
Jugoszlaviaegyuj,jatszmakezdeten,.
H6di SdndorMilosevicsrol,Kostunicdr61,a demokratikuskibontakozdseselyeirol
Kfuegtelen, bogy a belgnldi polltikai v31toZllsfordulopontot je- rnlt~ ellenzekeliTe,mostpedigaz
lenthet a szerb Rep eleteben, lehetove teszi Sz8m8ra azt a szemle. elnoki pozfcioba. Mit!rt eppen Kos-
letv3ltast, amelyrOl egyelore csak felteteles modban beszelhetiink tunica?-nyilatkozta lapunknak adott interjujaban Hodi 5andor.A vajda- - Azt ruszem,nom tevedUnk

s8gi politikai elemzO arra figyelmeztetett, az iirom korai lehet, hi- nagyot, ha azt illitjuk, bogy ra vol-
szen szamtalanjel uta! ana, bogy oktober iitodllren csak a ~aIkani tak legkevesbe felte!<:enyekaz ellen-
nepek verzivataros tiirtenetenek egy ujabb fejezete vette kezdetet. zeki partvezerek, ugyanakkot' az 6

om" """",j"".."" ':' ',""'! szerneIyekepviseliaztpolitikaimi',
. PATAIITI<TVAN hanem azert, mort maga is agr61- nimumot, amiben mindannyian

szakadt, nines vagyona, nom kor- meg tudtak egyezni, Ez a minimum'
rupt, ami ritkasagrtak szi\mft a bal- nemsok, ahogyanaz mar lenni sw-
kani politikaban. kott a ,;legkisebb kiiws tiibbsw-

-Ielentheti-ea valosmegtisztu- riis",eseteben,Ugytiinil<,Kostuni-
lds kezdetetSzerbidbanMilosevics ca tis;aabanvan szerepevel,tiibb-
bukdsa, a vt!rtelenforradalom? swr is hangUlyozta, bogy esak na-

-' Sokan tigyveIik, hogySzerbia- gyon riivid i~ig 6haj~a ezt a posz-
ban egy csapasra megv;i1towtt tot betiilteni, Mindazon;i1tal elegge
mindeD, a zsamoksagot felv;i1totta ellentmondasos szemelyiseg, aid
a demokracia. ErrlS!sw sines. Nyo- most a demokraciaert kiizd, de an-
rnate!<:osftaniszeretnem, bogy a ki- oak idejen ti\rnogatta a boszniai, a
latasba helyezett segeIyprogramok horvatorszagi es a koswv6i habo-
sokkal iisztiinz6bben hatottak rut, ami mistt ellenfelei Seseljhez
Milosevies menesztesere, mint a hasonlftottak, esak szaIonkt'pesebb
volt elniik politikai hibainak a bela- kiadasban, Politikai kampanya so-
tasa. A hibfut nem latta be a szero ran az orszag decentralizaci6jar61
tarsadalomban, EllenkezlSleg,az tij beszeIt, 1974-ben awnban az akko-
korrnanyazzaI az eredend6 bifnnel ri, jugoszlavia decentralizaci6ja
indul, bogy takarga~a a korabbi miatt keriilt szembe a hatalommal
gaztetteket, es vedelmebe veszi, A kompromisszumok emberenek
awk elkiivet6it. ' latszik, aid kepes egyesfteni a szerb

7" Ez annyit jelen~ hogy Milo- ellenzeket,ugyanakkorsajat part-
seviesakdr meg a hatalomba is jan beliilegyeduralkod6,
visszatt!rthet? - Sokatvdrnak t{flea vajdasdgi

- VeIhet6en egy tij jatszma kez- magyarok is,

deleD vagyunk, amelyben Milose- - A vajdasagi magyarsag egy
vies eseIyei ugyan rosszabbnak lat- emberkentallt Kostunica mene a
szanak, mint a korabbi fordul6k- v;i1aszti\sokon,ez a szerelem azOn-

ban, ez awnban esak meg nagyobb ban viszonzatlan, mort a kisebbsegi
kihivast jelenthet szaroara, A vilaga jogokat illet6en Kostunica eppen
zsarnok bnkasat iinnepli, az iiriim olyan sziikkeblif nacionalista, mint,
azonban korai, mort fiiggetleniil at- a tiibbi szerb partvezer.
t61,bogyforrnalisantij emberke- ' - Mikorra vdrhat6 ajugoszld-
riiltazallamelere,a lapokata Mt- viai, szerbiai helyzetnormalizdlo-
terblS!meg mindig Milosevies ke- ddsa?
veri. Ha nom fgyleone, 0 mar regen - SlOrbiahosszti es stilyoskonf-
Hagaba keriilt volna. liktushelyzet elf nez, amely a kiiz-

- Vojiszlav Kostunica szinte a tarsasagi v;i1aszti\sokigaligha fog
semmibOl,az ismeretlensegb{flke- .norrnaliz;iJ6dni, A tiire!<:enyellen-
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A' Milosevics-rendszer
,

gyakorla-
tilag egynapalatt megbuko~

de errea napra tizenketivet kellett
vdrnL ¥it!rt eppen mostfordftott
Mtat a nip Milosevicsnek?

- A dolgoknak ;i1talaban egysze- '

rif a magyarazata. A hibetetlen
merte!<:ifszegt'nyseg es a kiize1go
teItlS!val6 retteges eppen eleg volt
althoz, bogy a nep az utcara vonul-
jOg. Az emberek felelte!<:ta$lekai-
kat, es a legostobabb szaroara is
nyilvi\nval6va v;i1t,bogy kii1s6se-
gftso!gneIkiil ezt a teletmar nom le-
het kiMzni. Mivel a Nyugat egyre
csak azt hajtogatta, bogy addig
nines segeIy, amig nom menesztik
Milosevieset, mas killt nom volt,

mint feIreillitani ot, j6llehet politi-
kailag semmi bajnk nom volt vele.
Az embarg6 tehat bev;i1t: a korg6
has es az tires zseb vegiil er6sebb-
nek bizonyult mindeD politikai
mesterkedesneL A valas persze
Rem moot tanyertiires nelkiil.
Milosevies es mnnkatarsai az ut6b-

bi evekben hata1mas vagyonokat
haraesoltak iissze, ami 6riasi felha-

borodast v;i1tott ki az elszegenyedo

rt'tegekben. Azt, bogy a swcii\lis

elegedetlenseg milyen 1\agy szere-

pet jatswtt Milosevics menesztese-

ben, mi gem bizonyitja jobban,

min!,az tij allamf6 szemelye, aid
nom ekessz61asanak, nom kariz-

matikus egyenisegenek vagy politi-

kai, meggyoz6desenek kiiswnhe-

t6en nyerte el a v;ilaszt6k tetszeset,

~'I.~vA".<ml'<..oc.«<. I .a}IUla}<w"aIUJ"ll. i\Z allamuU<af azl, nogy a Magyar I\UanQO meKez- parJamentDe.
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ze'ld koalici6 nom erzi elegge felver-

tezve magat althoz, bogy teljes ege-

szeben magaboz ragadja a hatal..

mat, hiszen mar fgy is az a vad eri,

bogy tigymond, tiirvenyellenesen

megszallta a szerbiai allami intez-

menyeket. Kostunica Wvei ugyan-

akkor att61 feInek, bogy ha ttillas-
san veszik at az ellen6rzest a hatal-

mat ad6 intezmenyek fiiliitt, akkor

Milosevies hfvei meger6s!tik pori-

ci6ikat, es megkiserelhetik vissza-
fordftani a beindult v;i1tozasokat.

- Ogy tlinik, a hadsereg egyt!rtel-

maenaz uj elnok magi dIll. De mi
van a rendkfvalergsszerbrendor-

seggelesa titkosszolgdlatokkal?Az

erre vonatkozo hfrek eligge ellent-
monddsosak.

- Annak ellenere, bogy a'rend-

6riik nom voltak hajland6k 16ni a

tiintetOkre, a rendorseg Milosevies

kezeben van. A titkosrend6rseg f6-

noke nom tavowtt posztjar61, s6t,

egyre magabiztosabb. Milosevics -,

sajat biztonsaga erdekeben - meg-
pr6b;i1ja tovabbra is kezebe tartani

a rend6rseget es annak kiiliinleges

egysegeit, a tarci\ra awnban az el-

lenze!<: is igenyt forrn;i1, mort tiszta-

ban van vele, bogy az erdekkonf-

liktusok kielezMese eseten diint6

slOrepe van annak, bogy azt ki inI-

nyitja.


