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Koszovó függetlensége – Macedónia 
és a macedóniai albánok álláspontja
Szász József

Ajelentős politikai átrendeződésnek „a hidegháború vége óta harmadik hullámát”1 
elszenvedő Nyugat-Balkán „Csipkerózsikája” vagy „Hamupipőkéje”,2 a Ma-
cedón Köztársaság3 számára Koszovó függetlensége nem csupán külpolitikai 

kérdés (bár kisebb mértékben nem az, mint ahogyan Szerbiának, vagy – minden bi-
zonnyal – Albániának). Szkopjét ugyanis „belülről” érintik a koszovói fejlemények a 
közös, de ellentétekkel terhelt történelmi örökség, a földrajzi közelség, az „egymásba 
érő” társadalmi-gazdasági struktúrák és – mindenekelő� – a koszovóihoz ezer szállal 
kapcsolódó macedóniai albán etnikum meghatározó, számarányát jóval meghaladó je-
lentőségű belpolitikai súlya mia�.

Macedónia számára a koszovói problémakomplexum fontosságát mi sem mutatja 
jobban, mint hogy annak hatása Macedóniára jóval nagyobb annál a befolyásnál, mint 
amit Szkopje a kérdés eldöntésére valaha is gyakorolni képes.

Szkopjéból nézve a koszovói kérdés megnyugtató, békés és végleges rendezése első-
rendű fontosságú tényező, amelynek érvényre jutását azonban maga Macedónia, igen 
korlátozo� lehetőségeivel, nem képes előmozdítani, sem pedig idevágó külön érde-
keit, szempontjait hatékonyan képviselni. Bár időről időre a macedón közszereplők, 
bátortalanul vagy nyíltabban, fel-felvetik a Koszovóval kapcsolatos macedón érdekek 
(köztük a gazdasági szempontok, a határkĳelölés vagy a kisebbségi kérdés) markán-
sabb képviseletének igényét, az o�ani álláspont egyértelmű: támogatni az euroatlanti, 
„mainstream” pozíciót, és közben ügyelni arra, hogy – ha már befolyásolni nem lehet 
a megoldást – legalább ne rontsanak a helyzeten, sőt eközben, amikor csak lehet, saját 
nyugati megítélésük javítására is felhasználják.

A macedón álláspont kialakulása

A Koszovóra vonatkozó macedón álláspontot a probléma modern kori létezése 
(a 20. század nyolcvanas évei) óta mindvégig – néhány erőteljesebb gesztustól elte- 
kintve4 – visszafogo�ság, óvatosság, a lehető legnagyobb passzivitás jellemezte.



4 Külügyi Szemle

Szász József

A függetlenné válást (1991) megelőző turbulens időszakban, majd az el nem ismertség 
azt követő állapotában Szkopje Koszovó kérdésében a „baráti” Szerbia álláspontját követ-
te annál is inkább, mert a tartomány hovatartozása 1999-ig kevéssé volt vitato�. Ugyan-
akkor, mint azóta is mindig, a macedón politika igyekeze� ügyelni arra, nehogy albánel-
lenessé váljon, ezért Koszovó ügyében kerülte a látványos szerbbarát gesztusokat.

Amikor a tömeges szerb erőszak nyomán 1998–99-ben albán menekültáradat indult 
meg Koszovóból többek közö� Macedóniába is, az ország – üggyel-bajjal és jelentős 
nyugati ösztönzésre és segítséggel – eleget te� humanitárius köteleze�ségének. Befo-
gadta a több mint 300 ezernyi albán menekültet, még ha előre látható volt is, hogy 
ez a lépés nem marad hosszú távú következmények nélkül a macedón–albán etnikai 
arányt illetően. Szkopje végül is nem járt rosszul, a KFOR-nak felvonulási terepként, a 
humanitárius akciónak pedig bázis gyanánt szolgálva egy csapásra „közelebb került” a 
Nyugathoz. Elismerte az ENSZ BT Koszovóra vonatkozó 1244 sz. határozatát is, vállal-
va egyszerre saját albán lakosságának és a szerb szomszédnak a helytelenítését.5

A 2001-es év kitüntete� jelentőségű témánk szempontjából, az év februárjában ki-
robbant és augusztusig húzódó, máig sok kérdőjelet felvető macedón–albán fegyveres 
konfliktus mia�. (Ennek tárgyalását azonban i� és most igyekszünk elkerülni, az ösz-
szetűzések kiváltó okainak, lefolyásuknak, a szemben álló felek – köztük a koszovói 
bázisú UCK – szándékainak, a nemzetközi közösség szerepvállalásának most is ható 
ellentmondásos volta, egyelőre tisztázatlan pontjai mia�.) Annyit azonban (akár sze-
mélyes helyszíni tapasztalatok alapján is) megállapíthatunk, hogy a macedón vezetés a 
konfliktust akkor Koszovóból „importáltnak” tekinte�e, és minden erejével azon volt, 
hogy az északról beszivárgó albán fegyvereseket az országból katonai erővel kiszo-
rítsa. A Koszovóért felelős, az UNMIK–KFOR-ban is vezető szerepet betöltő nyugati 
hatalmak Macedónia által akkor egyre albánpártibbnak vélt magatartása mia� Szkopje
Koszovó kérdésében „bekeményíte�”.6

A konfliktust lezáró ohridi keretegyezmény máig húzódó végrehajtása során a mace-
dón–macedóniai albán viszony újjáalakításával a Koszovóra vonatkozó macedón pozí-
ció is megszilárdult, figyelembe véve az éppen csak felszámolt fegyveres összeütközés 
friss, traumatikus tapasztalatait. 2004-ig Szkopje semleges igyekeze� maradni Koszovó 
kérdésében, legfeljebb diszkréten támoga�a a tartomány Szerbia-Montenegróhoz tar-
tozását, kihasználva, hogy a státus kérdését maguk az euroatlanti hatalmak is „jegel-
ték”. A 2001-ben magát a Nyugat melle� végképp elkötelező szkopjei kormányzat és 
utódai köve�ék a Koszovó függetlenségét egyre inkább pártoló, megszilárduló ameri-
kai és uniós álláspontot, mind kevésbé zárva ki e pozíció macedón részről történő el-
ismerésének lehetőségét. A macedón Nemzetbiztonsági Tanács 2004 márciusában úgy 
foglalt állást, hogy Szkopje „már nem érzékel olyan fenyegete�séget, amelyből arra le-
hetne következtetni, hogy ezek a történések (a koszovói fejlemények) közvetlenül rossz 
hatással lehetnek Macedóniára”.7 Tehát a Koszovóval kapcsolatos mai, az euroatlanti 
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pozíciót szorosan követő, ahhoz mindenben alkalmazkodó macedón álláspont ekkori-
ban alakult ki, párhuzamosan az ország NATO–EU-integrációja teljessé tételének mind 
plasztikusabban megfogalmazódó igényével. Ha volt is egy-két speciális macedón ér-
dek (határkĳelölés, gazdasági problémák, kisebbség) a koszovói csomagban, ezek kép-
viseletét a szkopjei kormányok csak igen enyhe, „tapintatos” formában vállalták.

2007-ben, a függetlenségi kérdés előtérbe kerülésével, árnyalatnyi elmozdulás 
figyelhető meg Macedónia Koszovót illető pozícióiban: miközben továbbra is azonosul 
a koszovói önállóság nyugati terveivel, egyre határozo�abban igyekszik hangoztatni
saját specifikus érdekeit, illetve bátrabban kapcsolja össze a függetlenség utáni helyze-
tet saját integrációs elvárásaival.

A macedón kormány álláspontja

A jobbközép vezetésű, de szélesebb bázisú, egy baloldali kis pártból és két albán etnikai 
pártból is álló koalíciós kormányzat Koszovó jövőjének kérdésében egyértelműen – előre 
– elkötelezte magát az ENSZ Biztonsági Tanácsának egyelőre nem létező határozata mel-
le�.Az euroatlanti lojalitás jegyében azt is világossá te�e, hogy amennyiben nem születne 
a kérdésben BT-határozat, Macedónia a legbefolyásosabb NATO- és EU-tagok állásfog-
lalásához igazodna. A kormánytagok nyilatkozataiból az is kiviláglik, hogy Macedónia 
a kérdés hatékony, nemzetközi ellenőrzés és jelenlét melle�i, mielőbbi végleges rende-
zésének híve. A macedón érvelés szerint erre a térség, s benne Macedónia nyugalmának 
és biztonságának, stabilitásának megőrzése, gazdaságának újjáépítése és fejlesztése, a 
nemzetközi szerveze� bűnözés elleni harc folytatása érdekében van szükség. Mindez 
Szkopje számára is alapvető fontosságú. Ugyanakkor a kormánytényezők megnyilvánu-
lásaiban korábban egyáltalán nem, újabban ritkán ugyan, de erősödő tendenciával kap-
nak teret azok a partikuláris macedón érdekek, melyek képviselete mástól nem várható 
el, ilyen például a határkĳelölés vagy a koszovói macedón kisebbség kérdése.

A miniszterelnök megnyilvánulásai

A külpolitikai kérdésekben viszonylag ritkán megszólaló, akkor is mérsékelten és vissza-
fogo�an állást foglaló Nikola Gruevszki egy amerikai külügyi vezetővel közös sajtóértekez-
letén kifejte�e: „Koszovó státusának gyors megoldása létfontosságú a Balkán tartós bé-
kéjének megteremtése, beruházások vonzása és munkahelyek létesítése szempontjából.”8

Konkrétabban, a macedón érdekeket is hangsúlyozva fogalmazo� Gruevszki május 
17-i koszovói villámlátogatásakor Agrim Ceku koszovói kormányfővel folytato� tárgya-
lása után. Hangsúlyozta, hogy Macedónia támogatja az Ahtisaari-tervet, és reméli, hogy 
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a nemzetközi közösség azt fogja határozatba foglalni, amikor majd döntenek Koszovó 
státusáról. „Úgy hisszük, hogy a nemzetközi közösség megtalálja majd a közös nyelvet 
Koszovóban. Az Ahtisaari-terv olyan dokumentum, amely azon kívül, hogy meghatá-
rozza Koszovó státusát, sok egyéb kérdést is eldönt, többek közö� a [macedón–koszo-
vói] határ kĳelölésének kérdését is” – mondta a macedón kormányfő.9

George W. Bush amerikai elnök június 10-i tiranai látogatása alkalmával találkozo� az 
úgyneveze� „Adria-csoport” (A3) másik két tagja, Horvátország és Macedónia minisz-
terelnökével is. A kormányfők tájékoztatást adtak országaik Koszovóval kapcsolatos 
közös álláspontjáról, amely szerint „készek békés eszközökkel hozzájárulni a térség 
nyito� kérdéseinek megoldásához”.

Gruevszki miniszterelnök később úgy nyilatkozo�, hogy Bush Tiranában „tájékoz-
tatást ado� a G8-ak találkozóján Koszovóval kapcsolatban elhangzo�akról és a megol-
dás lehetséges módozatairól”. „A hármak támogatják az Ahtisaari-tervet” – te�e hozzá 
a macedón kormányfő, viszont nem válaszolt arra a kérdésre, volt-e szó a találkozón a 
soron következő konkrét lépésekről is.10 

Külügyminisztériumi állásfoglalások

A macedón külügyminisztérium nem sokkal az Ahtisaari-terv napvilágra kerülése után 
hivatalos folyóiratában foglalt először állást ez ügyben. Szvetlana Geleva, a miniszté-
rium multilaterális együ�működési főosztályának vezetője ebben így ír: „Elismeréssel 
adózunk az [Ahtisaari-] javaslatnak, amely jó alapul szolgálhat a bécsi záró tárgya-
lásokhoz… Alapvető érdekünk, hogy a végleges rendezés hozzájáruljon a regionális 
stabilitáshoz, és ne veszélyeztesse vívmányainkat. Bármilyen nehezek voltak is ezek 
az idők, a régió és az egyes országok minden területen jelentős eredményeket értek 
el.” Geleva asszony fontosnak tart megemlíteni cikkében egy macedón szempontból 
lényeges sajátos érdeket is, a határkĳelölés problémáját (ezzel a későbbiekben részlete-
sebben is foglalkozunk). „Álláspontunkkal összhangban, az [Ahtisaari-] dokumentum 
a határvonal kĳelölését technikai kérdésként kezeli és feltételeket, határidőket szab az 
eljárás befejezésével kapcsolatban” – állapítja meg.11

Antonio Milososzki külügyminiszter olasz kollégájának idén márciusban azt mondta 
a koszovói kérdésről, hogy annak megoldását nem szabad halogatni, mivel az nemcsak 
Macedóniának, hanem az egész régiónak érdekében áll.12 Az EU és a társult országok 
külügyminisztereinek 2007. április 1-jei brémai tanácskozásán Milososzki elkötelezte 
magát az Ahtisaari-javaslat és – jó előre –„az EU-nak a Koszovó jövőjére vonatkozó 
egyeztete� álláspontja” melle�.13

2007. április 24-én a macedóniai Ohridban találkoztak Macedónia és Albánia kül-
ügy- és védelmi miniszterei. Milososzki külügyminiszter a megbeszélésen kĳelente�e:
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„A két ország együ�működése bátorító üzenet a régió számára, és jó előjel a Biztonsági 
Tanácsnak Koszovó végleges státusának eldöntéséhez… Nem mi [Macedónia és Albá-
nia] döntünk Koszovó jövőjéről, de mi tudjuk, mi a legjobb a régiónak és mindenesetre 
jobb a végleges státus megerősítése, mint a jelenlegi status quo.”14

Május elején, a Szabad Európa Rádiónak ado� nyilatkozatában a macedón diplomá-
cia vezetője minőségileg az előzőekhez képest új tartalmú kĳelentést te�, előre vetítve 
annak lehetőségét, hogy országa az ENSZ BT határozata nélkül is elismerheti Koszovó 
függetlenségét, ha ezzel mértékadó euroatlanti partnereihez csatlakozhat. „Abban az 
esetben, ha nem hoznak [a BT-ben] új határozatot Koszovóról, de a NATO és az EU befo-
lyásosabb tagjai fellépnek Koszovó várt új státusa érdekében, ez Macedóniának jó alkal-
mat ad arra, hogy ő maga is komolyan megfontoljon egy ilyen fellépést” – mondta.15

Éles hangú szerb diplomáciai tiltakozást válto� ki a macedón és az albán külügyminisz-
ter 2007. június 1-jei szkopjei találkozóján kiado� közös állásfoglalás Koszovó státusáról. 
A két külügyminiszter támoga�a Koszovó tervbe ve�, az Ahtisaari-féle terv szerinti függet-
lenségét és síkra szállt a kérdés mielőbbi rendezése melle�. „Az Ahtisaari-tervet közösen 
támogatjuk. Nem mi határozunk Koszovó végső státusáról, de úgy véljük, hogy szomszé-
dokként álláspontunk nagy fontossággal bír, és ezért emlékeztetünk rá, hogy a döntés a 
státusról jobb a status quónál – mondta a macedón diplomácia vezetője. – A koszovói kér-
dést a Szerbia számára is legjobb módon kell rendezni úgy, hogy ne záruljon le elő�e az
európai perspektíva, és csatlakozhasson a régió fejlődéséhez.”16

A nyilatkozatra reagálva a belgrádi külügyminisztérium Szerbia belügyeibe való be-
avatkozással vádolta meg Macedóniát (és Albániát), felróva neki, hogy prejudikálta a 
tartomány jövőbeni státusát, amelyről pedig vita folyik még a Biztonsági Tanácsban.17 

A szerb demars – belgrádi macedón politikai elemző18 szerint – preventív céllal, 
figyelmeztetni kívánta Szkopjét (és Tiranát), hogy „ne lőjenek túl a célon” Koszovó füg-
getlenségének „elsiete�” elismerésével. Albánia állásfoglalása nyilván nem lepte meg 
Szerbiát,  ugyanez azonbanMacedónia részéről – jóllehet, a különböző szintű szkopjei 
hivatalos jelzések alapján már jó ideje várható volt – most mégis (kissé erőltete�) meg-
lepetést és rosszallást válto� ki Belgrádban. Az a korábbi szerb vélemény, amely meg-
próbált Szkopjéban a koszovói ügyet illetően „természetes szövetségest”, „kipróbált 
barátot” látni, és legalább „tartózkodó magatartást” várt volna el, mára kényszerűen 
megváltozo�. Ivan Torov szerint a szerb diplomácia ezt az utóbb hibásnak bizonyult 
meggyőződését arra alapozta, hogy Koszovó függetlenné válásának megakadályozása 
macedón érdek is, hiszen egy önálló koszovói állam létrejö�e Macedónia nyugati, ösz-
szefüggő albán lakosságú területein is hasonló folyamatot indíthat el. Arra Belgrádban 
nem számíto�ak, hogy Szkopje „EU- és NATO-ambíciói” felülkerekednek a hagyomá-
nyos albánellenes indulatokon.19 Ide kívánkozik annak megjegyzése, hogy a radiká-
lispárti volt szerb parlamenti elnök, Tomislav Nikolić egy orosz lapnak nyilatkozva úgy 
vélte, hogy Macedónia elsőként ismeri majd el Koszovó függetlenségét.20
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A köztársasági elnök

A „közepesen gyenge” jogosítványokkal bíró macedón köztársasági elnök külpolitikai 
állásfoglalásai – bár általában nem különböznek jelentősen a kormányéitól – két ok-
ból is fontosak az ország nemzetközi szerepvállalásának megítéléséhez. Egyrészt, mert 
az elnök az alkotmányban fontos szereppel felruházo� testület, a Nemzetbiztonsági 
Tanács vezetője, másrészt pedig, mivel személyében a jelenlegi baloldali ellenzékhez 
közel álló, jelentős politikus.21

Branko Crvenkovszki elnök nyilatkozatai Koszovó kérdésében alapvetően nem térnek 
el a kormány irányvonalától, azonban az elmúlt 15 év Koszovóval kapcsolatban nem 
éppen pozitív macedón tapasztalatai alapján talán egy árnyala�al kevésbé lelkesen, 
hellyel-közzel a kérdés megoldhatóságát illető szkepticizmusának is hangot adva nyi-
latkozik meg a témában.

Lengyelországi látogatása alkalmával kétségének ado� kifejezést az iránt, hogy 
Koszovó ügyében Belgrád és Pristina számára egyaránt elfogadható megoldás 
egyáltalán lehetséges lenne. „A Macedón Köztársaság tiszteletben tartja az ENSZ 
Biztonsági Tanácsa határozatát, ha egy ilyen határozatot meghoznak – te�e hoz-
zá a macedón elnök. – Ilyen határozat híján – erősíte�e meg külügyminisztere sza-
vait – Macedónia az EU és a NATO közös politikáját követi majd.” Crvenkovszki Var-
sóban azt is hangsúlyozta, milyen fontos Macedónia számára, hogy Koszovóban hosz-
szú távra továbbra is számo�evő nemzetközi jelenlétet biztosítsanak, a szerveze� bű-
nözés ellenőrzésére és a szomszédos országokra történő á�erjedésének megakadályo-
zására.22

Crvenkovszki elnök a Koszovó státusával kapcsolatos, George W. Bush által Tira-
nában megerősíte� amerikai álláspontot „Washington abbéli szilárd elhatározásának” 
minősíte�e, „hogy minden lehetőt megtegyen a helyzetnek az Ahtisaari-javaslat alap-
ján történő rendezése érdekében”.23

Mérvadó vélemények pró és kontra 

Macedóniában más hatalmi ágak – például a törvényhozás – részéről nincs tudomá-
sunk a témánkkal kapcsolatos direkt állásfoglalásról. Ugyanígy a politikai pártok véle-
ménye sem tér el a vázolt hivatalos pozícióktól, még az ellenzéki oldalon sem. Egyetlen 
kivételként a csekély súlyú szerb párt említhető, melynek magatartására még kitérünk. 
Egyes parlamenti képviselők – saját nézeteik gyanánt – időnként markánsabb állásfog-
lalásra igyekeznek sarkallni a kormányt, például a koszovói macedón (gorán) kisebbség 
ügyében, de alapvető nézetkülönbségekről nem tudunk e kérdésben. Külön fejezetet 
szentelünk majd a macedóniai albán pártok hozzáállásának; nem mintha az jelentősen 



92008. tavasz

Koszovó függetlensége – Macedónia és a macedóniai albánok álláspontja

más lenne mint a kormányé, hanem mert politikai súlyuk és a probléma iránti különle-
ges érzékenységük a részletes tárgyalást indokol�á teszi.

A meglehetősen szűkszavú, gyér és óvatos hangvételű magas szintű hivatalos meg-
nyilvánulásokból aligha lehet arra a sokféleségre következtetni, ami a koszovói kérdés 
megítélésében a macedón társadalmat ma jellemzi. Ezért fontosnak tartjuk a macedón 
véleményformálók szélesebb, hivatalos kötö�ségek által nem befolyásolt körének (po-
litikai elemzők, újságírók, civil szervezetek stb.) véleményeit, ha hézagosan és rövi-
den is, ismertetni. Ezek jó része is elfogadja, sőt óhajtja Koszovó státusának végleges, 
a realitásokat figyelembe vevő – tehát a függetlenséget végül is elfogadó – mielőbbi 
rendezését. Ugyanakkor több oldalról is megvilágítható általuk a mögö�es mozgató-
erő: a közvetlen érinte�ségből eredő speciális érdekeltség és a hosszú együ�élés szabta 
egymásra utaltság melle� a régi ellentétekből fakadó félelmek és az évszázados hát-
térbe szoríto�ság diktálta kisebbrendűségi érzés egyaránt te�en érhetők ezekben a 
véleményekben. Ezekben kimondhatják azt is, amit a hivatalos politikai nyilatkozatok 
egyelőre jobbnak látnak elhallgatni.

A probléma egyik legjobb macedón ismerője24 úgy véli, hogy Koszovó ügyében 
Macedóniának bölcsen és felelősen, de ugyanakkor határozo�an kell fellépnie saját 
érdekei védelmében is. Közvetlen szomszédként előre kell látnia mindazokat a ténye-
zőket, amelyek – közvetve vagy közvetlenül – befolyásolhatják az o�ani folyamatokat,
a lehető legkevésbé fájdalmas és leginkább békés módon közreműködve a „koszovói 
tűzfészek felszámolásában”. Kis államként Macedónia a helyzet megoldásának „konst-
ruktív körüljárásában” játszhat szerepet, az észszerű lépéseket támogatva. Ahhoz 
a korábbi, általánosan elterjedt meggyőződéshez képest, mely szerint Koszovó köz-
vetlen egzisztenciális fenyegetést jelentene Macedóniára, az utóbbi években jelentős 
véleményeltolódás figyelhető meg magában Macedóniában – állapítja meg a szerző.25 
Szerinte a koszovói albánok a korábbinál sokkal higgadtabb, ére�ebb állásponton van-
nak, tudatában az államépítéshez szükséges bizalom és a jószomszédi viszony fon-
tosságának. Persze, még jó ideig szükség lesz a nyugati erők jelenlétére Koszovóban 
– „biztosítja be” magát Biljali is.

Figyelemre méltó következtetésre jut elemzőnk abban a tekintetben is, hogy a koráb-
ban követe� Belgrád-barát Koszovó-politika nemcsak nem áll Szkopje érdekében, ha-
nem azzal éppen ellentétes. A koszovói helyzet cseppfolyóssága a régió – s benne Ma-
cedónia – számára a feszültség, kiszámíthatatlanság, instabilitás továbbélését jelenti. 
Mivel a döntés magát Szerbiát is, bár fájdalmasan, „megszabadítja majd belső romboló 
erőitől”, a koszovói döntéssel kapcsolatos „fatalista meggyőződésével” szakító Mace-
dónia könnyebben megoldhatja majd szerb szomszédjával meglévő vitáit (például az 
egyházi önállóságot illetően) is.26 

Egy másik macedón szakértő27 egységes Koszovó melle� száll síkra, mivel Macedó-
nia szempontjából „a protektorátus felosztása a lehető legrosszabb szcenárió, amely-
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nek destabilizáló hatása, következményei felmérhetetlenek a régióra és főként a szom-
szédos országokra, így Macedóniára nézve”.28

A macedón külügyminisztérium külpolitikai elméleti folyóiratában egy vitathatatlan 
szaktekintély, a politikatudomány elismert művelője, parlamenti képviselő29 árnyaltan 
foglalja össze a koszovói probléma megoldásának módjait és a lehetséges következ-
ményeket. Szerinte olyan megoldásra van szükség, ami „valamilyen módon” kielégíti 
mind a koszovói albánok törekvéseit, mind Szerbia igényeit és megfelel a nemzetközi 
közösség elvárásainak is. Az erőviszonyok és az érinte� feleknek felkínált alternatí-
vák alapján a szerző arra számít, hogy a megoldás feltételekhez kötö� függetlenség 
lesz, kiegészítve decentralizációs elemekkel. Úgy véli, ennek árát elsősorban Szerbia 
fizeti majd meg azzal, hogy elveszíti szuverenitását Koszovó fölö�, viszont cserébe ki-
látást nyer egyfajta „európai” jövőre és megszabadul a múlt század kilencvenes évei 
„euforikus nacionalizmusának” terhétől. Az albánoknak meg kell elégedniük Koszovó 
bizonyos területének korlátozo� ellenőrzésével, míg a nemzetközi közösség továbbra 
is a probléma foglya marad, hiszen a béke fenntartásának érdekében egy, a boszniaihoz 
hasonló jelenlétet a jövőben is fenn kell majd tartania a térségben.

Macedónia különleges érdekei

A Koszovóval kapcsolatos macedón vélemények közül eddig inkább azokat ismertet-
tük, amelyek a nemzetközi közösség álláspontjához igazodnak. Mint látható, a hivata-
los Macedónia egyértelműen megelőlegezi támogatását az ENSZ BT, illetve EU–NATO-
pozíciónak és csak másodsorban, diszkréten próbálja említeni azokat a specifikus, a
probléma egészéhez képest partikuláris érdekeket, melyek érvényesítése számára 
– belpolitikai és presztízs-szempontból – alapvető fontosságú. 

Ezek közül a leginkább fenntartható és képviselhető a macedón–koszovói határ 
kérdése. A Macedónia és „Kis-Jugoszlávia” közö�i határvonalat Jugoszlávia széthul-
lásakor a szerb és macedón tagköztársaság közö�i, nem teljesen egyértelműen kĳelölt 
vonalra helyezték. Ez a későbbiekben vitákhoz vezete�, illetve – a koszovói részen – a 
határvonal kĳelölése sok helyen érdemben meg sem történt. 2001-ben megállapodás jö�
létre Macedónia és Szerbia-Montenegró közö� a végleges határról, amely – az UNMIK 
egyetértésével – a határ koszovói részére is vonatkozo�. Az egyezmény alapján ha-
tárkiigazítás történt, Szerbia-Montenegró átengede� Macedóniának mintegy 1200 ha 
– korábban vitato� – mezőgazdasági területet a koszovói Debelde körzetében, annak 
ellenére, hogy nem gyakorolt tényleges fennhatóságot a terület fele�. Mivel a határ-
megállapodást a nemzetközi közösség is elismerte, és az koszovói vonatkozásban is 
hatályba lépe�, ez értékes földterületétől „foszto�a meg” a körzet albán lakosságát.30 
Az egyre inkább ereje tudatára ébredő koszovói albán adminisztráció  ez után vete�e 
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fel a határkérdés Szkopje és – immáron – Pristina közö�i újratárgyalásának igényét. 
Jelenlegi álláspontja szerint Macedónia ezt nem utasítaná vissza, ha a kérdés – az erede-
ti, Belgráddal kötö� megállapodás érvényessége melle� – csupán „technikai jelleggel” 
kerül tárgyalásra. A kirobbanni készülő vitának amerikai közvetítéssel sikerült elejét 
venni. 2006. május 5-i találkozójukon Ceku koszovói és Bucskovszki akkori macedón 
miniszterelnök megállapodtak, hogy a határkĳelölés ügyét Koszovó függetlenné válá-
sakor csupán technikai, nem pedig politikai kérdésnek fogják tekinteni. Bár koszovói 
részről azóta többször is megerősíte�ék hajlandóságukat a 180 km hosszú majdani ál-
lamhatárnak a már meglévő vonal mentén, változatlanul történő kĳelölésére (legutóbb 
a 2007 májusában tarto� újabb kormányfői találkozó alkalmával), macedón oldalról 
fontosnak tartják hangsúlyozni a 2001-es határkĳelölési megállapodás Koszovóra is vo-
natkozó érvényét és a demarkációs probléma technikai jellegét. A két belügyminiszter 
2007. június 18-i szkopjei találkozóján ezt a kérdést megkerülték ugyan, viszont megál-
lapodtak a határvonal közös járőrökkel történő ellenőrzésében.31

A helyi kisebbségi szervezetek egy részének a Nyugaton működő macedón közösségek 
által felkarolt és támogato� követelésére Macedónia immár fokozódó energiával szorgal-
mazza a macedónnak tekinte� koszovói gorán etnikum kisebbségi jogainak elismerését. 
A Gora nevű területen élő, macedón nyelvű, iszlám vallású népcsoport száma az 1980-as 
évek óta fokozatosan csökken, jelenleg lélekszámuk 7000-re tehető.32 A csökkenés jórészt 
annak tudható be, hogy a koszovói viszonylatban is elmarado� vidékről folyamatos az 
elvándorlás (főként Horvátországba). Bár Macedóniában is egyre többen – főként ellen-
zéki politikai körök – követelik, hogy a kormány álljon ki a koszovói macedón kisebbség 
kulturális autonómiájáért, anyanyelvük használatáért, illetve települési körzeteik fejlesz-
téséért, maguknak a goránoknak egy része is óvatosságra int a kérdésben.33

A Koszovóhoz kapcsolódó macedón érdekek védelmét illetően talán i� figyelhető meg 
a legnagyobb változás: míg a kormány részéről korábban passzivitás volt tapasztalha-
tó a kisebbség ügyében, mára a kérdést legfelsőbb szinten is felvetik. Eddig Szkopje a 
„jószomszédi kapcsolatokra” hivatkozva kerülte a probléma előtérbe helyezését, az idő 
előre haladtával azonban – és a többi koszovói kisebbség aktivitását látva – végül is a 
goránkérdés felvállalása melle� döntö�. 2007. május 17-én Gruevszki miniszterelnök ké-
résére Ceku koszovói kormányfő biztosíto�a őt a goránok nemzeti kisebbségként történő 
kezeléséről és kisebbségi jogaik alkotmányba foglalásáról a függetlenség után.34

A Koszovóhoz kapcsolódó macedón érdekek talán legfontosabbika a gazdasági 
kapcsolatok fejlesztése. A Jugoszlávia keretében együ� töltö� évtizedek során a tar-
tomány és a tagköztársaság közö� kialakult hagyományos kapcsolatrendszernek az 
1998–1999-es koszovói válság végképp véget vete�, az addig valamelyest rendeze� vi-
szonyt a káosz és a feketegazdaság, illetve az UNMIK, a KFOR és a többi, Koszovóban 
tevékenykedő szervezet szükségleteire alapuló ellátógazdaság válto�a fel. A 2001-es
etnikai konfliktus, a háborús veszély a gazdasági kapcsolatokat a mélypontra ju�a�a.
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A válság lezárása lehetőséget ado� a Koszovó és Macedónia közö�i gazdasági-ke-
reskedelmi kapcsolatok normalizálására is, a folyamat azonban nehezen indult meg, 
és megtorpanásokkal, visszaesésekkel tart napjainkban is. Koszovó nehéz gazdasági 
helyzete, a gazdaság „természetellenes” állapota és a tartomány egyelőre függő státusa 
ma még nem teszi lehetővé Pristina gazdasági-kereskedelmi viszonyainak teljes ren-
dezését. A függetlenség iránti felfokozo� várakozás, „ugrásra kész” állapot azonban a 
szkopjei gazdasági köröket is arra készteti, hogy megfogalmazzák, és lehetőleg érvé-
nyesítsék is Koszovóhoz fűződő érdekeiket.

Macedón gazdasági szakértők arra számítanak, hogy Koszovó a függetlenség kikiál-
tása után jelentős külföldi, főleg uniós és amerikai pénzügyi támogatást kap gazdasá-
gának rendbetételére és a növekedés beindítására, a megfelelő pénzügyi és intézmény-
rendszer kiépítésére, majd a privatizáció megkezdésére. Jelentős külföldi segítségnek 
kell érkeznie a kereskedelem liberalizációjának, a belső piac normális működése biz-
tosításának céljából is. Égető szakemberhiányra lehet számítani és szükség lesz a vár-
hatóan tömegesen érkező külföldi szakértők ellátására, megfelelő infrastruktúra kiépí-
tésére is. Ki kell alakítani a külföldi piacokhoz történő hozzáférés csatornáit, a régiós 
együ�működést, meg kell teremteni a szabad kereskedelem jogi feltételeit.

Mindezek kapcsán Macedónia megalapozo� reményeket táplál arra, hogy része-
sévé, haszonélvezőjévé válhat a koszovói gazdasági fellendülésnek. Ehhez persze az 
szükséges, hogy képes legyen saját gazdasága javára kihasználni a lehetőséget és hogy 
ne veszítse el a koszovói gazdasággal szemben egyelőre meglévő, de nem behozhatat-
lan komparatív előnyét.

A Koszovó gazdaságának robbanásszerű fejlődésétől Macedónia számára várható 
előnyök közül a szakértők a következőket tartják a legfontosabbnak:

• A Koszovóba irányuló macedón export fellendülése, az adminisztratív nehézsé-
gek megszűnése, esetleg szabadkereskedelmi megállapodás létrejö�e.

• A Koszovóban várható külföldi beruházások járulékos hatásai Macedóniára is ki-
terjednek, illetve élénkítik az oda irányuló tőkebeáramlást.

• A fellendülő koszovói termelés elszívó hatása, szakemberhiánya következtében 
enyhülhet a kiugróan magas macedóniai munkanélküliség.

• Fejlődhet a macedón piac, élénkülhet például az ingatlanok iránti igény.
• Számos macedón iparág, illetve az o�ani tőke találhat magának utat a koszovói 

fejlesztésekhez.
• Macedónia részesülhet a koszovói természeti kincsek (ásványi anyagok, barna-

szén) kitermelése, feldolgozása nyújto�a lehetőségekből.35

• Fejlődhet a tranzitforgalom, turizmus.
Politikai tekintélynövelő lehetőségként említik Macedónia esetleges közvetítői te-

vékenységét a Koszovó számára létfontosságúnak tarto� szerb gazdasági kapcsolatok 
felújításában. Ha ezek a viszonyok mégsem normalizálódnának, akkor – macedón ok-
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fejtés szerint – ez Szkopje számára azért lesz kedvező, mert így, infrastrukturális okok-
ból, Koszovó számára jó ideig az egyetlen összekötő kapocs lehetne a külvilággal.36 

A macedón–koszovói gazdasági együ�működés állami szintre emelésére már 2006-
ban történtek lépések. Ceku koszovói miniszterelnök tavaly májusi szkopjei látogatá-
sára ismét megnyito�ák a Pristina–Szkopje vasútvonalat és bejelente�ék a két város 
közö�i autópálya, valamint a Gniljanet Kumanovóval összekötő sínpár megépítését.

Egy év múlva, 2007 májusában a két miniszterelnök már megállapodást is kötö�
a gazdaság, a szállítás, a biztonság, az oktatás és az egészségügy terén folytatandó 
kölcsönös együ�működésről. Megállapodtak néhány jövőbeni nagyobb közös beru-
házásban is, így például a két ország közö�i határállomások korszerűsítésében.37 Mint 
Ruecker UNMIK-főmegbízo� megállapíto�a: „Gruevszki és kormánya nagyon konst-
ruktív Koszovó ügyeivel kapcsolatban.”38

Érzelmek: félelmek és vágyak

A Koszovó függetlenségével beköszöntő új helyzet esetleges hátrányai, a belőle netán 
Macedóniára háruló nehézségek, ha a hivatalos politika szintjén nem is, de a civilszer-
vezetek, elemzők, a politika perifériáján mozgó közírók és természetesen a lakosság 
körében közszájon forognak. Sőt, nehezen definiálható „zsigeri félelem” formájában
belenő�ek a nem albán etnikumú népesség közgondolkodásába és – miután a reálpoli-
tika szintjén nem manifesztálódhatnak – a társadalmi tudatra gyakorolt hatásuk révén 
befolyásolják a nem albán macedón a�itűdöt ebben a kérdésben.

A macedóniai albánok és nem albánok viszonyát – a dolgozatunk tárgyának jobb 
kifejtéséhez szükséges minimális mértékben – más helyen tárgyaljuk. I� csak annyit
szükséges megjegyezni, hogy a Koszovó függetlenségével kapcsolatos macedón aggá-
lyok döntő része az albán–macedón történelmi viszony által motivált, s a macedónok 
Koszovóval kapcsolatos negatív élményei tulajdonképpen albánokkal kapcsolatosak.

A koszovói függetlenség várható negatív hatásai közül súlyosan esik a latba Mace-
dóniában a várható szerb reagálás körüli bizonytalanság is. A hivatalos nyilatkozatok-
ban ez nem kap helyet, kormányszinten bíznak a szerb politika realitásérzékében és 
az o�ani lakosság európai csatlakozási vágyában.39 A macedón közvélemény mégsem 
mentes a�ól a félelemtől, hogy ezú�al Pristina függetlensége destabilizálhatja újból a 
Balkánt, és északi határaikon megint a káosz lesz úrrá, ismét fenyegetve Macedóniát 
és semmivé téve az utóbbi idők kétségtelen fejlődését, lerombolva egzisztenciájukat, 
esetleg puszta létüket is. Ferid Muhic, a szkopjei egyetem filozófiaprofesszora szerint a
macedóniai szerbek soha nem fordultak a szkopjei kormány ellen kivéve, amikor azt al-
bánbarátsággal vádolha�ák meg. „Fasiszta, vagy keményvonalas rasszista ideológiákat 
valló pártok mindig találnak alkalmat konfrontáció és békétlenség szítására. Amikor 
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közeledik a döntés Koszovó végleges státusáról, nem zárható ki egy ilyen szcenárió 
sem” – vélekede� 2006-ban.40 A hasonló aggályokat erősítik a macedóniai szerbek, sőt, 
velük szimpatizáló macedónok Koszovó-ellenes szervezkedéséről szóló híresztelések, 
melyek a függetlenségi folyamat finisében egyre inkább lábra kapnak.41

A másik, macedónok számára nyugtalanító gondolat az egyébként is növekvőnek 
tarto�, a koszovói függetlenséggel pedig döntő lökést kapó albán befolyás erősödése a 
térségben. Ez olyan irreális elképzeléseknek is teret ad a közgondolkodásban, mint egy 
Koszovóra, Nyugat-Macedóniára, Dél-Szerbiára és Dél-Montenegróra kiterjedő „al-
bán övezet”, majd egy, az egész térséget (Boszniát és Montenegrót is) veszélybe sodró 
újabb, nagy ívű konfliktus révén valamiféle „Nagy-Albánia” létrejö�ének lehetősége.42 
Ne feledjük azonban, a Nyugat-Balkán szürrealista világában nemegyszer abszurd 
félelmek is testet öltö�ek már.

Érdemes e helyen kiemelni Ljupcso Georgievszki43 Macedóniában széles körben is-
mert, noha nem éppen népszerű elképzelését a balkáni politikai rendezésről és ben-
ne a „Nagy-Albániának” szánt szerepről. A politikus szerint Koszovó függetlensége 
Macedóniát egyfajta „harmadik albán köztársasággá” változtatná, a régió geopolitikai 
helyzetét pedig tovább destabilizálná. Mivel a multietnikus megoldás ebben az esetben 
túlhalado� és alkalmatlan, a térségben etnikailag tiszta államokat kell létrehozni egy 
új, nemzetközi égisz ala� összehívandó Balkán-konferencia keretében. A rendezés kö-
zéppontjában Georgievszki szerint egy újonnan, terület-átengedéssel és lakosságcseré-
vel létrehozandó, a térség albán etnikumát teljes egészében magába foglaló „Nagy-Al-
bániának” kell állnia, melyet etnikailag ugyancsak tiszta, szláv államok vesznek körül. 
A szerző szerint így a magának úgyis mindenképpen utat törő albán hegemonisztikus 
törekvés szabályozható lenne és az új, megnövekede� albán állam létrejö�e Macedónia 
veszte helye� annak megmenekülését eredményezné.44

A szerző személyes tapasztalata, szerint gyökeret vertek Macedóniában olyan aggo-
dalmak is, hogy az o�ani albánok (akiknek a régóta o� letelepültek a becslések – de leg-
alábbis a szóbeszéd – szerint immár kisebb részét alkotják az elsősorban Koszovóból a 
múlt század nyolcvanas évei óta folyamatosan beszivárgó, a kilencvenes évek végén tö-
megesen érkeze� és azóta is beáramló, macedónul már nem tudó, erős albánságtudatú 
„újakkal” szemben) csatlakozni kívánnak majd a független Koszovóhoz, akár egy, a 
2001-eshez hasonló fegyveres fellépés árán is.

Macedónia földrajza „veszélyeket rejt”: legalább egy szomszédjuk (Koszovó) kiszá-
míthatatlan. Egyrészt egy független Koszovó arra indíthatja a macedóniai albánokat, 
hogy erőszakhoz folyamodva függetlenedjenek, majd egyesüljenek Koszovóval. Más-
részt, ha Koszovó függetlensége késik vagy elnapolják, a macedóniai albánság ugyan-
olyan destabilizáló szerepet játszhat, mint te�e 2001-ben.45 

A színfalak mögö� a macedón politikai vezetést is erősen foglalkoztatják a Koszo-
vó függetlenedése utáni helyzetből származó, az országra nézve esetleg kedvezőtlen 
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hatások, így például az onnan netán ismét Macedóniába érkező menekülthullám kér-
dése. Szkopjéban dolgozó ENSZ-szakértők szerint a menekültügyi szervezet legalább 
néhány száz, de erőszakos albán fellépés esetén akár kétezer főnyi menekülő szerb, 
roma és gorán átmenetileg Macedóniába érkezésével számol. Ezt a létszámot az ENSZ 
illetékesei „elviselhetőnek” tartanák; szerintük ugyan a hivatalos Szkopje nem készült 
fel a fogadásukra, de a Macedóniában működő humanitárius szervezetek igen.46 

Annak érdekében, hogy a kérdésben nem szakértő olvasó is közelebb kerüljön az 
imént vázolt aggályok megértéséhez, még az alábbiakat tartjuk szükségesnek megje-
gyezni:

• A macedón nemzeti identitás még mindig a kialakulás stádiumában van. Szerb 
részről hosszú időn át lenézték őket, egyházi önállóságukat ma is vitatják. Gö-
rögország minden eszközzel akadályozza az ország alkotmányos elnevezésé-
nek használatát és tagadja a macedón nemzet létét (a nem hivatalos) Bulgáriával 
együ�, ahol viszont az önálló macedón nyelv létezését is megkérdőjelezik. Ennek 
megfelelően a nemzeti érzések hol meglepően gyengék, hol pedig „felhorgadva” 
agresszív megnyilvánulásokba csapnak át.

• Hat még a 2001-es, a macedónokat váratlanul érő fegyveres etnikai konfliktus trau-
mája. Ezt a válságot a nem albán macedón lakosság (de még a „konszolidált” al-
bánok is) egyértelmű koszovói albán agresszióként élte meg, olyan támadás gya-
nánt, melynek során a nemzetközi közösség is „kihátrált” Macedónia mögül.47

• Albán oldalról sosem vita�ák Macedónia és a „macedónság” létezését. Mégis, a 
macedónok nehezen viselik el, hogy a mégoly jelentős számú, viszont Macedónia 
és Koszovó iránt is túlérzékeny albán kisebbség reakcióitól függjön országuk sta-
bilitása.

A macedóniai albánok és Koszovó

A Macedóniában élő albán etnikum kezde�ől fogva egyértelműen és egyöntetűen Ko-
szovó minél teljesebb függetlenségének pártján áll. Ha az o�ani albánság politikailag
aktív részénél meg is figyelhetők árnyalatnyi eltérések a kérdés taktikai megítélésében,
a módszerek vagy az eszközök tekintetében, a célt illetően álláspontjuk közös: Koszovó 
teljes, feltételek nélküli függetlensége. Az Ahtisaari-tervben előirányzo� felügyelt-el-
lenőrzö� (supervised) függetlenséget ezért maguk közö� csak mint a célhoz vezető
első lépést, a jelen körülmények közö� elérhető maximumot fogadják el.

A macedóniai és a koszovói albánok különleges viszonya, az albániai testvéreikkel 
fenntarto�nál is szorosabb kapcsolódásuk a régi Jugoszláviában keresendő történelmi 
gyökerekkel bír. E tanulmánynak nem feladata az albánság eme ágának történelmét 
bemutatni, de a jelenkori helyzet szempontjából fontos leszögezni, hogy – különösen 
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a múlt század hatvanas éveitől, Koszovó titói modernizálásától kezdve – a tartomány 
a modern albánság szellemi-politikai központjának szerepét töltö�e be, és spirituális-
kulturális, majd egyre inkább politikai kisugárzása a közeli, növekvő albán etnikumú 
macedón tagköztársaságra egyre jelentősebbé vált. A macedóniai albán politikai-gazda-
sági elit jó része Koszovóban tanult, a pristinai egyetem a hatvanas évek óta a jelenlegi 
macedóniai és koszovói albán vezetők zömének közös alma matere. A Macedóniában 
élő albánok az o�ani és a koszovói albán közösséget lényegében egynek tekintik. Albá-
nia iránt etnikailag, Koszovóhoz viszont érzelmileg kötődnek: Pristina a mai macedó-
niai albán kultúrának is bölcsője, Milošević pedig mindkét albán csoportot elnyomta.

A milosševići elnyomás ala� terebélyesedő koszovói albán demokratikus mozgalom 
már a nyolcvanas években tagadhatatlan hatást gyakorolt a macedóniai jugoszláv tag-
köztársaság akkor fiatal albán nemzetiségű értelmiségi elitjének egy részére. Azokra, 
akik néhány évvel később a függetlenné váló Macedóniában létrejövő erős, egymással 
is rivalizáló albán etnikai pártokat megteremte�ék, veze�ék, vagy még ma is vezetik. 
Arben Dzsaferi, Nevzat Halili, Iliaz Halimi, Bezir Zuta és mások voltak azok, akik kezdet-
ben a koszovói mintára szerveze� passzív ellenállást, majd beilleszkedve, az együ�-
működő-különálló macedóniai albán politizálás sajátszerű mechanizmusát megterem-
te�ék. Ebből az albán politikai elitből nő� ki mára az a politikusi réteg, amely alkalmas 
rá, hogy most „viszonozza” Koszovónak a két évtizede tanultakat és macedóniai mére-
tekben jelentős támogatást nyújtson az o�ani függetlenségi törekvésekhez.

Több macedóniai albán politikustól hallani olyan véleményt, hogy Jugoszlávia 1991-es 
széthullása, miközben kétségtelenül árto� a jugoszláviai albánság anyagi létfeltételeinek, 
ugyanakkor növelte belső kohézióját és Koszovó iránti spirituális kötődését, aminek az 
o�ani függetlenedési törekvések cselekvő támogatása a legerőteljesebb kifejezési formá-
ja.48 A macedóniai albánoknak a szláv etnikum iránti, hosszú együ�élés során kialakult 
viszonylagos toleranciája teszi lehetővé a független Koszovó multietnikus jellegének el-
fogadását, az o�ani szerbséggel és más nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos megértést és 
türelmet, ami magukra a koszovói albán tömegekre nem feltétlenül jellemző.

Természetesen élnek a macedóniai albánok köreiben olyan illúziók is, melyek a függet-
lenné váló Koszovó Köztársaságban látják az albánság valamiféle új központját, egyesek 
szerint – a szélsőségeseket kivéve ugyan be nem vallo�an – akár egy jövendő „Nagy-Al-
bánia” magvát is. „Koszovó státusának végleges rendezése azért is fontos, hogy megva-
lósulhasson a »spirituálisan egyesült albánok egy egyesült Európában« koncepció, ami 
mögö� szélesebb értelemben ve� releváns politikai, gazdasági, kulturális és tudományos 
albán elit van” – írja egy macedóniai albán elemző.49 A Nyugat-Balkán jelenlegi helyzetét 
és az o�ani államok euroatlanti törekvéseit figyelembe véve ez utóbbinak természetesen 
nincs reális jogosultsága, és ahhoz is sok időnek kell még eltelnie, hogy a jelen elmara-
do�, számos politikai és gazdasági problémával küzdő Koszovója (Tiranával vagy akár 
Tetovóval szemben) a jövő albánjainak szellemi-gazdasági központja lehessen.
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A macedóniai albánok – többek közö� Koszovóval kapcsolatos – állásfoglalásai-
nak súlyát ma az igen érzékeny és törékeny, jórészt a nagyhatalmak által életre hí-
vo� és még ma is sok tekintetben végrehajtatlan, ezért feszültségeket okozó ohridi 
keretegyezményen50 alapuló túlméreteze� befolyásuk és a macedón politikában betöl-
tö� megkerülhetetlen szerepük, nem pedig számuk vagy gazdasági súlyuk adja meg. 
Persze, az albánság számaránya Macedóniában az összlakossághoz viszonyítva min-
denképpen jelentős; megbízható adatok ugyan alig állnak rendelkezésre, és eltérnek 
egymástól. A 2002. évi népszámlálás a rezidens, macedón állampolgárságú albánok 
arányát 19 százalékban adja meg,51 míg a CIA 25,2 százalékkal számol.52 A ténylegesen 
– jórészt az 1999-es koszovói válság óta – o� tartózkodók és az azóta (szintén Koszovó-
ból) átvándoroltak és a határ menti „kétlaki”, migráns, főként rurális népesség számát 
is figyelembe véve, megbízható becslések szerint a Macedóniában életvitel-szerűen 
tartózkodó albánok számaránya megközelíti az egyharmadot, ami 600-700 ezer főre 
tehető. Ez a tömeg korántsem homogén. Jó részük, bár politikailag a szó korszerű értel-
mében általában indifferens, az albán politikai pártok sajátszerűen szerveze�,53 biztos 
szavazója (korábban az albán lakosság többször bojko�álta is a macedóniai választáso-
kat) és – témánkhoz közelítve – a koszovói függetlenség különösebb árnyalások nélkü-
li, feltétlen igenlője. Kisebb, politikailag aktív hányaduk – főként a városi lakosság ma-
cedóniai gyökerű része – általában a helyi hagyományos albán pártok valamelyikének 
szavazója esetleg tagja vagy funkcionáriusa. 

A macedóniai albán pártok és a koszovói függetlenség

Jelenleg három macedóniai albán parlamenti párt működik. Ke�ő a múlt század
kilencvenes éveiben létrejö� alakulat, míg egy – támogato�ságát tekintve a legna-
gyobb – a 2001-es konfliktust követően alakult, a fegyveres albán mozgalom bázisán.

A Demokratikus Albánok Pártja (DPA, PDSH) jobbközép irányvonalú, jelenleg tagja a 
kormánykoalíciónak. A Demokratikus Prosperitás Pártja (PDP) az előbbitől balra álló, a 
kormányzásba időnként mindkét oldalon be-bekapcsolódó alakulat.

A Demokratikus Unió az Integrációért (DUI, BDI) szavazóbázisát főként az 1998 után 
Macedóniába kerülő albánok alkotják. Jelentős befolyással rendelkezik az albánok lak-
ta vidéki régiókban is. Radikális irányzatú, jelenleg ellenzékben politizál. Sokáig tá-
vol maradt a parlamenti munkától, visszatérése csak 2007 júniusában, jelentős nyugati 
nyomásra történt meg. Vezető káderei jórészt a fegyveres mozgalomból kerültek ki, de 
jó néhányan közülük más albán pártokból (főként a PDP-ből) léptek át. 2002 és 2006 
közö� a baloldali szocialista párt koalíciós partnereként részt ve�ek a kormányban is.

A DUI és a másik két – egymás közö�i ellentéteiket vele szemben félretevő – párt 
közö� sok belpolitikai kérdésben jelentős, nem egyszer nyílt vitába torkolló ellentétek 
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feszülnek, amelyek főként különböző bázisukban, a többségi nemzet eltérő megítélésé-
ben, konszolidáltságuk illetve radikalizmusuk különbségében gyökereznek. A koszo-
vói kérdés megítélésében azonban álláspontjuk – ellentéteik dacára – egybecseng, a 
függetlenség problémáját azonos szemszögből látják, legfeljebb árnyalatnyi, a lényeget 
nem érintő eltérésekkel. A DPA és a PDP e tekintetben a „régi” koszovói albán elithez, 
míg a DUI a „harcos” szárnyhoz áll közelebb.54

A volt jugoszláv területeken létrejö� albán pártok – és nemcsak a macedóniaiak – ál-
láspontja mindvégig változatlan: a koszovói albán nép 1991-es referendumon kifeje-
zésre ju�ato� politikai akaratának tiszteletben tartása, azaz Koszovó független állami 
léte – írja a kérdés tekintélyes macedóniai albán ismerője.55 A macedóniai albán pártok 
álláspontja sem változo�: „Koszovó szuverén és független állam, [létezése] fontos elő-
feltétele a biztonságnak mind a régióban, mind azon kívül.”56

A koszovói ügy nagyon fontos helyet foglal el a macedóniai albán pártok politikai 
programjaiban. A kérdés megoldását ezek a pártok nem nemzeti problémának, hanem 
a nemzeti határokon túlmutató kérdésnek tekintik. Meg vannak győződve, hogy Ko-
szovó problémájának megoldásával (azaz, függetlensége biztosításával) a macedónok 
és az albánok egyaránt csak nyerhetnek. A macedónok és albánok sorsa Macedóniában 
összefonódo�; mindke�ejüknek ideje rádöbbenni, hogy a világnak kezd „elege len-
ni” belőlük és a nemzetközi közösség nem tolerálja viszálykodásukat. Ezért szükséges, 
hogy Koszovó összekötő kapocs, ne pedig megosztó tényező legyen közö�ük – véleke-
dik a szakértő.57

A 2004–2005-ös koszovói szerbellenes atrocitások idején a macedóniai albán pártok 
kivétel nélkül azt hangsúlyozták, hogy azok az események rendkívüli módon ártanak 
Koszovó függetlenségi törekvéseinek. A tartomány státusának további lebegtetését tűr-
hetetlennek tarto�ák, és nem ítélték el a szerbekkel szembeni etnikai tisztogatást. Nem 
helyeselték viszont a koszovói albánok szembekerülését a nemzetközi közösséggel.58

A macedóniai albán pártok vezetői közül legmarkánsabban Arben Dzsaferi, a DPA 
nagy tekintélyű elnöke fogalmazta meg álláspontját. Erőteljesen bírálta a Koszovót 
Szerbia-Montenegró kereteiben hagyó 1244. sz. ENSZ biztonsági tanácsi határozatot: 
„Koszovónak az 1244. sz. határozat értelmében Jugoszlávia részeként való elismeré-
se az expanzió törvényesítését, hegemóniát, gyarmatosítást és állandósuló erőszakot 
jelent és ellentmond azoknak az alapelveknek, melyek a szabadság és a nép jogainak 
megvédésére irányulnak.”59 

Ugyanő 2007 júniusában így fogalmazo�: „Az albánok számára legfőbb prioritással 
ebben a pillanatban a koszovói kérdésnek a politikai pártok konstruktív hozzájárulá-
sával történő megoldása bír.”60 Tegyük hozzá, hogy – a nyilatkozat szerint – csak ez 
után következnek fontosságukat tekintve olyan, a macedóniai albánok szempontjából 
alapvető kérdések, mint az ohridi egyezmény teljes megvalósítása, vagy Macedónia 
NATO- és EU-csatlakozása.
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A DPA második embere, Menduh Thaci a 2006. májusi kormányfői találkozó után 
a macedón–koszovói kapcsolatok normalizálását dicsérte még ellenzékből: „Jó, hogy 
Macedónia és Koszovó normális kapcsolatokat létesíte�, és a problémákat civilizált 
módon kívánják megoldani.”61

Sem a DPA, sem a DUI nem támoga�a a PDP-nek a 2006-os választási kampány 
során a politikai propaganda szintjén felvete� „ALMAKOS-projekt” elnevezésű, ki-
forratlan elképzelését egy, az oktatás, kultúra és a tudomány terén megvalósítandó 
albán–macedón–koszovói „unióról”. A javaslat alkalmas volt a „Nagy-Albánia” iránt 
fokozo�an érzékeny, gyanakvó macedón közvélemény izgatására. Időszerűtlensége 
mia� javaslatba hozói is gyorsan elfeledték.

Mivel e tanulmány más helyén részletesebben foglalkoztunk a Macedónia és Ko-
szovó közö�i határvonal kĳelölése körüli nézeteltérésekkel, i� is megjegyezzük, hogy 
e kérdésben a határ mindkét oldalán élő albánok elégedetlenek a jelenlegi helyze�el.
Ennek az az oka, hogy a határ kĳelölése az ő megkérdezésük nélkül, szerb–macedón 
megegyezés keretében történt annak idején. A macedóniai albán politikai pártok szint-
jén ez a kérdés mégsem került előtérbe.

A G8-ak németországi csúcskonferenciáján Koszovó ügyében történtek nyomán ki-
alakult koszovói albán kiábrándultság és csalódo�ság a macedóniai albán pártok veze-
tőinek ismer�é vált megnyilatkozásaiban nem tükröződö�. A DPA alelnöke, Menduh 
Thaci üdvözölte Bush elnök Koszovó függetlenségét megelőlegező tiranai nyilatkoza-
tát, a DUI alelnöke, Rafiz Aliti szerint pedig Bush tiranai beszéde „világos üzenet arról, 
hogy Koszovó hamarosan függetlenné válik, ami az egész régiónak is érdeke”.62

Összegzés

A Koszovóval kapcsolatos – aktuálisan éppen a függetlenségről kialakult – macedóniai 
álláspontok, az ország és társadalma bonyolult összetétele következtében sokrétűek. 
Miközben az állami szervezetek szintjén törekvés figyelhető meg a következetesség-
re, a politikai pártok, elemzők, médiák, civil szervezetek és a közvélemény reagálásai 
helyze�ől, beállíto�ságtól, etnikai hovatartozástól függően különböznek és időről idő-
re változnak is. Az így kialakuló bonyolult összefüggések alaposabb elemzése tanul-
mányunk kereteit meghaladná, így csak a legfontosabb tényezők felsorolására szorít-
kozunk, röviden összegezve a mostani kép kialakulását, elemeit, a különböző szintek 
és rétegek álláspontjában tapasztalható egyezéseket és különbségeket.

A mai macedón gondolkodás Koszovóval kapcsolatos meghatározó elemei közül a 
legfontosabbak:
 1. Az ország euroatlanti jövőjébe vete� hit és az ennek megfelelő Amerika- és EU-

párti gondolkodás. Lá�uk, hogy a 2001-es etnikai válság és az azt lezáró ohridi 
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megállapodás óta az egymást váltó macedón kormányok – kezdetben a helyzetből 
eredő „illeszkedési kényszer” hatására, majd egyre inkább saját kezdeményezésből 
is – ilyen politikát igyekeznek követni, az ezért szerintük Macedóniát megillető 
„megérdemelt jutalom”, a NATO-, majd az uniós tagság reményében.

 2. Nem hagyható figyelmen kívül egy, az előzőek esetleges elmaradásából eredeztet-
hető „backlash” effektus. A macedón integrációs törekvések elhúzódó elhanyagolá-
sa, párosulva a gazdasági nehézségekkel és a reformdefici�el, káros hatással lehet 
a térség stabilitására. Ebben az esetben ugyan nem a koszovói kérdés áll majd a 
macedón reagálás középpontjában, mégis számításba kell venni e tekintetben is.

 3. Félelem a „fertőző” instabilitástól („spillover effect”), amely Koszovó mia� már önál-
lóságának eddigi 16 éve során két ízben is fenyege�e Macedóniát.63

 4. Ezzel párhuzamosan, aggodalom a nagyszerb sovinizmustól, melytől a macedó-
nok a 20. század folyamán – az időszakonkénti pozitív hatások ellenére – nemegy-
szer szenvedtek és amitől egy Koszovó kapcsán felerősödő szerb ellenakció esetén 
ismét tartaniuk lehet.

 5. Az albán, illetve a macedón etnikum egymással szembeni kölcsönös fenntartásai. 
A két népcsoport ellentétei történelmileg alakultak ki, ahogyan együ�élésük is 
hosszabb távra tekinthet vissza. A mai Macedónia területén régebben megtelepült 
albánsággal (a macedón köznyelvben „albanci”) kialakult modus vivendit az ez-
redforduló eseményei, a menekültáradat, majd a fegyveres harcok felboríto�ák és 
felülről, sőt kívülről diktált kényszer-koegzisztenciává alakíto�ák, melyben a „jö-
vevény” albánok („siptari”)64 gyorsan polgárivá szelídülő katonai-politikai struktú-
rái kaptak jelentős, meg nem szolgált szerepet.

 6. A 2001-es konfliktus traumája. Az ennek véget vető ohridi megállapodás által az 
albán kisebbségnek biztosíto� kedvezményeket a nem albán macedón közvéle-
mény döntő többsége túlzo�nak, a kompromisszumot kikényszerítő nemzetközi 
közösséget pedig inkorrektnek tartja. Általános beszédtéma, hogy a válsághelyzet 
koszovói eredetű volt és a nyugati hatalmak tevőlegesen is támoga�ák a Macedó-
nia elleni „albán agressziót”.65

 7. A koszovói albánok nagy tömegű macedóniai beáramlása, az általuk kelte� prob-
lémák, későbbi viselkedésük, majd a 2001-es agresszív magatartásuk visszatetsző a 
macedón lakosság szemében, sőt utóbbit már a „honos” albánság is elítélte. Ebből 
a tapasztalatból (is) táplálkozik a közvélemény ama félelme, hogy egy erős északi 
szomszéd Koszovó tartós veszélyt jelentene Macedónia integritására (egyre növek-
vő) albánok lakta területei megtarthatóságára nézve.

 8. A nemzetközi szerveze� bűnözés kelte�e aggodalmak. A macedón átlagember 
– nem teljesen indokolatlanul – Koszovóval és az o�ani albánokkal azonosítja a 
Macedóniára is átsugárzó maffiabűnözést, elsősorban az ember- és leánykereske-
delmet, a drogkereskedést, az illegális fegyverkereskedelmet és a dohánycsempé-
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szetet. Súlyos aggodalom nyilvánul meg illetékes szakmai körökben is az iránt, 
hogy a nemzetközi ellenőrzés lanyhulásával ezek az illegális tevékenységek majd 
„beépülnek” a független Koszovó állami életébe, fokozo� veszélyt jelentve az ed-
dig is igen érinte� Macedóniára nézve.

 9. Csak egy szűkebb csoportot – néhány civil szerveződést – érintő, de a kormány ál-
tal is oszto� aggályt jelent a koszovói macedón (gorán) kisebbség elismerése körüli 
bizonytalanság, ami azonban – a legújabb koszovói kormánynyilatkozatok után – 
oldódni látszik.

10.  Utoljára maradt, de sokkal fontosabb a várható gazdasági jellegű problémák sora. 
Koszovó függetlenné válásához Macedóniának kétségtelenül számos gazdasági és 
kereskedelmi érdeke fűződhet, és ezek jelentős mértékben hatnak is a szkopjei ál-
láspontra, elsősorban a kormány és a gazdaság irányítóinak a szintjén. Ugyanakkor 
sok aggodalom is tartja magát, hiszen a koszovói gazdaság újjáépítése a kedvező 
hatások melle� számos negatívumot is rejtegethet a gyenge és vészes tőkehiányban 
szenvedő macedón gazdaság számára. Külföldi tőkét vonhat el Macedóniától, nö-
velheti a munkanélküliséget, versenyt támaszthat a macedón exportnak, elszívhat-
ja a vezető értelmiség egyes rétegeit stb. Mint tanulmányunk más helyén felvázol-
tuk, e hatások jótékonyak is lehetnek; esetleges negatív következményeik inkább a 
macedón gazdaság gyengeségének, semmint a – még be sem következe�, s talán 
soha létre nem jövő – koszovói gazdasági expanziónak tudhatók majd be.66 

 
A felsorolt tényezők a jelenlegi macedóniai politikai és köztudatban afféle szimbió-

zisban élnek együ�, különböző időszakokban, más-más kiváltó okok hatására külön-
féleképpen érvényesülve.

Mára, a hivatalos állami és pártpolitizálás szintjén a NATO- és EU-konform, Ko-
szovónak az Ahtisaari-terv alapján történő függetlenné válását támogató, a majdani 
idevonatkozó ENSZ BT-határozatot eleve magáévá tevő álláspont érvényesül azzal a 
„bővítménnyel”, hogy a BT-határozat elmaradása esetén Szkopje eleve az (általa) meg-
határozónak tarto� NATO- és uniós tagállamok pozíciójával azonos platformra helyez-
kedik a kérdésben. Ezzel egy időben Macedónia növekvő hangsúllyal képviseli saját 
gazdasági, kisebbségi és területi érdekeit, valamint egyre markánsabban kifejezésre is 
ju�atja álláspontját maga Koszovó, továbbá a régió és az euroatlanti integrációk felé. 
Hangsúlyozza a térség biztonsága, stabilitása és fejlődése iránti elköteleze�ségét, de 
– mintegy saját pozitív a�itűdje elismeréseként – integrálódási igényeinek belátható 
időn belüli tényleges kielégítését is fokozódó energiával kívánja szorgalmazni, és eh-
hez szövetségeseket keres és igyekszik megnyerni.

Nem különbözik lényegesen e�ől a macedóniai albán álláspont sem, ami eleve Ko-
szovó függetlensége melle� száll síkra. E pozíció alapjai és motivációi eltérnek a ma-
cedónétól és hiányzik belőlük a specifikus érdekek (határkĳelölés, macedón kisebbség 
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helyzete) iránti odaadás, de a végeredményt illetően a két közeg koszovói ügyben ta-
núsíto� magatartása egymást erősítve, azonos irányba hat. 

Az álláspontok, vélemények egyszerre létező, sokszínű kavalkádjában azonban 
emelle� számos más, a felsorolt tényezők által kiválto� tudati, lelki, „zsigeri” hatás is 
érvényre juthat, és befolyásolhatja a különböző eredetű és szintű álláspontok alakulá-
sát, egymáshoz való viszonyukat. Macedónoknak és macedóniai albánoknak egyaránt 
az a legfőbb érdekük, hogy közös hazájuk, a Macedón Köztársaság biztonságban és 
stabilan fejlődhessen és mihamarabb teljes jogú tagja lehessen az euroatlanti integráció 
szervezeteinek. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha e közös alapérdekek mentén felszá-
molják korábbi ellentéteiket és szorosan együ�működnek céljaik elérése érdekében, 
beleértve Koszovó kérdésének mielőbbi, békés, valamennyi érdekelt és érinte� fél, de 
elsősorban az o� élők érdekeit figyelembe vevő megoldását is.

*

Amikor ez a tanulmány elkészült, Koszovó függetlenségének ügyében már markánsan 
kirajzolódtak az erővonalak a különböző érdekek mentén, azonban megoldás – pláne 
megnyugtató – nem születe�. A kérdéssel kapcsolatos „színt vallás” folyamatában Ma-
cedónia is világosan kinyilváníto�a álláspontját, elkötelezte magát a kialakulóban lévő,
bár helyenként még ellentmondásos euroatlanti pozíció melle�. Ezt az álláspontot első-
sorban a remélt mielőbbi nyugati integrálódás immár egyértelmű szándéka, az ország-
nak a régióban elfoglalt helyzete és a saját, befolyásos albán kisebbsége határozta meg, 
de ezeken az alkotóelemeken kívül számos más, nehezebben te�en érhető tényező is
befolyásolja. Azt, hogy végül melyikük kerekedik fölül, vagy milyen kompromisszum 
születik, nem Macedóniában döntik majd el, viszont nagy hatással lesz az ország jöven-
dőbeli sorsára. Ezért figyelik Macedóniában különös aggodalommal a tőlük északra
várható fejleményeket és igyekeznek minden lehetséges módon „elébe menni” azok-
nak. Úgy tűnik, Szkopjéban „lete�ék a garast”. Nem lenne jó, ha kiderülne: hiába.
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Résumé

Kosovo’s Independence – The Views of Macedonia  
and the Macedonian Albanians

The Macedonian official view – as it was stated by the Foreign Minister – is that Kosovo’s
independence is a question of European magnitude. At the same time Macedonia, as 
Serbia’s and Albania’s neighbor, supports the se�lement of the question as soon as
possible as a country which has a vested interest in solving the problem. However, 
it warns of the dangers of unilateral actions as well. It prefers a solution based on the 
Ahtisaari Plan, which enjoyes a Euro-atlantic support, and which should be based on 
the recognition of the interests of the parties involved.

The essay, besides discussing this official position in details, deals with the history
of the Macedonian-Kosovar relations, discusses the relevant ideas of the Macedonian 
scholarly and intellectual circles, as well as those of the civilian organizations, then it 
turns its a�ention to the anxieties and expectations of the people at large in this mat-
ter. Among other things, it recalls those special interests which Skopje would like to 
realize – even with regard to an independent Kosovo too.

As Kosovo is of special importance for the Macedonian Albanians, the essay also 
pays a�ention to the relations between the two Albanian etnic groups. It discusses the
Macedonian Albanians’ commitment to Kosovo and seeks to answer the question, if 
there will be any impact of independence on the relationship between the Macedonian 
Slav and Albanian ethnic groups and on the position of the country; and if the answer 
is ’yes’, what it will be like. 


