajdasagi magyarsag
80 szazaleka tovabbra is mogotttik all.

