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Szilágyi Imre                               Szerb–albán tárgyalások

2011. március 8-án végre megkezdődtek a szerb kormány által már nagyon várt tárgya-
lások Belgrád és Pristina között. Nem Szerbia és Koszovó közötti tárgyalásokról van szó, 
hiszen Szerbia továbbra sem ismeri el Koszovót. Ennek az elvi magatartásnak sokszor volt/
van Belgrád számára igen kellemetlen következménye. Szerbia ebből a megfontolásból 
nem képviseltette magát a 2010 márciusában a szlovéniai Brdo pri Kranjban tartott nyu-
gat-balkáni regionális találkozón,1 s ugyanezért nem jelent meg számos más nemzetközi 
tanácskozáson sem. Legutoljára azon a 2011. május végi lengyelországi összejövetelen 
nem vett részt a szerb elnök, amelyen Obama elnök találkozott a közép- és kelet-európai 
államok vezetőivel. Szerbia ugyanis kifogásolta, hogy Lengyelország a többivel egyen-
rangú országként kezelte a Varsó által elismert Koszovói Köztársaságot.2 Belgrád ugyan 
emiatt számos diplomáciai lehetőségtől elesik, miközben az albánok ezeket a lehetőségeket 
kihasználják, számára azonban a gyakorlati haszonnál egyelőre fontosabb az elvi maga-
tartás. Ezt figyelembe véve különös, hogy a szerb tárgyalódelegáció vezetője, Borislav 
Stefanović hajlandó volt kezet fogni az albán küldöttséget vezető Edita Tahirivel;3 sőt, egy 
másik kép tanúsága szerint a tárgyalások legalább egy részén az albán fél a Koszovói 
Köztársaság zászlaját használta.4

A tárgyAlások témái

A bevezetőben leírtakkal magyarázható, hogy bár Szerbia már hosszú ideje szorgal-
mazta a két fél közötti tárgyalásokat – amelyeken reményei szerint újratárgyalták 
volna az immár 76 ország által elismert, független állam státuszát is, amiről per-

sze a függetlenséget véglegesnek tekintő albánok hallani sem akarnak5 –, a márciusban 
megkezdett folyamatban formálisan mégsem közvetlenül tárgyalnak egymással, hanem 
az EU közvetítésével. Belgrádnak így sikerült elérnie, hogy (legalább a látszat szerint) 
ne kelljen egyenrangú partnernek elismernie Pristinát. A megtárgyalandó témák között 
azonban nem szerepelt a státusz kérdése, csupán az úgynevezett technikai jellegű problé-
mák: az áramszolgáltatás, a gépkocsi-rendszámtáblák, a mobiltelefonok és a határátlépés 
kérdésköre.6 Szó van még a személyi igazolványok, az anyakönyvek, a kataszterkönyvek, 

1 „Tadić nije imao izbora”. Politika Online, http://www.politika.rs/rubrike/Politika/Tadic-nije-imao-
izbora.lt.html, 2010. március 23.

2 „Tadić nem utazik a varsói csúcsra Koszovó egyenrangú jelenléte miatt”. VajdaságMA, http://www.
vajma.info/cikk/szerbia/14709/Tadic-nem-utazik-a-varsoi-csucsra-Koszovo-egyenrangu-jelenlete-
miatt.html, 2011. május 24.

3 „A New Idea for Serbia to Recognise Kosovo”. EUinside, http://static2.euinside.eu/en/news/a-new-
idea-for-serbia-to-recognise-kosovo#ixzz1Qc5CyTIW, 2011. március 17.

4 „Kosovo Protests Were a Message for Serbia”. Open salon, http://open.salon.com/blog/
kosovo/2011/05/14/kosovo_protests_were_a_message_for_serbia, 2011. május 14.

5 „Pristina elutasítja a tárgyalást Belgráddal Koszovó státusáról”. VajdaságMA, http://www.vajdasagma.
info/cikk.php?ar=szerbia&id=12455, 2010. január 12.

6 J. Garai Béla: „A Tűlevélben a Koszovó-párbeszédről: Mindegyik mást akar”. VajdaságMA, http://
www.vajma.info/cikk/szerbia/14390/A-Tulevelben-a-Koszovo-parbeszedrol-Mindegyik-mast-akar.
html, 2011. március 7.
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a vámbélyegzők ügyéről is.7 Az már kezdetben is világos volt, hogy elhúzódó, nehéz tár-
gyalásokra kell számítani. Ennek ellenére már az első forduló is hozott némi eredményt: 
a felek egyetértettek abban, hogy „nyilvánossá, hozzáférhetővé kell tenni az anyakönyvi 
és a telekkönyvi információkat, mert ez segít növelni a lakosság jogi biztonságát.”8

Kétségtelen ugyan, hogy az említett és más ügyekben való megállapodás megkönnyít-
heti mind a szerb, mind az albán lakosság mindennapjait, az alapvető probléma azonban 
továbbra is Koszovó egészének, de legalábbis Észak-Koszovó státuszának elrendezése 
lenne. A (Koszovó függetlenségét egyébként erősen támogató) Nemzetközi Válságcsoport 
(ICG) azon márciusi javaslatát, hogy Pristina az ország függetlenségének Szerbia általi 
elismeréséért cserébe fogadja el Észak-Koszovó – az Ahtisaari-tervben megfogalmazott 
elveknél kiterjedtebb – autonómiáját, az albánok a leghatározottabban elutasították.9

koszovó felosztásánAk kérdése

Bár a koszovói küldöttség vezetője március végén leszögezte, hogy az északi terü-
letek státusza nem lehet tárgyalási téma,10 Szerbia egy régi megfontolás ismételt 
napirendre tűzésével próbálkozott. Stefanović a Blic című lapnak adott, április 

23-án megjelent interjúban meglebegtette, hogy ők (az albán féllel ellentétben) mindenről 
hajlandók tárgyalni, beleértve az egykori szerb tartomány felosztását is.11

A felosztás kérdéséről röviden a következőket érdemes tudni. A II. világháború végén, 
amikor reálisnak tűnt egy balkáni föderáció létrehozása, felmerült annak a lehetősége, 
hogy Koszovót Albániához csatolják, s az így megnagyobbodott albán állam csatlakozott 
volna az említett föderációhoz. A hatvanas évek második felében a jugoszláv alkot-
mánymódosítások egyebek között nagyobb önállóságot adtak a föderatív egységeknek, 
így Koszovónak is. 1968 májusában Dobrica Ćosić szerb író azt mondta: „Ha az út (…) 
a szerb nemzeti szuverenitás létrehozásához, illetve Koszovó és Metohija Szerbiától és 
Jugoszláviától való elszakadásához vezet, akkor elkerülhetetlenek a nehéz és tragikus 
összeütközések és a beláthatatlan történelmi szerencsétlenségek és komplikációk”. 1981-
ben, amikor a koszovói kérdés újból napirenden volt, Ćosić – a demográfiai mozgásokra 
utalva – így vélekedett: „Koszovó egy vagy két évtized múlva albán föld lesz. Meg kell 
osztanunk az albánokkal”.12 Ugyancsak Ćosić volt az, aki 1992-ben a Limes című olasz 

7 „»Status opterećuje  pregovore«”. B 92, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2011&mm=05&dd=03&nav_category=640&nav_id=509789, 2011. május 5.

8 „A folytatásról szóló döntéssel ért véget az első szerb–koszovói tárgyalás”. VajdaságMA, http://
www.vajma.info/cikk/szerbia/14398/A-folytatasrol-szolo-dontessel-ert-veget-az-elso-szerb-koszovoi-
targyalas.html, 2011. március 9.

9 „Kosovo Officials Oppose Idea on Northern Kosovo Status”. SETimes, http://www.setimes.com/
cocoon/setimes/xhtml/en_GB/newsbriefs/setimes/newsbriefs/2011/03/16/nb-11, 2011. március 16.

10 „A szerb küldöttség többet várt a Koszovó-párbeszédtől”. VajdaságMA, http://www.vajma.info/cikk/
szerbia/14481/A-szerb-kuldottseg-tobbet-vart-a-Koszovo-parbeszedtol.html, 2011. március 31.

11 Irena Radisavljević: „Spremni smo da razgovaramo i o podeli Kosova”. BLIC online, http://www.blic.
rs/Vesti/Politika/249823/Spremni-smo-da-razgovaramo-i-o-podeli-Kosova, 2011. április 23.

12 Милан Динић: „Kako smo delili Kosovo”. Srpska Informativna Platforma, http://srpskaplatforma.
com/index.php?option=com_content&view=article&id=900:2011-06-08-20-55-09&catid=35:2011-
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geopolitikai lap hasábjain felvetette, hogy Koszovót úgy kellene felosztani, hogy a szer-
bek által lakott északkeleti része tartozzon Szerbiához.13

Nem sorolom fel az ezután következő szerb felosztási terveket (erről az olvasó az előző 
jegyzetben hivatkozott cikkből tájékozódhat), csupán két dologra hívom fel a figyelmet. 
A 2007-ben a két fél között közvetítő szerepet vállaló Trojka (EU, Oroszország, USA) 
jelentéséből kiderült, hogy annak idején szóba hozták ugyan a területi megosztás lehe-
tőségét is, „ezt mindkét fél és az Összekötő Csoport is elfogadhatatlannak ítélte.”14 2011 
januárjában a NATO főtitkára, a nemzetközi közösség akaratára hivatkozva, a felosztás 
ellen foglalt állást.15 Az Európai Parlament zöld frakciója ugyanaznap azzal szerette vol-
na kiegészíteni a Szerbia integrációjáról szóló határozatot, hogy Belgrádot szólítsák fel a 
következőre: „Anélkül kezdje meg a Koszovóval folytatandó párbeszédet, hogy továbbra 
is a státuszról vagy a felosztásról szóló új tárgyalásokra célozgatna.” Az EU szerbiai je-
lentéstevője, a szlovén Jelko Kacin ezt az alábbi érvvel utasította el: „A »felosztás« szó 
említése fölösleges, mert Szerbiából hivatalosan soha senki nem javasolta a felosztást, in-
korrekt lenne tehát, ha ez a szó megjelenne az EP határozatában. (…) Ismétlem, Koszovó 
esetleges felosztásának és a státusz kérdésének megnyitását a Belgrád és Pristina közötti 
párbeszédben ez a határozat nem tartalmazza. A »felosztás« szó kihagyásával szerettük 
volna elkerülni a konfúziót és a spekulációt. Pristinából ugyancsak senki nem említette 
meg a felosztást.”16

Szerbiában úgy látták, a márciusban megkezdett tárgyalásokon kiderült, hogy vala-
mennyi probléma valójában a státusz kérdésével függ össze, ennek megtárgyalása tehát 
szerintük megkerülhetetlen. Mivel azt is érzékelték, hogy ennek napirendre tűzése egy-
hamar nem érhető el, érvelésüket azzal egészítették ki, hogy nem fogadható el az albánok 
azon törekvése, hogy a koszovói szerbek integrálódjanak a koszovói intézményrendszer-
be, hiszen szerintük más a helyzet az Ibar folyótól északra és más attól délre. A Koszovó 
ügyében illetékes miniszter, Goran Bogdanović azt ugyan nem mondta ki, hogy a délen 
élő szerbek kénytelen-kelletlen ugyan, de integrálódnak a koszovói intézményekbe, azt 
azonban hangsúlyozta, hogy az északi részen egészen más viszonyok vannak, mint délen. 
Kiemelte, hogy ők egész Koszovó megtartásáért küzdenek, s hogy a szerb alkotmány 
értelmében nem lehet szó Koszovó felosztásáról, s azt nem is tekintik valamiféle megol-
dásnak, de az mégis „lehetséges abban az összefüggésben, hogy Koszovón – az Ibartól 
északra és délre – két valóság létezik”.17

01-18-21-47-55&Itemid=63&lang=lat, 2011. június 8.
13 Nexhmedin Spahiu: „Serb Proposals for Partitioning Kosova”. Central Europe Review, http://www.

ce-review.org/99/1/nexh1.html, 1999. június 26.
14 „Letter Dated 10 December 2007 from the Secretary-General to the President of the Security Council”. 

United Nations Security Council, http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-
4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Kosovo%20S2007%20723.pdf, 2007. december 10.

15 „»Kosovo Partition Not Option”. B 92, http://www.b92.net/eng/news/politics-article.
php?yyyy=2011&mm=01&dd=21&nav_id=72261, 2011. január 21.

16 V. Jokanović – J. Cerovina: „Kacin: Podela Kosova nije predviđena Rezolucijom EP”. Politika Online, 
http://www.politika.rs/rubrike/tema-dana/Kacin-Podela-Kosova-nije-predvidjena-Rezolucijom-EP.
lt.html, 2011. január 21.

17 „»Status opterećuje  pregovore«”. B 92, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2011&mm=05&dd=03&nav_category=640&nav_id=509789, 2011. május 3.
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Az, hogy mi van e meglehetősen homályos kijelentés mögött, csak lassan kezdett ki-
kristályosodni, de akkor sem lettünk sokkal okosabbak. A felosztás ügye ugyanis akkor 
talált igazi visszhangra, amikor 2011. május közepén a kormánykoalíció részét képező 
Szerb Szocialista Párt elnöke, Szerbia belügyminisztere állt elő ezzel az ötlettel. Ivica 
Dačić leszögezte, hogy Koszovó függetlenségének ügyét nem tekinti lezártnak, hiszen azt 
még távolról sem ismerte el valamennyi ország. Azt is megjegyezte, hogy ha a két fél kö-
zötti tárgyalások az addigi módon folytatódnak, akkor még a következő húsz évben sem 
találják meg a megoldást. Szerinte Koszovó Szerbia beleegyezése nélkül nem lehet az EU 
tagállama. A Zëri című koszovói albán lapnak adott interjújában ezt mondta: „Úgy vélem, 
hogy az egyetlen reális megoldás, hogy ott, ahol a szerbek élnek, maradjanak Szerbiában, 
a másik rész pedig, ahol az albánok élnek, különválik. Ez az egyetlen reális módja annak, 
hogy eljussunk a gyors megoldáshoz, a többi megoldás[i kísérlet] csak időpocsékolás.”18 
Néhány nappal később még tovább ment és nyíltan kimondta: a nemzetközi körülmények 
miatt „irreális, hogy Koszovó továbbra is Szerbiához tartozzon, a felosztás pedig egy le-
hetőség a státuskérdés megoldására.”19 Másfelől viszont azt hangoztatta, hogy senki sem 
változtatta meg a véleményét, és egyetlen szerb sem ismeri el (továbbra sem) Koszovó 
függetlenségét, szerinte azonban ezt meg kell tenni annak érdekében, hogy megmentsék 
azt, amit egyáltalán meg lehet menteni.20 A szerb belügyminiszter elárulta, hogy ezt a 
kérdést még nem tárgyalták meg a kormányon belül.

Dačić nyíltsága mind belföldön, mind külföldön meglehetős zavart keltett. Az öt-
let mellett egyedül Dobrica Ćosić állt ki. Ez nem meglepő, az azonban már igen, hogy 
ezúttal azt állította, „először 1991-ben adtam át neki [Miloševićnek] a Koszovó felosztá-
sáról szóló amerikai javaslatot, amely szerint Koszovó és Metohija egyharmada lett volna 
Szerbiáé.”21

Oliver Ivanović, a Koszovó-ügyi minisztérium államtitkára azonnal elutasította 
ezt az elképzelést. Szerinte így nem csupán korábbi elveikkel fordulnának szembe, de 
lemondanának a koszovói szerbek egy részéről is, ráadásul még az EU-integrációt se 
gyorsítanák fel, hiszen ahhoz számos egyéb feltétlenek is meg kell felelni.22 Vuk Jeremić 
szerb külügyminiszter közölte, hogy Szerbia továbbra is csak az alkotmány és a nemzet-
gyűlés határozata alapján hajlandó tárgyalni, s ezek értelmében Koszovó Szerbia szerves 
része.23

18 „Dačić: »Podjela Kosova jedino rješenje«”. Vijesti.ba, http://www.vijesti.ba/hot-news/40456-Dacic-
Podjela-Kosova-jedino-rjesenje.html, 2011. május 15.

19 „Ivica Dačić: Irreális, hogy Koszovó Szerbiához tartozzon”. Magyar Szó.com, http://www.magyarszo.
com/fex.page:2011-05-19_Ivica_Dacic_Irrealis_hogy_Koszovo_Szerbiahoz.xhtml, 2011. május 19.

20 „Dačić: Podela za spas zemlje i Srba na Kosovu”. Politika Online, http://www.politika.rs/rubrike/
Politika/Dacic-Podela-za-spas-zemlje-i-Srba-na-Kosovu.lt.html, 2011. május 18.

21 Dobrica Ćosić: „Podela Kosova najbolje rešenje”. S media, http://www.smedia.rs/vesti/vest/65590/
Dobrica-Cosic-Slobodan-Milosevic-Podela-Kosova-Dobrica-Cosic-Podela-Kosova-najbolje-resenje.
html, 2011. május 29.

22 „Oliver Ivanović: Az EU nem támaszthat teljesíthetetlen feltételeket”. VajdaságMA, http://www.
vajma.info/cikk/szerbia/14700/Oliver-Ivanovic-Az-EU-nem-tamaszthat-teljesithetetlen-felteteleket.
html, 2011. május 22.

23 „Vuk Jeremić: Belgrád kizárólag a szerb alkotmány alapján tárgyal Koszovóról”. VajdaságMA, http://
www.vajma.info/cikk/szerbia/14717/Vuk-Jeremic-Belgrad-kizarolag-a-szerb-alkotmany-alapjan-
targyal-Koszovorol.html, 2011. május 25.
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A felosztás ötletét a nagyhatalmak is elutasították. Thomas Countryman, az Egyesült 
Államok európai és eurázsiai ügyekért felelős külügyminiszter-helyettese így fogalmaz-
ta meg álláspontjukat: „A Brüsszelben folyó párbeszéd nem érinti sem a területet, sem 
a státuszt. Az USA, Koszovó és az EU-tagállamok többsége számára ez egy megoldott 
kérdés, és a határ kijelölése számunkra nem reális, [hanem] elfogadhatatlan és veszélyes 
elképzelés. Itt, a Balkánon együtt élnek a népek és a nemzetiségek, s a gyakorlatban nem 
lehet olyan vonalat meghúzni, amelyik etnikailag tiszta helyzetet teremtene, és egy ilyen 
folyamatot nem lehet sem sikeresen, sem békésen befejezni. Nagyon tisztelem Dačić urat, 
őszintén, de ez engem meglepett (…). Amint azt James Dobbins (a RAND International 
Security and Defense Policy Center igazgatója) mondta egy hétvégi interjújában, a 21. 
századi Európában nem érthető, hogy miért állnak ehhez a problémához 19. századi 
mentalitással.”24

Daniel Serwer egykori amerikai diplomata, kissé árnyaltabban, bár kissé furcsán fo-
galmazott: „Az amerikai hivatalnokoktól eltérően, akik még csak hallani sem akarják a 
»felosztás« szót, nekem nincs kifogásom az ellen, hogy ezt emlegessék, de biztos vagyok 
abban, hogy a felosztás szörnyű elképzelés lenne, méghozzá két okból. Az első, hogy 
Koszovó felosztása nem lenne lehetséges egy olyan felosztás nélkül, ami magát Szerbiát 
is érintené, mert bármit is kapna Szerbia Koszovó északi részén, ugyanazt követelnék az 
albánok a [dél-szerbiai] Preševo völgyében. Az analógia világos és kérlelhetetlen, nem 
lehetne elkerülni, és nem hiszem, hogy Szerbia ezt elfogadná. Másodszor, ha valami 
csoda folytán mégis elfogadná, garanciát kellene adnia, hogy az ilyen forgatókönyv-
nek nem lennének negatív következményei, nem okozna dominóhatást Boszniában és 
Makedóniában.”25

A Serwer által elmondottakhoz tegyük még hozzá a következőket. A dél-szerbiai 
albánok már 1993-ban népszavazáson mondták ki, hogy Koszovóhoz kívánnak csatla-
kozni, s 1999. június vége és 2001 júniusa között fellázadtak a szerb fennhatóság ellen. 
Egyik vezetőjük 2011. május elején, tehát Serwer nyilatkozata előtt bejelentette, hogy ha 
tárgyalások lesznek Koszovó felosztásáról, akkor „a Preševo-völgyben élő albánok min-
denképpen amellett állnak ki, hogy ez a három járás legyen Koszovó része.”26 A helyzetet 
tovább bonyolítja, hogy etnikailag maga a Preševo-völgy sem tiszta terület, hiszen szer-
bek és albánok vegyesen élnek ott.

Szólni kell azonban arról is, hogy Dobbins – aki mint az USA egykori koszovói és 
boszniai különleges megbízottja nyilván tisztában volt mindazzal, amit Serwer elmon-
dott – nem csupán a Countryman által említett nacionalizmusról beszélt. Azt is elmondta, 
hogy „ami az Egyesült Államokat és a szélesebb nemzetközi közösséget illeti, a felosztás 
és a »határkiigazítás« nem elfogadható elvek, különösen akkor, ha Szerbiának nem áll 
szándékában, hogy maga is nyújtson bizonyos engedményeket. Itt merül fel igazán az a 

24 Katarina Radović: „Kantrimen: Važan dan za Balkan”. VOA News.com, http://www.voanews.com/
serbian/news/countryman-interview-mladic-05-27-2011-122734789.html. 2011. május 27.

25 Branka Trivić: „Danijel Srever: Podela Kosova bi bila užasna ideja”. B 92, http://www.b92.net/info/
intervju/index.php?yyyy=2011&nav_id=512492, 2011. május 16.

26 „Predsednik opštine Preševo za podelu juga Srbije i severa Kosova”. BLIC online, http://www.blic.
rs/Vesti/Politika/251495/Predsednik-opstine-Presevo-za-podelu-juga-Srbije-i-severa-Kosova, 2011. 
május 2.
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kérdés, hogy amikor Szerbia Koszovó felosztásáról beszél, akkor hajlandó lenne-e déli 
területének egy részét, ahol az albánok vannak többségben, felkínálni Koszovónak azért 
a területért cserébe, amit esetleg megkapna. (…) Nem hiszem, hogy az Egyesült Államok 
vagy az Európai Unió ellenezné a két fél közötti esetleges egyeztetett megállapo-
dást. A közelmúltban volt más területi megosztás is – Csehszlovákia például békésen 
feloszlott két állami területre. A területcsere tehát, amennyiben kölcsönös megállapodás-
sal és nem erő alkalmazásával vagy erővel történő fenyegetés alapján jön létre, teljesen 
elfogadható.”27

Dobbins Koszovóra vonatkozó érvelését elfogadom ugyan, de megjegyzem, hogy a 
Csehszlovákia szétválásával kapcsolatos párhuzam teljesen téves. Akkor ugyanis szó sem 
volt területcseréről, a létező köztársasági határok mentén vált szét a két tagköztársaság, és 
persze nem is voltak vitatott, vegyesen lakott területek sem.

Dobbins (és a jelek szerint más amerikai politikusok) ilyen jellegű gondolatai lát-
hatóan ösztönzően hatottak egyes szerbiai értelmiségiekre. Egyikük szerint a szerbiai 
politikusok jelzéseket kaptak arra, hogy Washington minden, közös megegyezéssel ki-
dolgozott változatot elfogad, Koszovó felosztását is beleértve. Ez a téma szerinte a jövő 
év elején kerülhet a brüsszeli tárgyalóasztalra. „Az új térkép (…) az Ibar mentén rajzolná 
meg a határt, az ettől délre eső területeken lévő szerb enklávék és fontosabb kolostorok 
speciális státusszal bírnának. A területcsere éppígy nincs kizárva.”28 A szerző ugyanak-
kor úgy vélte, az EU határozottan ellenzi a felosztást, és Szerbia túl sokáig késlekedett 
ezen elképzelés felvetésével. Szerinte ezt még Koszovó függetlenségének kikiáltása előtt 
meg kellett volna tennie. Ennek ellenére azt állította, hogy még most sincs késő ahhoz, 
hogy ezt megvalósítsák. Ennek érdekében azonban nagyon sok mindent meg kell tenni. 
Mindenekelőtt meg kell nyerni a szerb közvéleményt (egyebek között a legerősebb szerb 
ellenzéki pártot), s azután meg kell változtatni a szerb alkotmányt, hiszen annak jelenlegi 
szövege kizárja ezt a megoldást. Tekintettel arra, hogy Szerbiának az EU-tagság érde-
kében meg kell oldania a területi problémát, a szerző azokhoz csatlakozik, akik a két 
Németország közötti viszonyt tartanák a megfelelő modellnek. Ennek értelmében Szerbia 
nem ismerné el Koszovó államiságát, de a két fél tiszteletben tartaná egymást, és kétol-
dalú megállapodást is köthetnének. A két Németország modelljétől annyiban térnének el, 
hogy Koszovó nem lehetne az ENSZ tagállama. „Amennyiben a nemzetközi közösség 
nem fogadja el ezt a modellt vagy Koszovó felosztását, akkor marad a status quo, kérdés, 
hogy ez kinek jó.” Az albánok persze ebben az elképzelésben egy jövőbeni újraegyesítés 
rémét vélték felfedezni, ezért elutasították.

Sajátos politikai gondolkodásmódra utal, hogy bár a meg nem nevezett szerb politikai 
tényező tisztában van azzal, hogy ez az elképzelés Szerbián belül is számos problémát 
vet fel, illetve azzal, hogy a határ kérdése nem szerepel a tárgyalások napirendjén, ok-
fejtésében mégis erőteljesen követelőző hangot üt meg. Úgy tűnik, Szerbiában egyesek 
arra számítanak, hogy a jelenlegi helyzet egy idő múlva kényelmetlen lesz a nemzetközi 

27 Branka Trivić: „Dobbins: Podela Kosova i »korekcija granica« su neprihvatljive”. Radio Slobodna 
Evropa, http://www.slobodnaevropa.org/content/james_dobbins_podela_kosova_i_korekcija_
granica_su_neprihvatljive/24182777.html, 2011. május 23.

28 Tanja Nikolić Đaković, V. D.: „Da li je kasno za podelu Kosova”. НИН, http://www.nin.co.rs/pages/
article.php?id=61115, 2011. május 26.

Szilágyi Imre                               Szerb–albán tárgyalások



közösség számára, és akkor nagyobb lesz a fogadókészség az említett szerb elképzelés 
maximalista módon történő megvalósítására. Lényegében most is a korábbi politikát foly-
tatják. Mivel az EU álláspontja szerint Szerbiának nem kell elismernie Koszovót, de meg 
kell találnia az együttműködés pragmatikus módját,29 Szerbia most ezen a játéktéren belül 
próbálja meg kitapogatni a számára leginkább elviselhető formulát.

Június elején Dačić, az eddig elmondottak ellenére, újból felvetette a megosztás gon-
dolatát, méghozzá új megközelítésben. Szerinte Koszovó úgysem marad önálló állam, 
hanem Albániához fog csatlakozni, Szerbiának ezért közvetlenül Albániával kellene meg-
tárgyalnia ezt a kérdést. Az amerikaiaknak pedig a következőt válaszolta: „Egyesek most 
azt mondják, hogy ezek 19. századi elképzelések. Lehet, hogy azok, de végül is ezeket az 
elképzeléseket fogadták el a szlovénok, a horvátok és a montenegróiak is.” Különös, hogy 
mindezek után mégis azt mondta, tekintettel arra, hogy az USA és az EU ellenállása miatt 
ezt a kérdést lényegében nem lehet megoldani, a tárgyalások legfőbb célja „az északon 
élő szerbek számára biztosított valamilyen speciális autonómia” kell, legyen – amit, mint 
láttuk, az albánok korábban már elutasítottak.30 Az viszont még különösebb, hogy nem ta-
láltam nyomát annak, hogy Dačić június eleje óta bármit is mondott volna a felosztásról.

egyéb problémák

A tárgyalásokról egyébként is különös dolgok látnak napvilágot. Azzal összefüggés-
ben, hogy Edita Tahiri szerint a szabad mozgásról szóló megállapodást hamarosan 
aláírhatják, Stefanović kijelentette, hogy „egyszerűen nincs tervbe véve az aláírás 

formája, és nincs arra lehetőség, hogy bármit aláírjanak. Mindazt, amiben megállapod-
nak, a két kormány életbe fogja léptetni, s a végrehajtást az EU fogja ellenőrizni.”31 Arra a 
kérdésre, hogy akkor a közvélemény honnan tudja majd, hogy miben állapodtak meg, azt 
válaszolta, hogy majd értesítik a közvéleményt, ha valamiben megállapodtak. Kíváncsian 
várom, hogy vajon az albánok és az EU elfogadja-e, hogy a megállapodás csak szóbe-
li legyen, írásos változat nélkül. Arra a kérdésre, hogy miképpen lehet megvalósítani 
azt, hogy a koszovói lakosok (az el nem ismert) Koszovói Köztársaság dokumentumaival 
szabadon mozoghassanak Szerbia területén, így válaszolt: „Meg fogjuk találni a megol-
dást arra, hogy valamennyi koszovói állampolgárunk normálisan közlekedjen, és közben 
figyelembe vesszük a szuverenitásunkat és azt, hogy milyen módon kezeljük a doku-
mentumokat. A dokumentumok kezelési módja igazolja, hogy valamit elismerünk-e vagy 
sem. Ha ez a kezelési mód nem formalizált, akkor csupán a dokumentumok révén nincs 
elismerés, és mégis fogadod az összes saját állampolgárodat.”

Ehhez két dolgot fűznék hozzá. Egyrészt azt, hogy a szöveg alapján nem világos, hogy 
saját állampolgár alatt itt az összes koszovói szerbet kell-e érteni (a korábban megismert 

29 „File: Očekujem rezultate dijaloga u julu”. S media, http://www.smedia.rs/vesti/vest/67110/Stefan-
File-Dijalog-Beograda-i-Pristine-Kosovo-File-Ocekujem-rezultate-dijaloga-u-julu.html, 2011. június 17.

30 „Dačić: Kosovo podeliti sa Albanijom”. B 92, http://www.b92.net/info/vesti/index.
php?yyyy=2011&mm=06&dd=01&nav_category=640&nav_id=515853, 2011. június 1.

31 Biljana Mitrinović: „Sporazumi sa Albancima na reč”. Politika Online, http://www.politika.rs/rubrike/
Politika/Sporazumi-se-nece-potpisivati.lt.html, 2011. május 25.
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szerb elképzelések alapján ez valószínűsíthető), vagy esetleg minden koszovói lakost. 
Hiszen ha Szerbia nem ismeri el Koszovó függetlenségét, és a területet továbbra is a 
sajátjának tekinti, akkor az ott élők mind Szerbia állampolgárai. Ez utóbbi azért nem 
valószínű, mert a szerb fél a 2007-ben folytatott Trojka-tárgyalások idején is úgy kívánt 
– általa széles körűnek tekintett – autonómiát adni Koszovónak, hogy ugyanakkor a 
koszovói albánoknak nem lettek volna képviselőik a belgrádi parlamentben.32 Másrészt 
úgy vélem, hogy nagyrészt éppen a Stefanović által képviselt szerbiai gondolkodásmód 
volt az, ami miatt a szlovénok nem kívántak tovább Jugoszláviában maradni.

Ez utóbbit csak megerősíti az, ahogyan Stefanović arra válaszolt, hogy miképpen 
kommentálja azt a tényt, hogy a két fél eltérően jelölte meg azokat a témákat, amelyekben 
állítólag közel a megegyezés. Stefanović szerint: „Most és a jövőben is várható, és ezt a 
közvéleménynek tudnia kell, hogy abban az esetben is, ha megállapodunk valamiről, va-
lószínűleg különböző interpretációi lesznek annak, hogy mi az, amiről megállapodunk. 
Ezen tehát nem kell csodálkozni, ezek a dolgok belső használatra valók.”

Mindezek fényében nekünk sem kell csodálkoznunk azon, hogy a május végén 
kilátásba helyezett megállapodás elmaradt. És azon sem, hogy a két fél teljesen 
ellentétesen nyilatkozott a kialakult helyzetről. Tahiri szerint a szerb fél haladékot kért. 
„Valahányszor közel kerülünk ahhoz, hogy aláírjunk (sic!) valamilyen megállapodást, 
Szerbia visszavonul.” Hozzátette, szó sem lehet arról, hogy a státuszról vagy Észak-
Koszovóról tárgyaljanak.33 Stefanović erre azt válaszolta, hogy egyáltalán nem Szerbia 
miatt halasztottak, hanem „egyszerűen valamennyien megállapodtunk abban, hogy 
szükségünk van még egy kis időre ahhoz, hogy kialakítsuk azt a megoldást, amit 
hamarosan meg kell találnunk, és a megállapodással véglegesítenünk kell.”34 Amint 
látható, a szerb fél interpretációjában nincs szó aláírásról.

Miközben Philip H. Gordon amerikai külügyi államtitkár-helyettes is megerősítette, 
hogy az USA szerint „Koszovó nem osztható fel, mert az problémákat gerjesztene a 
térségben”,35 a szerb külügyminiszter a szandzsákbéli muzulmánok egyes vezetőinek 
autonómia-követelésére utalva azt mondta, hogy ha Belgrád enged Koszovó kérdésében, 
akkor nem ez lesz az utolsó egyoldalúan kikiáltott függetlenség Szerbia területén.36 Mivel 
Štefan Füle bővítési biztos már június közepén úgy vélte, hogy a megállapodásokra július 
elején sor kerülhet, és ezt a két fél sem zárta ki, azt valószínűsíthetjük, hogy Szerbia nem 
kívánt aláírni egy számára nem feltétlenül kedvező dokumentumot a rigómezei csata 
elvesztésének évfordulója (június 28-a) előtt.

32 Henry H. Perritt: The Road to Independence for Kosovo. Cambridge: Cambridge University Press, 
2010, 197. o.

33 „Tahiri: Srbija uplašena, traži odlaganje dijaloga!”. S media, http://www.smedia.rs/vesti/vest/66557/
Edita-Tahiri-Dijalog-Beograda-i-Pristine-Odlaganje-Tahiri-Srbija-uplasena-trazi-odlaganje-dijaloga.
html, 2011. június 10.

34 „Stefanović: Nikakvog odlaganja pregovora nije bilo”. S media, http://www.smedia.rs/vesti/vest/66619/
Borko-Stefanovic-Edita-Tahiri-Dijalog-Beograda-i-Pristine-Stefanovic-Nikakvog-odlaganja-
pregovora-nije-bilo.html, 2011. június 10.

35 „Washington: Koszovó nem osztható fel”. Magyar Szó.com, http://www.magyarszo.com/fex.
page:2011-06-17_Washington_Koszovo_nem_oszthato_fel.xhtml, 2011. június 17.

36 „Ako popustimo, to neće biti poslednje proglašenje nezavisnosti”. Politika Online, http://www.politi-
ka.rs/rubrike/Politika/Ako-popustimo-to-nece-biti-poslednje-proglasenje-nezavisnosti.lt.html, 2011. 
június 20.
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Ha igaza van az albán tárgyalófél vezetőjének, akkor elég közel állnak ahhoz, hogy 
július elején Szerbia elfogadja azokat a javaslatokat, amelyeket az EU közvetítője, Robert 
Cooper június 6-án tett le az asztalra, s amelyeket az albán fél már elfogadott. Az ő 
értelmezésében Belgrád elismeri a koszovói útleveleket, a rendszámtáblákat, a vezetői 
igazolványokat és a koszovói vámhatóság pecsétjét. Az elképzelések szerint a koszovói 
lakosok személyi igazolvánnyal lépnek be Szerbia területére, „amikor pedig a koszovói 
állampolgár Szerbián keresztül utazik egy másik országba, a Szerbia és a másik ország 
közötti határátkelőn, ezen országba való beutazáskor a Koszovói Köztársaság útlevelét 
mutatja fel.”37

Bár Tahiri úgy vélte, Szerbia ezzel de jure elismeri Koszovó függetlenségét, Stefanović 
pedig kifakadt amiatt, hogy tárgyalópartnere olyan részletekről beszélt, amelyekről még 
nincs végső megállapodás, el kell ismerni, hogy az EU közvetítője elsőrendű kompro-
misszumos megoldást talált. Megítélésem szerint ugyanis ezzel mindenki kapott valamit, 
senki sem veszített igazán jelentősen, és persze szó sincs arról, hogy Szerbia akár de jure 
elismerné Koszovó függetlenségét.

A koszovói állampolgárok személyi igazolvánnyal történő utazását éppúgy lehet az 
EU-tagországok közötti bevett formaként értelmezni, mint akként, hogy az valójában 
csak egy tartományi dokumentum, ami csak Koszovóban és Szerbiában érvényes. A ko-
szovói szerbek feltehetően szerb útlevéllel fognak kilépni Szerbiából, az albánok pedig 
a szerb oldalon a személyi igazolványukkal lépnek ki, a másik oldalon pedig a koszovói 
útlevelükkel lépnek majd be. Hasonló lesz a helyzet a rendszámtáblák értelmezésével is. 
Ezeket erősíti Stefanović érvelése is. „Mi az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának 
vagyunk a hívei, a vámdokumentációnak azonban státuszsemlegesnek kell lennie.” 
A státuszsemlegesség Szerbia 2008 óta állandóan hangoztatott és eddig sikerrel kiköve-
telt elve. A rendszámtáblákra vonatkozó kérdésre pedig így válaszolt: „Mit jelent az, hogy 
elismerni? Ciprus, Görögország és Románia adminisztratív okokból elfogadja a koszovói 
rendszámtáblákat, de nem ismeri el Koszovót.”38

Összegzés

A szlovénoknak ugyan igazuk volt akkor, amikor nem kértek többé a fenti érve-
lésekből, de Szerbiának eddig ezekkel sikerült elkerülnie Koszovó elismerését. 
Ugyanakkor, minden jel szerint jó úton halad afelé, hogy eleget tegyen az EU 

követelésének, megvalósítja ugyanis a gyakorlati együttműködést Koszovóval. Láthatóan 
megszívlelték Deák Ferenc azon gondolatát, amellyel 1861. augusztus 8-án a második 
felirati javaslatot zárta: „Lehet, hogy nehéz idők következnek ismét hazánkra, de a meg-
szegett polgári kötelesség árán azokat megváltanunk nem szabad. Az ország alkotmányos 
szabadsága nem oly sajátunk, melyről szabadon rendelkezhetnénk, hitünkre bízta a nem-
zet annak hű megőrzését, s mi felelősek vagyunk a haza s önlelkiismeretünk előtt. Ha 

37 „Edita Tahiri, šefica prištinskog pregovaračkog tima, otkrila detalje dogovora s Beogradom: Srbija u 
julu priznaje Republiku Kosovo?!”. ALO!, http://www.alo.rs/politika/39883/Srbija_u_julu_priznaje_
Republiku_Kosovo, 2011. június 28.

38 Uo.
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tűrni kell, tűrni fog a nemzet, hogy megmentse az utókornak azon alkotmányos szabad-
ságot, melyet őseitől öröklött. Tűrni fog csüggedés nélkül, mint ősei tűrtek és szenvedtek, 
hogy megvédhessék az ország jogait; mert amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező 
szerencse ismét visszahozhatják, de amiről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga 
lemondott, annak visszaszerzése mindég nehéz s mindég kétséges.”39

Azt pedig, hogy ez a 19. századi gondolat mennyire őrizhető meg a 21. század elejének 
globalizált világában és az anyagilag Európának igencsak kiszolgáltatott Szerbiában, csak 
az idő mutathatja majd meg.

2011. június 29.

39 Deák Ferenc munkái. PC CD-ROM. Budapest: Arcanum, 2004.

Szilágyi Imre                               Szerb–albán tárgyalások

           MKI-tanulmányok 12


