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A Grúziától a kilencvenes évek elején elszakadt és a 2008-as orosz elismeréssel „függet-
lenné” vált Dél-Oszétiában 2011. november 27-én tartották az elnökválasztás második 
fordulóját. Ezen – óriási meglepetésre – nem a Kreml által is támogatott Anatolij Bibilov, 
hanem az ellenzékinek számító volt oktatási miniszter, Alla Dzsiojeva nyert. Ezután a 
dél-oszét legfelsőbb bíróság különféle visszaélésekre hivatkozva megsemmisítette az 
eredményt, és 2012. március 25-ére halasztotta az elnökválasztást. Addig Eduard 
Kokojti ügyvezető elnökként hatalomban marad. A dél-oszét eset azért releváns, mert a 
Kreml jelöltjének veresége jól mutatja az orosz kormány észak-kaukázusi politikájának 
gyengeségeit.

ElőzményEk

A magukat az alánokig visszavezető oszétok az Észak-Kaukázus egyetlen markán-
san oroszbarát etnikai kisebbségét alkotják. Az összesen körülbelül hétszázezer 
főt számláló népcsoport nagyobbik része az Oroszországi Föderáció Észak-

kaukázusi Szövetségi Körzetének egyik szubjektumát alkotó Oszétia–Alániában él, míg 
kisebb részük a Grúziához tartozó Dél-Oszétiában. Nyelvük az iráni nyelvcsaládhoz 
tartozik, ám cirill betűkkel írnak, és döntő többségük orosz ortodox keresztény. 
(A cikkben előforduló dél-oszét nevek viszont orosz megfelelőjük alapján kerültek át-
írásra.) Érdekesség, hogy az oszét elnevezés grúz eredetű; az oroszok ugyanis az újkorig 
jászoknak nevezték ezt a népcsoportot, akik egyébként közvetlen rokonságban állnak a 
Magyarországra a középkorban bevándorolt jászokkal.

A Szovjetunió megszűnéséig Dél-Oszétia a Grúz Szovjet Szövetségi Köztársaságon 
belül autonóm területet (oblaszty) alkotott. A szovjet bomlás folyamatában a dél-oszét 
vezetők, tartva az erősödő grúz nacionalizmustól, 1990-ben függetlenné nyilvánították 
a tartományt, ám ezt sem a nemzetközi közösség, sem a felettük fennhatóságot gyakor-
ló Grúz SzSzK nem ismerte el. Ellenkezőleg: a grúz kormány válaszul eltörölte még 
a terület autonómiáját is, és fegyverrel kísérelte meg visszaszerezni az irányítást. Az 
1991–92 között tartó polgárháború az orosz közvetítéssel létrejött szocsi egyezménnyel 
zárult. Ennek értelmében a térségbe orosz békefenntartók kerültek, akik jelenlétükkel 
lényegében szavatolták Dél-Oszétia különállását. A 2008-as grúz–orosz háborút követő-
en Oroszország elismerte Dél-Oszétia és Abházia függetlenségét, a példát azonban csak 
Nicaragua, Nauru és Venezuela követte.

Dél-Oszétia területe mintegy 3900 négyzetkilométer, tehát valamivel nagyobb, mint 
Heves megye. Lakossága az 1989-es utolsó szovjet népszámláláskor körülbelül 98.500 
fő volt. Azóta ez a szám jelentősen csökkent, a 2008-as grúz–orosz háború idején a tar-
tománynak csak mintegy ötvenezer lakosa maradt, akiknek nagyjából egynegyede volt 
grúz, kétharmada oszét, a többi pedig orosz, örmény és egyéb nemzetiségű. A háború óta 
a terület népességi mutatói tovább romlottak: a grúz lakosságot szinte teljesen elűzték, az 
oszétek pedig jelentős részben Észak-Oszétiába menekültek, a lassan haladó újjáépítés mi-
att pedig csak kevesen térnek vissza. A terület fővárosa Chinvali. Dél-Oszétiának érdemi 
ipara nincs, és mezőgazdasági tevékenysége is korlátozott, elsősorban a terepadottságok 
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miatt. A régió fő bevételi forrásait a Grúziát Oroszországgal összekötő roki alagút ellen-
őrzéséből származó jövedelmek, illetve – a Grúziától való de facto különállást kihasználva – a 
feketegazdaság (csempészet, hamisítás stb.) különféle ágazatai jelentették.

A jelenlegi dél-oszét elnök, Eduard Kokojti 2001-ben került hatalomra, miután az el-
nökválasztás második fordulójában legyőzte a szintén ellenzékinek számító Sztanyiszlav 
Kocsijevet. Elődje, Ljudvig Csibirov már az első fordulóban vereséget szenvedett a két 
ellenzéki jelölttől. Kokojti győzelmében kulcsszerepet játszott a Tegyejev klán támoga-
tása. Nem sokkal később, 2003-ban azonban Kokojti leváltotta a Tegyejevekhez kötődő 
tisztviselőket, és helyükre is saját embereit ültette. A 2006-os elnökválasztáson mégis 
viszonylag problémamentesen győzni tudott.

Kokojti fokozatos népszerűségvesztése több okra vezethető vissza. Egyrészt a 2003-
as „rózsás forradalommal” hatalomra került, új grúz elnök, Miheil Szakasvili Grúzia 
újraegyesítésének jelszavával két alkalommal is sikeresen hódított vissza egyes dél-oszét 
területeket, és ezt Kokojti képtelen volt megakadályozni. A visszaszerzett területekre 
Grúzia külön elnököt is kinevezett, az eredetileg oszétiai (korábban dél-oszét miniszter-
elnök!), de Szakasvili oldalára állt Dmitrij Szanakojev személyében. Így tehát az a helyzet 
állt elő, hogy a senki által el nem ismert „szakadár” államon belül is voltak szakadár 
területek, amelyek viszont az eredeti anyaország, Grúzia irányítása alatt álltak, egészen 
2008-ig.

Az elnök népszerűsége azonban igazán a 2008-as grúz–orosz háború idején érte el 
a mélypontot. Kokojti ugyanis egyszerűen eltűnt a leghevesebb harcok idején, és csak 
az orosz beavatkozást követően, a háború végén tért vissza Chinvaliba. Viselkedése a 
bátorságnak és harci erényeknek kiemelt jelentőséget tulajdonító kaukázusi régióban lé-
nyegében megbocsáthatatlan volt. Az akkori ellenzék külön kampányt épített az „ilyen 
elnöknek itt nincs helye” szlogenre.

Ráadásul nem sokkal azután, hogy Moszkva 2008. augusztus 29-én elismerte 
Dél-Oszétia függetlenségét, Kokojti több olyan nyilatkozatot is tett, amelyben Dél-
Oszétiának az Orosz Föderációba való beolvasztását, „az oszét területek egyesítését” 
javasolta. A felvetést Moszkva természetesen azonnal visszautasította.

Az elnök imázsát tovább rontotta a Dél-Oszétia újjáépítésére szánt orosz költségvetési 
források eltűnése. Mint ismeretes, az Állami Duma 2008 őszén tízmilliárd rubeles segélyt 
szavazott meg Dél-Oszétia háborús újjáépítésére, ez a pénz azonban teljes mértékben 
„felszívódott” az orosz bürokrácia és a dél-oszétiai vezetés korrupciós útvesztőiben. 
A dél-oszétiai visszaélések olyan méreteket öltöttek, hogy Moszkva 2009-ben a dél-oszét 
kormány átalakítására kényszerítette Kokojtit: több minisztériumot összevontak, és szá-
mos posztra etnikailag orosz hivatalnokok kerültek.
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A 2011-Es ElnökválAsztás

A dél-oszét elnök mandátuma öt évre szól, és két egymás követő időszaknál több-
ször senki sem lehet folyamatosan elnök. Kokojti ugyan megpróbált kiírni egy 
népszavazást, amely lehetővé tette volna, hogy harmadjára is elinduljon az 

elnökségért, ám a kezdeményezést a dél-oszét legfelsőbb bíróság elutasította – gyanít-
hatóan főképp azért, mert hazai népszerűségvesztése és korruptsága miatt az elnök már 
Moszkvának is kellemetlenné vált. Ezután az elnökhöz kötődő politikusok, a kétharma-
dos parlamenti fölényüket kihasználva, alkotmánymódosítással próbálkoztak, ezt viszont 
a házelnök, Sztanyiszlav Kocsijev megakadályozta. A dél-oszét kommunista pártot veze-
tő Kocsijev vélhetően nem felejtette el, hogy 2001-ben vereséget szenvedett Kokojtitől az 
elnökválasztáson, és most alkalma nyílt a törlesztésre.

Így aztán egyértelműnek tűnt, hogy Kokojti helyett valaki más fogja betölteni az el-
nöki posztot. Az általában jól értesült Kommerszant című orosz lap már 2011. augusztus 
18-án megírta, hogy Moszkvában egy tárcaközi bizottsági ülésen az a döntés született, 
hogy az utód a rendkívüli helyzetek minisztériumát vezető Anatolij Bibilov legyen. Ezek 
után nem volt meglepő, hogy a dél-oszétiai kormánypárt, az Egység (Jegyinsztvo), amely 
az orosz uralkodó pártnak, az Egységes Oroszországnak (Jegyinnaja Rosszija) a testvér-
szervezete, Bibilovot választotta elnökjelöltnek.

A döntés megszületését követően az orosz kormány már nyíltan támogatta Bibilovot. 
Az ősz folyamán az orosz parlament több képviselője is személyesen látogatott el Dél-
Oszétiába és állt ki Bibilov mellett. Köztük volt Konsztantyin Koszacsov, a Duma külügyi 
bizottságának elnöke is. Az orosz érdekek olyan határozottan jelentek meg, hogy az ellen 
még maga Kokojti is tiltakozott: november 3-án, egy nyilatkozatában elítélte a dél-oszét 
belügyekbe való erős külföldi beavatkozást, bár Moszkvát konkrétan nem nevezte meg. 
Az elnök szívesebben látott volna egy kevésbé önálló figurát a saját emberei közül, akin 
keresztül ő is megőrizhette volna informális hatalmát.

Az Első forduló és Az orosz dilEmmA

A választás első fordulóját november 13-án tartották. Ekkor a mintegy harminc-
ezer szavazó összesen tizenegy jelölt közül választhatott, mivel hatan az utolsó 
napokban visszaléptek. Nem indulhatott el a választáson a Tegyejev klánhoz 

tartozó, roppant népszerű egykori birkózóbajnok, a Nemzeti Front nevű pártformáció ve-
zetése mellett az orosz szabadfogású birkózóválogatott edzőjeként is dolgozó Dzsambulat 
Tegyejev, mivel a Központi Választási Bizottság az ő esetében nem látta igazoltnak a je-
löltséghez szükséges tízévi helyben lakást. A felháborodott Tegyejev és klánja ezek után 
nyíltan az elnökkel szembenálló körök által leginkább támogatott oktatási miniszter asz-
szony, Alla Dzsiojeva mellé állt.
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Az első fordulóban a legtöbb, összesen 6066 szavazatot Anatolij Bibilov kapta, ami 
24,86%-ot ért. Mögötte mindössze 14 (!) szavazattal lemaradva következett Dzsiojeva, 
míg a szavazatok maradéka a többi kilenc jelölt között oszlott el. Mivel senki sem szerzett 
abszolút többséget, a dél-oszét alkotmány szerint második fordulót kellett tartani a két 
legjobb eredményt elért jelölt részvételével. A szavazatok szórt eloszlása és az élen vég-
zettekének a roppant csekély különbsége miatt kulcsfontosságú volt, hogy ki mellé állnak 
a második fordulóból már kiesett kilenc jelölt támogatói.

Oroszország ebben a helyzetben válaszút elé került. Mivel elmaradt a Kreml által tá-
mogatott jelölt átütő sikere, az egyik lehetőség az volt, hogy csendben kihátrálnak Bibilov 
mögül, és hagyják, hadd döntsenek a dél-oszétek. Kokojtinak már nincs módja a visz-
szatérésre, Dél-Oszétia pedig politikai, gazdasági és katonai téren is teljes mértékben 
Oroszországtól függ, tehát az orosz befolyás megőrzése szempontjából valójában nem túl 
lényeges kérdés, ki a dél-oszét elnök. Maguk az elnökjelöltek is többször hangoztatták, 
hogy mindannyian oroszbarát külpolitikára törekszenek.

Moszkva azonban a másik utat választotta, és még erősebben kiállt Bibilov mellett, 
bízva benne, hogy át lehet erőltetni a központi akaratot. November 21-én bevetették még 
a „csodafegyvert” is: Dmitrij Medvegyev elnök Vlagyikavkazba látogatott, ahol szemé-
lyesen is támogatásáról biztosította Bibilovot – éppen egy héttel a november 28-ára kiírt 
második forduló előtt.

Az lényegében kizárható, hogy a moszkvai döntéshozók ne lettek volna tisztában 
Bibilov alapvető népszerűtlenségével. A dél-oszét lakosság nagy többsége nem bízott 
benne, hogy a Kreml által rájuk erőltetett jelölt valódi változást hozna, hogy csökkenteni 
tudná a Kokojti ideje alatt elképesztő méreteket öltött korrupciót. (Ne feledjük, a három 
évvel ezelőtti háború okozta károkat még messze nem sikerült teljesen helyreállítani, va-
lós tétje is van tehát az újjáépítésre szánt orosz költségvetési források sorsának.)

Fontosabb motiváció lehetett, hogy a dél-oszétiai választás második fordulója mind-
össze egy héttel előzi meg a december 4-ére kiírt oroszországi parlamenti választást. 
A Kreml vélhetően úgy számított, hogy ha Dél-Oszétiában látványos győzelmet ér el 
az Egységes Oroszország párthoz kötődő Egység párt, akkor az Oroszország többi ré-
szében is növeli majd a „hatalom pártjának” népszerűségét. Ilyen szempontból tehát a 
dél-oszétiai választást alapvetően az orosz parlamenti választás egyfajta előkészítésének 
tekinthették. Szerepet játszhatott emellett egyfajta tehetetlenség is: Ki merte volna felvál-
lalni annak a beismerését, hogy a „hatalom pártjának” jelöltje valójában egyáltalán nem 
olyan népszerű…? Ezen a ponton nemigen maradt más választás, mint folytatni Bibilov 
nyílt támogatását.
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mEglEpEtés A második fordulóbAn

A november 27-én tartott második fordulóban aztán mindenki számára megle-
pő eredmény született: a versenyben maradt két jelölt közül az ellenzéki Alla 
Dzsiojeva körülbelül 56%-ot ért el, míg Bibilov csak a szavazatok mintegy 

40%-át kapta. A részvétel meghaladta a hatvan százalékot, így a szavazás érvényesnek 
számított. A dél-oszét Központi Választási Bizottság elnöke, Bela Plijeva első nyilatko-
zataiban arról számolt be, hogy a szavazás során nem regisztráltak jelentős visszaélést. 
A nemzetközi megfigyelők is érvényesnek látták a szavazást, és sehonnan sem jelen-
tettek csalásokat. (Itt fontos megjegyezni, hogy a választást nem ismerte el legitimnek 
Grúzia, de az EU- és a NATO-tagállamok sem. A nemzetközi megfigyelők így főképp 
Oroszországból, Belaruszból és a szintén el nem ismert Abháziából érkeztek.) Az előzetes 
eredmények kihirdetése után Dzsiojeva az utcára hívta támogatóit, hogy megünnepeljék a 
győzelmet – korábban egyébként Bibilov is így tett, bízva az orosz támogatás erejében.

Azzal, hogy az Oroszország által nyíltan támogatott jelölt látványos vereséget szen-
vedett, Moszkva nehéz helyzetbe került, hiszen valahogy meg kellett magyaráznia az 
eredményt. A vereség beismerése egy héttel az orosz parlamenti választások előtt bel-
politikailag kockázatos lett volna, így a hatalomtechnikai szempontból másik lehetőség 
maradt: az eredmények hitelességének megkérdőjelezése. A tanácstalanságot jelzi, 
hogy a végleges eredmények kihirdetésére jelen elemzés lezárásáig sem került sor, sőt 
a Központi Választási Bizottság elnöke és maga Kokojti is körülbelül fél napra eltűnt a 
nyilvánosság elől.

November 28-án, hétfőn aztán az Egység párt hivatalosan is panaszt tett a legfelsőbb 
bíróságnál, kiterjedt visszaéléseket, szavazatvásárlást és láncszavazást emlegetve. A bíró-
ság szinte azonnal helyt adott a panasznak, annak ellenére, hogy a választás napján még 
olyan információk érkeztek, hogy nem történtek komoly szabálytalanságok. Így végül az 
elnökválasztás eredményét megsemmisítették, és az újabb választást négy hónappal (!) 
későbbre, 2012. március 25-ére írták ki. Érdemes észrevenni, hogy az új időpont jóval ké-
sőbbi, mint a március 4-ére ütemezett orosz elnökválasztás: a Kreml láthatóan nem akart 
még egyszer a mostanihoz hasonló időzítési problémákat. A megismételt választásig az 
eddigi elnök, Eduard Kokojti ügyvezetőként hatalomban marad. Azt jelenleg még korai 
volna megjósolni, hogy a döntés kihirdetése után kezdődött tiltakozásoknak mi lesz a 
végkifejlete.

értékElés

A dél-oszét belpolitikai válság természetesen semmilyen mértékben nem fogja 
érintetni sem a szakadár „köztársaság” Oroszországhoz való viszonyát, sem 
a Grúziával való megbékélés esélyeit. A dél-oszétiai belpolitikai fejlemények-

ben Grúzia a 2008-as háború óta elhanyagolható szerepet játszik, ez jól látszik többek 



között abból is, hogy az orosz sajtó nem igyekszik a grúz befolyást hibáztatni a választási 
fiaskóért, és a dél-oszét elnökjelöltek is csak elvétve vádolják egymást grúzbarátsággal. 
Az pedig a 2008-as háború óta elképzelhetetlen, hogy Chinvaliban ne oroszbarát vezetés 
legyen hatalmon: a tartomány teljes mértékben az orosz gazdasági segélyektől függ, nagy 
létszámú orosz erők állomásoznak itt, és még számos okot sorolhatnánk. Ez lényegében 
nullára csökkenti a chinvali vezetés külpolitikai mozgásterét.

Dél-Oszétia példája tehát leginkább azért érdekes, mert az orosz központi hatalom 
láthatóan még egy ilyen megbízhatóan oroszbarát és teljes mértékben Moszkva támo-
gatására utalt régiót sem képes stabilan menedzselni. A belpolitikai megfontolások oda 
vezettek, hogy az orosz döntéshozók lényegében figyelmen kívül hagyták a helyi viszo-
nyokat. Moszkva tehát a dél-oszétiai fiaskót alapvetően saját magának köszönheti.

A szerző ezúton szeretné köszönetét kifejezni a Volkswagen Stiftungnak és a Transatlantic Academy of 
the German Marshall Fundnak azért, hogy ösztöndíjukkal lehetővé tették a jelen elemzés megírásához 
szükséges kutatások elvégzését.

2011. november 29.
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