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Bolgár szempontok az aktuális bolgár–macedón 
vitában
Klein András

A magyar Külügyminisztérium 81/SKP/2014-es nyílt táviratából kiderül, hogy
az Institute for Democracy „Societas Civilis – Skopje”, illetve a Macedonian 
Center for International Cooperation egy nyilvános vitája során ismertetett, 

2013. november 15. és december 1. között végzett 1000 fős reprezentatív 
közvélemény-kutatása szerint a macedónok 71,5%-a nem fogadna el 
semmilyen alternatív megállapítást nemzetiségével kapcsolatban, kizárólag 
a jelenlegit. Az adatokból az is kiolvasható, hogy a lakosság 73,6%-a 
kategorikusan elzárkózik nyelvük bármilyen átdefiniálásától. Az ország 
politikai vitái szempontjából releváns, hogy a macedónok 70,3%-a nem 
fogadna el semmilyen földrajzi jelzőt az ország mai hivatalos nevében.

Ugorjunk előre az időben, és vizsgáljunk meg egy idézetet Sztojan Novakovicstól 
(1842–1959), a 19. századi szerb történésztől – a Szerb Királyság egykori miniszterelnö-
kétől – és diplomatától, a Szerb Tudományos Akadémia volt elnökétől:

Mivel a bolgár gondolat, mint köztudomású, mély gyökereket eresztett Ma-
cedóniában, én úgy vélem, hogy azt nem lehet teljesen eltüntetni egyedül a 
szerb ideával. Ez az idea, attól tartok, önmagában kevés ahhoz, hogy kiszo-
rítsa a bolgár ideát, és ezért a szerb gondolatnak szüksége van egy szövetsé-
gesre, amely sikeresebben fel tudna lépni a „bulgarizmussal” szemben, és 
olyan elemeket tartalmazna, melyek képesek lennének a „bulgarizmustól” 
leváló népet magához vonzani. Ezt a szövetségest én a „macedonizmusban” 
látom, vagy a macedón dialektus, illetve macedón sajátosságok kellően bölcs 
felhasználásában. Semmi sem lehetne hatásosabb a bolgár tendenciákkal 
szemben, és a bolgároknak sincs kellemetlenebb a „macedonizmusnál”.1

A fenti két idézet jól tükrözi azt a realitást, amelyben a Macedón Köztársaság mai 
aktuálpolitikai vitáit bolgár–macedón viszonylatban értelmezni kellene. Egyrészt vi-
tathatatlan és elterjedt a mai macedón nemzeti öntudat, ez realitás. De ez nem volt 
mindig így. A Macedónia irányába terjeszkedni akaró Szerb Királyság számára a 19. 
század végén komoly gondot jelentett a terület szláv lakosságának bolgár identitása, és 
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politikai alapon megfogalmazódott egy alternatíva mint lehetséges eszköz: a „nemzeti 
macedonizmus” – amit azonban Belgrád csak jóval később, 1944 után, a kommunista 
Jugoszlávia idején alkalmazott. Mindez azonban nem múlhat el nyomtalanul a bolgár 
kollektív nemzeti tudatban, aminek komoly aktuálpolitikai következményei vannak.

Közismert, hogy 2012-ben az akkori bolgár jobboldali kormány, a rendszerváltást kö-
vetően először, feltételekhez kötötte Szkopje EU-s csatlakozási szándékának támogatá-
sát.2 A 2013 májusában tartott előrehozott parlamenti választásokat követően Bulgáriá-
ban kormányváltásra került sor, egy baloldali-liberális kormány alakult. Akik ismerik a 
bolgár belpolitikát, pontosan tudják, hogy a két tömb között bármilyen szakmapolitikai 
kérdésben való konszenzus gyakorlatilag lehetetlen. Ennek ellenére az ország Macedó-
nia-politikája a baloldali fordulattal sem változott. Vélhetően ez a helyzet fennmarad a 
2014. október 5-ei előrehozott parlamenti választások után is. Tanulmányomban ennek 
a bolgár magatartásnak a hátterét, okait kívánom bemutatni. Szeretném leszögezni, 
hogy nem akarok igazságot szolgáltatni a bolgár–macedón történelmet interpretáló vi-
tában. El kell fogadnunk a rendszerváltás utáni legjelentősebb kisebbségi-nemzetiségi 
kérdésekkel foglalkozó magyar jogásznak, a nemrég elhunyt, erdélyi születésű Bíró 
Gáspárnak (1958–2014) a magyarországi nemzetiségek, illetve a határon túli magya-
rok vonatkozásában megfogalmazott alapjogi kiindulópontját, az „identitásválasztás 
szabadságát”, mely vonatkozik Macedónia lakosságára is.3 Ugyanakkor mindez nem 
mond ellent annak, hogy a bolgár magatartásnak is megvannak az identitásból levezet-
hető magyarázatai. Ráadásul a kérdés nem értelmezhető a Macedóniában teret nyerő és 
kétségtelenül meglévő, továbbá tudatosan szított „bolgárellenesség” vizsgálata nélkül, 
amely a maga módján szintén felvetheti az identitásválasztás szabadsága elvének ma-
cedón részről, saját identitásuk kiépítésének folyamatában történő megsértését. Ezért 
tartom fontosnak a bolgár motivációk megismerését, különös tekintettel arra a tényre, 
hogy a magyar diplomácia, a magyar tudományos szféra és a magyar egyetemek világa 
a balkáni folyamatokat, a hagyományok és a kiépült kapcsolatrendszerek miatt legin-
kább a volt Jugoszlávia szemszögéből ismeri.

Macedónia léte egy bolgár geopolitikai vereség következménye?

A jelenlegi politikai valóságban az első kérdés, amire Bulgáriában meg kell adni a vá-
laszt, az az, hogy „miért veszett el Macedónia?”. A kérdésfelvetés azért is tűnhet jogos-
nak, mivel a 19. században a külföldi utazók, tudósok, ahogyan a korabeli etnikai térké-
pek készítői is, a mai Macedónia szláv lakosságát bolgár etnikumúként határozták meg. 
A bolgár történelemtudományban az indok egyértelmű: az ország közel ötszáz éves 
török uralom alóli, orosz segítséggel megvalósult 1878-as részleges felszabaduláskor 
– a nagyhatalmak geopolitikai érdekei miatt – Macedónia nem válhatott a bolgár állam 
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részévé. A későbbiek folyamán is mások geopolitikai érdekei gátolták meg a „bolgár 
nemzet tartós újjáegyesítésére” tett kísérleteket.

Érdemes meghatároznunk, hogyan definiálja a geopolitika fogalmát maga a földrajz-
tudomány. A legáltalánosabb kifejezés szerint: „olyan földrajzi tényezők befolyásának 
tanulmányozása, melyek kihatnak országok egymás közötti viszonyára”.4 Szilágyi Ist-
ván, a Pécsi Tudományegyetem Politikai Földrajz, Fejlődési és Regionális Tanulmányok 
Tanszékének egyetemi tanárának a geopolitikával foglalkozó könyvében a legegy-
szerűbb meghatározás így hangzik: „A geopolitika a nemzetközi viszonyok térbeli és 
részben földrajzi aspektusaival foglalkozó multidiszciplináris társadalomtudomány.”5 
A geopolitika, mely mint fogalom, napjainkban ismét igen divatossá vált, sokfélekép-
pen értelmezhető. Talán azt is állíthatjuk, hogy a legtöbb mai nemzetközi politikai fo-
lyamat és konfliktus magyarázatára is egyfajta „varázskifejezésként” használjuk. Az 
sem véletlen, de a történelmi tapasztalatból is eredhet, hogy Közép- és Kelet-Európa 20. 
századi vesztes államainak közvéleménye geopolitika alatt, sajátos módon, leginkább 
a következőt érti: államhatárok meghúzása a nagyhatalmi érdekek mentén, a történel-
mi, gazdasági és etnikai realitások figyelmen kívül hagyásával. Ha belegondolunk, ez 
a megközelítés nem is mond annyira ellent a tudományosan megadott definícióknak. 
Saját „nemzeti katasztrófáik” leírásakor a bolgárok is leginkább ez utóbbit értik geopo-
litikán, és nem teljesen alaptalanul.

A Macedóniával kapcsolatos nagyhatalmi érdekek meghatározása, majd azok meg-
valósítása önmagában is megérdemelne egy önálló tanulmányt, sok muníció van hoz-
zá. Most csak nagyon röviden, felsorolásszerűen említem azokat, amelyek ismerete 
szükséges az alapkérdés megválaszolásához:

• 1878-ban, az orosz seregek győzelme után, San Stefanóban aláírták a békeszerző-
dést, melynek következtében létrejött Nagy-Bulgária, magában foglalva azokat a 
területeket, ahol nagy számban éltek bolgárok. A mai Bulgárián túl ez az állam-
alakulat kiegészült az egész földrajzi Macedóniával, égei-tengeri Trákiával, az 
európai Törökország egy részével és a mai szerb–bolgár határtól nyugatra eső 
területek egy sávjával.

• Az 1878-as berlini kongresszuson a nagyhatalmak nem ismerték el a San 
Stefanóban kötött szerződést. Saját balkáni aspiráció miatt az Osztrák–Magyar 
Monarchia, a Dardanellák közelsége miatt pedig Nagy-Britannia sem szerette 
volna, hogy a félszigeten létrejöjjön egy erős, oroszbarát állam. Ezért Nagy-Bul-
gáriát szétdarabolták: a mai Bulgária északi részén létrejött a Bolgár Királyság, 
először Veliko Tarnovo, majd Szófia központtal; a mai Bulgária déli területein lét-
rehozták az Oszmán Birodalmon belül autonómiával rendelkező Kelet-Ruméliát, 
Plovdiv központtal; Macedóniát és Délkelet-Trákiát pedig visszaadták az Osz-
mán Birodalomnak. A nemzetiségi szempontból meghatározó Bolgár Exarchá-
tus lakosainak csupán 65 százalékát, területeinek pedig mindössze 60 százalékát 
fedte le a Bolgár Királyság és Kelet-Rumélia.6
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• 1885-ben Kelet-Rumélia és Bulgária egyesült. Oroszország, a korábbi szövetsé-
ges, ellenezte az egyesülést. Szentpétervár számára egyre kényesebbekké váltak 
a bolgár nemzeti törekvések, ugyanis azok sértették Szerbia érdekeit. Márpedig 
a cári birodalom az Osztrák–Magyar Monarchiával szemben egyre inkább szá-
mított a Szerb Királyságra.

• Az Osztrák–Magyar Monarchia folyamatosan ellenállt Bulgária Macedóniával 
kapcsolatos követeléseinek, mivel Bécs nem tett le arról a tervéről, hogy Boszni-
án keresztül jusson ki a szaloniki kikötőig, amivel a bolgár aspirációk ellentéte-
sek voltak.7

• 1912-ben, a törökellenes első balkáni háború előestéjén, Bulgária és Szerbia tit-
kos megállapodást kötött. Ennek részeként Szerbia elismerte Bulgária aspirációit 
Macedónia nagyobbik részére, Macedónia szláv többségű részével és Ohriddal 
együtt. A mai Macedón Köztársaság nyugati részét (a ma is többségében albá-
nok lakta részt és Szkopjét) úgynevezett „vitatott zónaként” definiálták, melyről 
orosz döntőbíráskodással kellett volna dönteni a sikeres háború után.

• 1913-ban, a törökökkel szembeni sikeres háborút követően, a korábbi szövetsé-
gesek között kitört a második balkáni háború Macedónia miatt. A bolgár had-
sereg többnyire sikeresen harcolt, azonban Románia beavatkozását már nem 
tudta elviselni és kapitulált. Az ezt követő békeszerződésben Bulgária koráb-
bi határaihoz képest bővítette ugyan területeit, és megkapta Pirini Macedóni-
át és Sztrumicát, illetve visszaszerezte az 1885-ös egyesítéskor a törököknek 
átengedett néhány területet, továbbá fehér-tengeri kijárathoz jutott Dél-Trákiá-
ban, az ország közvéleménye a történteket mégis kudarcként élte meg, hiszen 
közel 100.000 olyan négyzetkilométer került az ország határain kívül, melynek 
lakossága zömében bolgár volt. A nagyhatalmak elfogadták a békediktátumot, 
ugyanis a lakosság tekintetében megmaradt az egyensúly, egyetlen ország sem 
vált „túl erőssé” a félszigeten. (A korabeli népszámlálási adatok megbízhatósá-
ga erősen megkérdőjelezhető. Ugyanakkor önmagában is eléggé sokat mond a 
bolgár etnikai fölényről, hogy a szövetségesek közti háború előestéjén Bulgária 
közel 650.000 katonát tudott mozgósítani, szemben a szerbek és a görögök egye-
sített, hatszázezres seregével.8 Vagyis egy Macedóniával és egész Trákiával kie-
gészülő Bulgária, népességszámát tekintve, valóban középhatalommá vált volna 
a térségben.) Szintén a geopolitikai játszmák része volt, hogy az Osztrák–Magyar 
Monarchia abban reménykedett, hogy a Macedónia irányába történő bővülés ki-
elégíti Belgrád étvágyát, és így letesz az Adriára történő kijutásról. A Monarchi-
ában, de Szentpéterváron szintén, abban is reménykedtek, hogy Dél-Dobrudzsa 
bekebelezésével Románia felhagy az erdélyi, illetve besszarábiai terjeszkedési 
terveivel.9



2014. ősz 45

Bolgár szempontok az aktuális bolgár–macedón vitában

2. ábra
Az 1912-es szerb–bolgár megállapodás Macedónia felosztásáról

Ekkor még Belgrád kénytelen volt elismerni a terület délkeleti részén a szláv lakosság többnyire bolgár jellegét.
Forrás: „Contested Regions according to the Map Annexed to the Treaty of Alliance (1912)”. 1 up Travel, 

http://www.1uptravel.com/worldmaps/balkans16.html. Letöltés ideje: 2014. május 25.

http://www.1uptravel.com/worldmaps/balkans16.html
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3. ábra
A második balkáni háborút lezáró

1913-as bukaresti békeszerződés következtében beállt határváltozások

Forrás: „Kavala/Cavalla, Greek Occupation – Balkan Wars (1913)”. Dead Country Stamps and Banknotes, 
http://www.dcstamps.com/?p=5598. Letöltés ideje: 2014. május 25.

• 1915-ben Bulgária, visszaszerzendő az 1913-ban elvesztett területeit, a központi 
hatalmak oldalán lépett be a háborúba. A háborús vereség után az ország még 
több területi veszteséget volt kénytelen elszenvedni: újabb bolgár területeket kel-
lett átadnia a Szerb–Horvát–Szlovén Királyságnak, Macedóniában ki kellett vo-
nulnia Sztrumicából, továbbá elvesztette égei-tengeri kijáratát. Az ország áldo-
zatul esett a győztes nagyhatalmak azon tervének, mely szerint saját érdekeiket 
tartósan egy új, Belgrád központú regionális nagyhatalmon, illetve a kisázsiai 
veszteségeit Bulgária kárára kompenzáló, szövetséges Görögországon keresztül 
biztosíthatják.

• A második világháború előestéjén, német és olasz nyomásra, Bulgária vissza-
szerezte az 1913-ban elveszített Dél-Dobrudzsát. A határmódosítást a későbbi 
szövetségesek is elismerték.

http://www.dcstamps.com/?p=5598
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4. ábra
Bulgáriának a szomszédok javára történt újabb területi veszteségei

az első világháborút követően (a besötétített részek)

Forrás: Ivan Alexandrov: Macedonia and Bulgarian National Nihilism”. Pro Macedonia, http://www.
promacedonia.org/en/gphillip/ia/ia_maps.html. Letöltés ideje: 2014. május 25.

• 1941-ben a németekkel szövetséges Bulgária nem támadta meg sem Jugoszlávi-
át, sem Görögországot, azonban területeit átengedte a német seregek felvonulá-
sához. A német katonai győzelmet követően Szófia megkapta Macedónia szláv 
többségű részének közigazgatását (az albán többségű Nyugat-Macedónia olasz 
közigazgatás alá került), a görög Trákia részével együtt. A második világhábo-
rú után azonban az immár kommunista hatalom alatt állt országnak ki kellett 
vonulnia ezekről a területekről, egyedül Dél-Dobrudzsát tarthatta meg, mivel 
Bukarestet Észak-Erdéllyel kompenzálták.

A bolgár köztudat és a bolgár történelemtudomány igyekszik nem elhallgatni a 
bolgár stratégiai-taktikai hibákat. Általános közvélekedéssé vált, hogy hiba volt a San 
Stefanó-i ideálhoz ragaszkodni, nagyobb kompromisszumkészséggel több területet 

http://www.promacedonia.org/en/gphillip/ia/ia_maps.html
http://www.promacedonia.org/en/gphillip/ia/ia_maps.html
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lehetett volna megtartani. Történelmi hibának tartják Ferdinánd cár 1912-es stratégiá-
ját is, mely alapján a bolgár seregek Konstantinápolyhoz igyekeztek közelíteni, ezáltal 
átengedték a szerbeknek és a görögöknek a földrajzi Macedónia nagyobb területeinek a 
felszabadítását. (A bolgár legendárium szerint Ferdinánd külön gyakorolta, hogyan fog 
majd a konstantinápolyi trónra beülni.) Szintén felismerik, hogy a bolgár politikai elit 
nagy hibája volt a második balkáni háború idején az országnak az összes szomszédjától 
való geopolitikai elszigeteltség melletti elköteleződése.10 Végezetül, a legtöbb történész 
hibának tartja, hogy az ország nem tudta felmérni a politikai realitásokat, és 1915-ben 
a központi hatalmak mellett lépett hadba – ami végleg meghatározta az állam szövet-
ségesi döntéseit a 20. századi világégések során. Ugyanakkor a hibák elismerése nem 
változtatja meg az alapfelvetést, mely a mai bolgár köztudatot meghatározza: Bulgária 
az idegen nagyhatalmak „önző érdekei” és szomszédjainak mohósága, illetve árulása” 
miatt vesztette el, igazságtalanul, a bolgár etnikai többségű területeinek egy jelentős 
részét, beleértve Macedóniát is.

A történelem interpretálásának a kérdése

A külföldi megfigyelők számára a bolgár–macedón vita egyik legnehezebben értelmez-
hető része a történelem eltérő interpretálása, illetve ennek az aktuálpolitikára gyakorolt 
befolyása. Pedig a bolgár–macedón relációban nem történik más, mint amit sokadszor-
ra megfigyelhettünk a legutóbbi délszláv háborúk idején is: a Balkánon a történelem 
aktuálpolitikailag is meghatározó. A hivatalos macedón értekezések szerint az ország 
nemzeti történelméről azért kevés a dokumentum és az emlék, mert az idegen – szerb, 
görög, bolgár – propaganda következtében a többi balkáni néphez képest későn indult 
el a macedón nemzeti reneszánsz. A macedón–bolgár viszonylatban ráadásul 1878-ig 
egyazon – független vagy megszállt – államalakultról beszélhetünk, ami óhatatlanul a 
közös történelmi események eltérő interpretációjának konfliktusához vezet. És akkor 
még nem is beszéltünk arról, hogy a legújabb tendenciák alapján Szkopje a mai ma-
cedón nép eredete tekintetében immár az antik, Nagy Sándor-i időkig nyúl vissza. 
A bolgár közéletre jelentős hatást gyakorló könyv, melyet a Bolgár Történelmi Múzeum 
igazgatója, Bozsidar Dimitrov 2006-ban adott ki, összeszedi a bolgár szempontból leg-
inkább sérelmezett tíz, történelemmel kapcsolatos macedón állítást:11

1. A macedóniai szlávok az antik macedónok leszármazottai.
2. Az igazi szlávok a macedónok, a bolgárok „türk–mongol hordák” leszármazottai.
3. Cirill és Metód, illetve azok tanítványai macedón nemzetiségűek voltak.
4. A bizánci előrenyomulás miatt nyugatra húzódó Szamuil cár Ohrid központú 

királysága a macedón államiság középkori alapja.
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5. Ohrid a macedón pravoszláv egyház ősi központja.
6. A 19. századi macedóniai nemzeti reneszánsz képviselőinek léte.
7. A Belső Macedón Forradalmi Szervezet (VMRO) bolgár jellegének tagadása.
8. Kriszte Miszirkovnak, a macedón nyelv első szószólójának „tudományos 

nagysága”.
9. A macedón nép ellenállása a bolgár hódítókkal szemben 1941 és 1944 között.
10. A macedón nép öröme a kommunista Jugoszlávia 1944-es újjáalakításakor.

Tanulmányomban tartózkodni fogok attól, hogy konkrét történelmi eseményeket 
értékeljek, mert azzal ismét egy vitában adnék igazat valamelyik félnek. Ugyanakkor 
a történelmi viták aktuálpolitikai értékeléséhez hozzátartozik a bolgár érzékenység 
okainak keresése, különösen figyelembe véve, hogy bolgár részről Macedónia uniós 
csatlakozásának feltétele 2014-ben immár nemcsak a megkötendő kétoldalú alapszerző-
dés, hanem egy közös történelmi bizottság felállítása és a közös történelmi események 
együttes megünneplése is. Bulgária 19. és 20. századi történelméhez hozzátartozik a 18. 
század végén elindult „nemzeti reneszánsz” folyamata, amelynek szerves része volt a 
történelmi „nagyság” visszaidézése a török hódítások előtti korszakból. 500 éves török 
rabság után a bolgár nemzeti mozgalomnak – amely 1876-ban elvezetett a törökelle-
nes április felkeléshez, annak véres leverése pedig az európai közvélemény részéről 
zöld utat adott a bolgár államiságot újrateremtő, 1877–1878-as orosz beavatkozásnak – 
szüksége volt hősökre. Ennek következtében a modern bolgár államiságnak is szerves 
ideológiai részét képezik a történelmi események, így például Cirill és Metód glagolita, 
majd pedig a tanítványaik által a bolgár királyság területéről az egész ortodox világban 
elterjesztett cirill ábécé okozta büszkeség is. Ahogyan a bolgár nemzet megmaradásá-
ban vezető szerepet játszó bolgár pravoszláv egyház hagyományaival szembeni „szent-
ségtörésnek” számít Ohrid bolgár egyházi szerepének megkérdőjelezése is. De az sem 
mellékes, hogy a macedónok bolgár jellegének kétségbevonásával értelmét veszti Bul-
gária 20. századi történelmének egy jelentős része, ugyanis akkor miért vállalták a ren-
geteg áldozattal járó harcokat az első és második balkáni háborúban, majd pedig az 
első és második világháborúban. Vagyis, amikor figyelembe vesszük azt, hogy a mai 
Macedóniának a saját identitása szempontjából szüksége van saját történelemre, nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ennek megteremtése során megkérdőjelező-
dik a bolgár nemzeti identitás alapjait képző történelmi események sora is, legalábbis 
bolgár szempontból.

Hogy ez a vita néha milyen szinteken és milyen módszerekkel zajlik, arra példaként 
leírok egy szemléltető esetet. A bolgár fél számára a „nemzeti reneszánsz” egyik tudo-
mányos vívmánya a Miladinov testvérek, Konsztantin és Dimitar Macedónia területén 
folytatott népdalgyűjtése, melyet 1861-ben publikáltak Zágrábban. A kötet címe: Bolgár 
népdalok. (A költő–tanár testvérpárt néha a bolgár reneszánsz Grimm testvéreiként is 
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szokták aposztrofálni.) Igen ám, de Miladinovék kulturális örökségét Macedónia is a 
saját nemzeti örökségének tekintette, ezért a Soros Alapítvány támogatásával létreho-
zott nemzeti archívumban is közzétettek egy példányt a műből, egyszerűen Népdalok 
címmel, vagyis a „bolgár” jelzőt eltüntetve. Számtalan hasonló példát lehetne még 
idézni.

5. ábra
A Miladinov testvérek Bolgár népdalok című kötetének eredeti, 1861-es zágrábi kiadása
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Bolgár „Macedónia-romantika”

Ahogyan az előbb láttuk, a 19. és 20. századi bolgár történelem legfontosabb nemzet-
politikai célkitűzése nem volt más, mint a nemzeti egyesülés Macedóniával. Ez a cél 
minden mást megelőzött. Ennek nem kellett volna törvényszerűen így lennie, ha figye-
lembe vesszük, hogy az ország végérvényesen elvesztett a San Stefanóban kötött 1878-
as békemegállapodás alapján szintén Bulgáriának ítélt – jelentős bolgár etnikummal 
bíró – más területeket is. Ide sorolhatjuk az úgynevezett „nyugati végeket”, vagyis a mai 
bolgár–szerb határ szerbiai oldalát, a mai Dimitrovgraddal és Boszilegraddal együtt. De 
ide tartozott a fehér-tengeri Trákia, továbbá Dedeagacs (Alekszandrupolisz) és Xanthi 
(Komotini) városa is. Azt se felejtsük el, hogy Dobrudzsa déli része 1913 és 1940 között 
Romániához tartozott, leszámítva azt a rövid időszakot, amikor az első világháború 
idején a központi hatalmak megszállták az országot – a bolgár csapatok segítségével, 
melyek aztán meg sem álltak a román–orosz határig. Megemlítendőek továbbá a ha-
táron túl a besszarábiai bolgárok, akik – a mai napig megőrizve bolgár identitásukat – 
Moldovában hatvanhétezres, Ukrajnában pedig kétszázhétezres hivatalos nemzeti ki-
sebbségi közösséget alkotnak még 2014-ben is. (E közösségek szerepe manapság, az 
ukrajnai válsággal összefüggésben, nemzetközileg is felértékelődött).

Macedónia „túlértékelésének” egyik nyilvánvaló oka a macedóniai emigráció sze-
repe a bolgár közéletben. A 19. és 20. században Bulgáriának közel 700.000 menekültet 
kellett befogadnia a határokon túlról. Bár a Trákiából (mind a görög, mind a török rész-
ről) érkezett menekültek száma meghaladta a Macedóniából érkezettekét, e földműves 
menekültek részint a Fekete-tenger hátországában, részint Felső-Trákia gazdag földje-
inek vidékén telepedtek meg. A macedóniai emigránsok számára azonban új lehető-
séget jelentett, hogy a bolgár fővárosnak Szófiát jelölték ki. Az új állami hivatalok, a 
formálódó hadsereg, a beindult új média, a főváros jellegéből adódó iparosodás adta le-
hetőségek és nem utolsósorban Macedónia közelsége – mindez ideálisnak bizonyult az 
új élet elkezdése szempontjából. Ennek következménye a macedón menekülteknek (il-
letve leszármazottaiknak) a számarányuknál nagyobb befolyása a bolgár központi köz-
igazgatásra, a médiára és az ország életében meghatározó szerepet betöltő honvédség 
vezető struktúráira. Attól kezdve a bolgár közéletben a „helytelen Macedónia-politi-
ka” hatalmat buktató tényezővé vált. Mindehhez párosult a Belső Macedón Forradalmi 
Szervezet (VMRO) politikai befolyása. A kezdetben a bolgár kormány által támogatott, 
majd betiltott, előbb török-, később szerbellenes fegyveres csoport néha nyílt és erősza-
kos politikai szerepet vállalt, máskor maffiaszerű tevékenységet folytatott Bulgáriában.

Egy másik ok, hogy bár – mint már érintettük – Macedónia földrajzilag a bolgár 
nemzetfejlődés perifériáján található, ám a bolgár „nemzeti reneszánsz” ideológiája, 
a többi perifériális és „elvesztett” területtel ellentétben, olyan szimbólumokat azonosí-
tott ott, melyekért „érdemes meghalni”. Maga Macedónia eredetileg egy bolgár–görög 
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versengés színtere volt, a „bolgár reneszánsz” a 18. század végén pedig először nem a 
török uralommal szemben definiálódott, hanem a konstantinápolyi pátriárkán keresz-
tül megvalósult görög egyházi és kulturális befolyással szemben. Szintén nem mellé-
kes, hogy a kompakt bolgár etnikum léte Macedónia középső és északkeleti részein 
egyértelműbb volt, mint Trákiában. Az is hozzájárulhatott a kialakult romantikához, 
hogy a bolgár államiság 1878-as visszaállítása után Szófia számára könnyebb volt pro-
pagandatevékenységét a Konstantinápolytól távolabbi Macedóniában kifejteni, mint az 
Oszmán Birodalom fővárosának közvetlen szomszédságában elterülő Délkelet-Trákiá-
ban. Végezetül még egy fontos tényező: a bolgár „nemzeti reneszánsz”, késői kialaku-
lása következtében, nem egy gazdaságilag természetesen fejlődő folyamat volt, hanem 
sokkal inkább egy felülről érkező és külföldi mintákat követő, vallási-nyelvi-kulturális 
politikai mozgalom. Így nem beszélhetünk a polgárság nemzeti-gazdasági érdekeit 
szolgáló, természetes fejlődésről. Ennek következtében „Ohrid régi vallási dicsősége” 
többet számított, mint akár Dobrudzsa, akár Trákia gazdag földjei vagy az Égei-tenger-
re való kijárat.12

A „politikai macedonizmus”,
illetve a „nemzeti macedonizmus” gyökerei

A történelmi tudat és a nemzeti felfogás szilárdsága ellenére a mai Bulgáriában a he-
lyi közvélemény számára létezik egy fájdalmas kérdés, melyet fel kell dolgoznia, meg 
kell magyaráznia, elsősorban önmagának. Ez a kérdés így hangzik: „De ha ők bolgá-
rok, akkor macedón testvéreink miért nem vallják ma annak magukat?” Mert el kell 
ismerniük: Macedónia szláv lakosai 2014-ben többnyire nem bolgár tudatúak. Persze 
a társadalom jelentősebb része mindezt leegyszerűsítve, a „szerb kommunista propa-
ganda hamis tevékenységének” sikerével magyarázza. Azonban tudományos alapon 
ez vajmi kevésnek tűnik. Ebből a szempontból tartom jelentősnek Angel Dimitrovnak, 
Bulgária egykori szkopjei nagykövetének 2011-ben megjelent, A Macedón Köztársaság a 
jugoszlavianizmus és a macedonizmus között című, közel 600 oldalas könyvét, amely, töb-
bek között, egy jóval mélyrehatóbb elemzést próbál adni a macedonizmus sikerének 
okairól.13 A kérdéssel kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy a bolgár történelemtu-
domány különbséget tesz a „politikai macedonizmus” és a „nemzeti macedonizmus” 
között. Az első az önálló macedón államiságot jelenti, annak bolgár etnikai jellegével, 
a második az önálló macedón nemzetet, annak „kellékeivel”: önálló macedón nyelvvel, 
saját ábécével és történelemmel.

A legtöbb független megfigyelő elfogadja, hogy magában a Macedón Köztársa-
ságban az önálló macedón nemzeti öntudat valójában az 1944-es kommunista ha-
talomátvétel után vált általánosan elfogadottá. Korábban ezt a lakosságot bolgárnak 
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aposztrofálták, a mai macedón történelemtudomány pedig olyan macedónokról beszél, 
akik a törökökkel, a görögökkel és a szerbekkel szemben „bulgarofil” érzelműek voltak. 
Azonban a kommunista időszakban a macedón nemzeti öntudat kialakulása valójában 
olyan gyorsan történt meg és vált általánossá, hogy azt pusztán egy sikeres kommu-
nista propagandával megmagyarázni kevésnek tűnik. A macedón társadalom struktú-
rájában kellett lennie egy olyan alapnak, mely alkalmassá tette azt új nemzettudatának 
kiépítésére. Nézzünk néhány példát, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy megért-
sük e gyors új nemzetfejlődés sikerének okait:

• Talán azzal kezdhetnénk, hogy a mai helyzet kialakulásának egyik legelső alapját 
magának a területnek a „Macedóniaként” történő megnevezése, illetve a névnek 
a helyi lakosság körében való általános elterjedése teremtette meg. Kezdetben a 
terület sokkal inkább „Alsó-Bulgáriaként”, „Alvidékként” és „Alsó-Míziaként” 
jelent meg a különböző korabeli leírásokban. Kevesen tudják, de magát a mai 
földrajzi egységre használt „Macedónia” kifejezést a területre igényt tartó és a 
déli vidékeken kétség kívül nagyszámú görög lakossággal bíró görög nemzeti 
mozgalom terjesztette el újra a 19. század elején, a bolgár nemzeti és egyházi 
törekvéseket ellensúlyozandó. Vagyis az a paradox helyzet áll fenn, hogy a mai 
„Macedón Köztársaság” elnevezése azoknak a görög nemzeti mozgalmaknak 
köszönhető, melyeknek utódai a mai Görögországban nem hajlandók elismerni 
az új államalakulat nevét. De a 19. század elején a „Macedónia” szó bolgárelle-
nes görög nemzeti érdeket, 1992-től viszont „Görögországgal szembeni területi 
követeléseket” jelent Athénban.

• Már többször említettem, hogy az új bolgár nemzettudatot a 18. század végén 
indult „bolgár reneszánsz” alapozta meg. Ennek szellemi központja és leggyor-
sabb hatása azonban a mai Bulgária északi és középső részén volt. Ebből a szem-
pontból Macedónia perifériának számított, vagyis ott hatása megkésett, és ennek 
következtében gyengébbnek bizonyult. Ráadásul azt is figyelembe kell venni, 
hogy – a mai Bulgária területeivel ellentétben – a macedón vidékeken a görög 
egyházi és kulturális hatás erősebb volt és mélyebb gyökerekkel rendelkezett, 
vagyis a bolgár nemzeti eszméknek komoly konkurenciával kellett szembenéz-
niük. És végül, de nem utolsósorban az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a 
bolgár nemzeti mozgalom hátországának tekinthető orosz támogatás inkább az 
ország középső és keleti részeire koncentrálódott, mivel stratégiailag azok szá-
mítottak, hiszen ott vezetett át az út a Dardanellákhoz. Ebből a szempontból, 
vagyis az orosz érdekek szempontjából, Macedónia nem jelentett sokat.

• A „bolgár reneszánsz” egy hosszabb folyamat, melynek erőfeszítései Bulgári-
ában az 1878-as felszabadulás után sem értek véget. Az irodalmi nyelv megte-
remtése és elterjesztése, a nemzeti nyelven folyó oktatás és a bolgár nyelvű köz-
igazgatás általánossá tétele, a közös nemzeti és történelmi tudat megerősítése 
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további erőfeszítéseket igényelt a bolgár államiság keretein belül is. Azonban 
Macedóniában, amely kívül maradt a bolgár államiságon, a „bolgár reneszánsz” 
utolsó fázisa már annak ellenére sem tudott megvalósulni, hogy a második bal-
káni háborúig a bolgár pravoszláv egyház és a bolgár nyelvű oktatás általános 
maradt a szláv lakosság körében. A 19. század végére és a 20. század elejére rá-
adásul egy újabb erős konkurens jelent meg, Szerbia, melynek első sikere, hogy 
orosz nyomásra a Porta szerb pátriárkát nevezett ki Szkopje élére.

• Macedóniában, bár a bolgár öntudat megvolt, mindez egy erős regionális ön-
tudattal párosult, kiegészülve több sajátságos nyelvjárással, kultúrával. Maga a 
regionális öntudat természetesnek is nevezhető a Balkán egészén, hiszen ez pó-
tolta – a vallás mellett – az identitáshoz szükséges államiság hiányát a fél évezre-
des török uralom alatt. Pont ezen erős regionális hatásoknak a csökkentése volt a 
feladatuk a 18., 19. és 20. századi nemzeti mozgalmaknak a görögök, a szerbek, a 
bolgárok és az albánok esetében is.

• Az első világháborút követően Macedónia lakosságának többsége immár egy 
megerősödött, komoly geopolitikai szerepet betöltő Szerb–Horvát–Szlovén Ki-
rályságnak lett a része. A második világháborúig tartó időszakot nyugodtan ne-
vezhetjük a szerb kolonizáció vagy az erőszakos szerbesítés korának is. A bolgár 
papokat elkergették, az egyházat a szerb pravoszláv egyház hierarchiájába épí-
tették be, a bolgár nyelvű oktatást betiltották, a közigazgatás kizárólagos nyelve a 
szerb lett, a bolgárbarát megnyilvánulásokat megtorlásokkal büntették. Macedó-
niában olyan földreformot hajtottak végre, melynek során az újraosztott földek 
közel fele szerb telepeseknek jutott. A területre érkezett tőke szerb, a csekély ipa-
ri termelés felvevő piaca Jugoszlávia volt, a kevés infrastrukturális fejlesztés is 
észak–dél irányban valósult meg. A régi értelmiség jelentős része Bulgáriába me-
nekült, a szerb oktatás kevés eredményt hozott, a csekély értelmiségi fiatal felső-
fokú tanulmányait leginkább Horvátországban végezte. Ennek következtében a 
minden autonómiát nélkülöző macedón területek rendkívül vékony értelmiségi 
réteggel bírtak, akiknek egy része, megélhetési okokból, kezdett együttműködni 
a szerb hatóságokkal. Maga Szkopje városa volt az egyetlen terület, ahol egyfajta 
iparosodás és modernizáció történt, a város lakossága körében pedig általánossá 
vált a kétnyelvűség: a munkahelyen szerbül, otthon vagy barátok körében helyi 
bolgár dialektusban beszéltek (már akik nem albánok, törökök vagy aruminok 
voltak).

• Azonban ez a két generációt átölelő erőszakos szerbesítés sem hozta meg a „kí-
vánt” eredményeket: az elsősorban falusi és kisvárosi lakosság nem vált szerb-
bé, számon tartotta bolgár múltját, és bizonytalan volt a jövőt illetően. A mace-
dón lakosságban ekkorra erősödött meg a máig tartó bizalmatlanság mindenki 
iránt, aki csak körülveszi őket. Ekkorra szilárdult meg a szerb kolonizátorokkal 
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szembeni ellenérzés (rendszeresekké váltak a VMRO-nak a szerb telepesek ellen 
elkövetett atrocitásai, különösen a falvakban), számon tartották a Dél-Macedóni-
ában zajló erőszakos görögösítést, egyre jobban szembesültek az albán etnikum 
térnyerésével, emlékeztek a törökök kegyetlenkedéseire, és három vesztes hábo-
rú után immár nem bíztak a bolgár nemzetegyesítési kísérletek esélyeiben sem.

• A politikai macedonizmusnak, vagyis az autonóm Macedóniának a gondolata 
legelőször bolgár elképzelésként jelent meg. A Bolgár Királyság és Kelet-Rumélia 
1885-ös egyesítése követendő példa lett a bolgár nemzeti törekvések számára. 
Látva az azonnali és direkt nemzetegyesítés előtt álló geopolitikai akadályokat, 
illetve a nagyhatalmak ellenállását ebben a kérdésben, a bolgár elképzelések 
szerint először az „egy nemzet, két állam” státust kellett elérni az Oszmán Bi-
rodalom keretein belül rekedt Macedóniával kapcsolatban, amit később, egy al-
kalmasabb időpontban követett volna az egyesülés. Fokozatosan ezt a politikai 
célt tette magáévá a törököknek, majd a görögöknek és a szerbeknek ellenálló 
VMRO is. A két világháború között a macedón területek autonómiájának ügyét 
leginkább Jugoszlávia horvát és szlovén politikusai képviselték, akik Macedónia 
nem szerb lakosságában potenciális politikai szövetségest láttak a saját, Jugoszlá-
viát nemzeti alapon föderalizálni akaró elképzeléseikhez. Ebben az időszakban 
a köztük lévő kapcsolatok elmélyedtek, különösen a horvát nacionalisták és a 
VMRO között. A második világháború végéig azonban egyetlen jelentős mace-
dón autonomista elmélet sem kérdőjelezte meg a szláv etnikum bolgár jellegét. 
De a politikai autonómia gondolatának elterjedése óhatatlanul előkészítette a te-
repet a nemzeti macedonizmus későbbi sikere számára.

• A nemzeti macedonizmus, vagyis az önálló macedón nemzet létének gondo-
lata valóban korábban megjelent néhány macedón értelmiségi elképzelései-
ben, ahogyan a Nagy Sándortól való eredet gondolata is feltűnt már az 1870-
es években. Azonban ezek az ideák a helyi szláv lakosság körében egyáltalán 
nem terjedtek el, nem váltak általánosan elfogadottá a második világháború 
végéig. A 19. századi „nemzeti macedonisták” 1944 után váltak ünnepelt hősök-
ké, ekkor építették fel kultuszukat, az immár kommunista Jugoszlávia macedón 
tagköztársaságában.

• A terület sorsában meghatározóvá vált azonban a Komintern és a jugoszláv 
kommunisták „nemzeti macedonizmusa”. A Komintern 1934-ben szögezte le a 
macedón, a „trák” és a „dobrudzsai” nemzet létét. Az utóbbiaké azonban ké-
sőbb nem valósulhatott meg, ellentétben a macedónokéval. A „világforradalom” 
közép-európai bukása után Moszkva úgy vélte, hogy a kommunista eszme to-
vábbterjedésének egyik legnagyobb sikerrel kecsegtető területe a Balkán lehet. 
Azon belül is kiemelkedő figyelem összpontosult a hagyományos „kistestvérre”, 
Bulgáriára. A Szovjetunió számára azért is volt különösen fontos Bulgária, mert 
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az országnak 1919 és 1923 között baloldali agrárkormánya volt, másrészt az ot-
tani kommunista siker megszüntette volna a fehérgárdista orosz emigráció és 
katonai ellenállás egyik legfontosabb hátországát. Ez az a periódus, amikor a 
Komintern a kommunizmus jugoszláviai megteremtése céljából felvette a kap-
csolatot az ország akkor még egyetlen működő fegyveres ellenállási csoportjá-
val, a VMRO baloldali szárnyával. Maga a nemzetközi kommunista mozgalom 
véleménye is változott: a macedónok bolgár jellegétől először eljutott a macedó-
nok politikai autonómiájáig. Végül azonban Moszkvában úgy döntöttek, hogy a 
proletár internacionalizmust akadályozó nacionalizmusok helyett a régió gond-
jait az oldaná meg, ha a vitatott területek lakossága önálló nemzeti identitással 
rendelkezne. Ráadásul 1934-ben úgy vélték, hogy egy önálló, macedón nemzeti 
identitású területi egység kiváló alapja lehet egy nagyobb, az összes déli szláv 
nemzetet magába foglaló kommunista föderációnak. Ahogyan a történelemből 
tudjuk, ez az elgondolás a ’40-es évek végéig foglalkoztatta Moszkvát, Belgrádot, 
Szófiát és Szkopjét.

• A jugoszláv kommunisták részéről a macedón tagköztársaság létrehozása nyerő 
lépésnek bizonyult. Ennek egyik oka, hogy a kommunizmus „forradalmi gon-
dolatai” már önmagukban is népszerűnek bizonyultak a zömében szegény, erő-
teljesen alsó paraszti sorban élő lakosság körében, különösen a fiatal generációk 
között. Az új autonóm egység lehetőséget biztosított egy új elit kialakítására és 
felemelkedésére is, mely az új rendszer híve lett, és a kommunisták sikerétől füg-
gött az új státusuk megőrzése. Az autonóm közigazgatási egység nemzeti alapon 
szintén – még a bolgár tudatú macedónok körében is – megnyugvást hozott. Ha 
már kénytelenek voltak átélni a nemzeti újjáegyesítéssel kapcsolatos negyedik 
sikertelen bolgár katonai kísérletet, legalább régi deklarált politikai céljukat, az 
autonómiát látták megvalósulni, mely nem hozta vissza a „gyűlölt szerb kolonia-
lista korszakot” sem. A későbbiekben ezekre a folyamatokra erősített rá Jugoszlá-
via magasabb életszínvonala, ami az ott szegénynek számító Macedóniában is 
jóval magasabb volt, mint az egyre mélyebbre süllyedő kommunista Bulgáriáé, 
nem is beszélve a jugoszláv világútlevél vagy a viszonylagos kommunista libera-
lizmus nyújtotta előnyökről. Vagyis egyre kevésbé érte meg bolgárnak maradni.

• Egy sajátos elem ebben a kérdésben, hogy egyes bolgár elemzők nagyon óvato-
san felvetik: lehetséges, hogy a nemzeti macedonizmus elterjedésének köszön-
hető, hogy a terület lakossága nem szerbesedett el. Ennek a tézisnek alapjául 
szolgálhat az a tény, hogy a nyelvi rokonság, a szerb asszimilációs politika és 
az elvándorlás következtében az úgynevezett „nyugati végeken”, vagyis a mai 
szerb–bolgár határtól Nišig terjedő szerbiai területeken, ahol valaha 120.000 bol-
gár tudatú lakos élthetett, a legutolsó népszámlálás során már csak 18.000 fő 
vallotta magát bolgárnak.
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Ha a fenti folyamatokat össze kellene foglalni, talán azt mondhatnánk, hogy az erős 
regionális öntudat, illetve a közel 140 éve tartó külön államiság – külső, illetve nemegy-
szer erőszakos és belső körülmények hatására is – egy olyan szétfejlődési folyamatot 
eredményezett, mely a közös nemzeti identitástól elvezetett a mai önálló macedón nem-
zeti öntudatig. Magyar szempontból nem árt észben tartani a határon túli magyarság-
gal kapcsolatos – Trianon óta tartó – külön államiságunkat, a „székely nem magyar” 
jellegű egykori román törekvéseket vagy a legutóbbi kutatásokat, melyek a magyarság 
szétfejlődésének jelenségeire hívják fel a figyelmet, különösen a szlovákiai magyarsá-
got illetően.14

A hivatalos Macedónia bolgárellenessége

A mai bolgár aktuálpolitikai reakciók megértéséhez hozzátartozik a Macedóniában ta-
pasztalható bolgárellenes jelenségek vizsgálata is. Bulgáriában rendszeresen nehezmé-
nyezik a bolgár tudatú macedónok zaklatását, a macedón titkosszolgálatok aktivitását 
a köreikben, a kormányhoz közeli híradások bolgárellenes propagandáját (például azt 
a jelenséget, hogy a Bulgáriáról szóló semleges híradások során illusztrációként Szófia 
roma negyedét vágják be), a macedón oktatási rendszernek a „bolgár rabságot” hasz-
náló terminusait.

A macedón bolgárellenességnek is megvan a történelme és sajátos logikája. 1944-ben 
a jugoszláv kommunistáknak szembe kellett nézniük azzal a ténnyel, hogy az új mace-
dón nemzet megteremtése szempontjából a legnagyobb veszélyt, a legnagyobb kihívást 
az erőszakos szerbesítést is túlélt bolgár tudat jelentette. Természetesen a titói hatalom 
megszilárdulása után nem maradtak el a bolgár tudatú értelmiséggel szembeni erősza-
kos fellépések, a második világháború alatti „fasiszta kollaboráció megbüntetésének” 
jelszavát hangoztatva – ami egy olyan jelenség, melyet a magyarok jól ismerhetnek 
a Vajdaság történelméből. De helyi viszonylatban szintén a bolgárellenes erőszakos 
fellépést segítette a Kominternnel szembeni jugoszláv védekezés a „láncos kutya kor-
szakban”, hiszen Moszkva leghűségesebb szövetségesének Bulgáriát tartották. Bolgár 
források szerint a háború után közel 30.000 embert végeztek ki, továbbá 130.000 bolgár 
tudatú, antikommunista vagy „Komintern-szimpatizáns” macedón állampolgár járta 
meg a börtönöket és a munkatáborokat.15

Az új Jugoszláviában kezdetben a népek egyenjogúságának elve keveredett a prole-
tár internacionalizmust veszélyeztető és a régi Jugoszláviát szétverő nacionalizmusok 
elleni fellépéssel. A kommunizmus kezdeti időszakában az egyetlen hivatalosan meg-
tűrt és támogatott nacionalizmus a macedón volt, azonban akkor még nem tolerálták 
annak albánellenes jellegét, továbbá nem lehetett beszélni a két háború közti erőszakos 
szerbesítésről sem – egyedül a bolgárellenesség válhatott hivatalos doktrínává. Szintén 
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a kor sajátossága volt, hogy a Nagy Sándortól való eredetre vonatkozó elméleteket még 
visszafogták, tekintettel a hagyományos szerb–görög regionális szövetségre, illetve 
Belgrád térségbeli nagyhatalmi céljaira, melyekbe beletartoztak az el nem kötelezett 
Jugoszlávia Görögországgal kapcsolatos számításai. Az új kommunista hatalom sajátos 
elveket követett a macedón nyelv kodifikálása és a macedón ábécé megteremtése során 
is. A hivatalos és az irodalmi macedón nyelv 1944-es megteremtésekor az irodalmi bol-
gártól legtávolabb, ám a szerbhez legközelebb álló szkopjei nyelvjárást vették alapul. 
Továbbá a macedón ábécé megteremtése során kihagyták azon jellegzetes bolgár írás-
jeleket, mint a „ъ”, „щ”, „ю” és „я”, és az általuk jelölt hangzásokat a szerb „karadzsica” 
írásjeleivel pótolták.

A macedón bolgárellenességnek sajátos vetülete a „határon túli macedónok” kér-
dése. Ennek alapja, hogy Bulgária alkotmánya nem ismeri el a nemzeti kisebbségek 
létét, s ezt Szkopjéban a macedón kisebbség jogainak eltiprásaként interpretálják, a 
Bulgária részét képező Pirini Macedónia lakosságára utalva. A valósághoz azonban 
hozzátartozik, hogy amennyire hozzájárult a külön államiság a macedón nemzeti tu-
dat megteremtéséhez, olyannyira nem történt ez meg a bolgár államiság részét képező 
pirini vidék lakosságával. Vagyis a földrajzi Macedónia Bulgáriához tartozó vidékein 
a közigazgatásban és az oktatásban általánossá vált az irodalmi bolgár, a regionális 
tudat nem vált a közös történelmi múlt ellentétévé, természetesen nem üldözték a helyi 
bolgár érzelmű értelmiséget, és a terület bolgár tudatát nem gyengítette az erőszakos 
szerbesítés. Vagyis Pirini Macedónia lakosságának körében nem terjedt el a macedón 
nemzeti tudat. Innentől kezdve a határon túli macedónokért való aggódás Bulgáriában 
egyenértékűvé vált Szkopje területi követeléseivel. Ráadásul az a tény, hogy Bulgária 
semmilyen kisebbségi kollektív jogot nem ismer el – nem mellékesen az ország török-
muzulmán lakosságával összefüggésben –, a „reciprocitás elve” alapján lehetőséget 
teremt Szkopjénak – mivel a Macedón Köztársaság alkotmánya elismeri a nemzeti ki-
sebbségek létét, és az állam a politikai realitások következtében az albánságnak erős 
kollektív jogokat kényszerül biztosítani –, hogy egyedül a bolgár kisebbség létét ta-
gadja meg. Mindez pedig további jogi alapot biztosít Macedóniának a bolgár tudatot 
újra felfedező macedón állampolgárokkal szembeni fellépéshez. Vagyis a gyakorlatban 
– bolgár viszonylatban – Macedóniában sem valósul meg az „identitásválasztás sza-
badsága”.

Egy további sajátságos terület, melynek vonatkozásában – bolgár felfogás szerint – 
szintén kitapintható a hivatalos macedón bolgárellenesség: a két ország közötti infra-
struktúra fejletlensége – ami reális gátja a mindennapi érintkezéseknek. Bulgária és 
Macedónia között nincs közvetlen vasúti összeköttetés, továbbá autópálya vagy gyors-
forgalmi út sem megy át a határon. Szófia szerint nem véletlenül, mert a macedóniaiak 
így próbálják gátolni a két társadalom könnyebb érintkezését. Az tény, hogy Macedóni-
ában kiépült az észak–dél irányú fejlett infrastruktúra, a keleti–nyugati viszont nem. Az 
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is valószínűsíthető, hogy jugoszláv részről hadászati és politikai megfontolások miatt 
is hanyagolták a közvetlen macedón–bolgár infrastrukturális fejlesztéseket. Ugyanak-
kor az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a 8-as európai közlekedési korridor (mely 
összekötné a fekete-tengeri Várnát az adriai Durrësszel) részét képező Szófia–Szkopje 
szakasz gazdaságossági megtérülése kérdéses. A macedón–bolgár régió árucsere-for-
galmi adatai és személyi forgalma jelentősen elmarad a már kiépült és komoly forgal-
mat lebonyolító 4-es korridorétól, amely Szófián keresztül összeköti a törökországi Isz-
tambult a szerbiai Nišsel, és a bolgár fővárosnál rácsatlakozik a 10-es korridorra, mely 
Szalonikitől egészen Budapestig, illetve Zágrábig halad. Az egykori Via Egnatia, vagyis 
a Fekete-tenger és az Adria közvetlen összeköttetése már a török időkben kezdte elve-
szíteni a korábbi kereskedelmi fontosságát.16 Mindettől függetlenül, 2014-ben, európai 
uniós támogatással, macedón oldalon elindult a hiányzó vasúti szakasz kiépítése, mivel 
Macedónia uniós csatlakozásának bolgár politikai előfeltételévé vált a közvetlen infra-
strukturális összeköttetés kiépítésének irányába tett lépések megkezdése.

7. ábra
Az európai közlekedési folyosók balkáni szakaszai

Forrás: „File: Pan-European CorridorVIII de.png”. Wikimedia Commons, http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Pan-European_corridor_VIII_de.png Letöltés ideje: 2014. május 25.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pan-European_corridor_VIII_de.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pan-European_corridor_VIII_de.png
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Az immár független Macedóniában is folytatódott a Bulgáriával szembeni „gyanú”. 
Még az a tény sem váltott ki osztatlan örömet Szkopjéban, hogy 1992-ben Bulgária volt 
az első állam, mely alkotmányos nevén elismerte a Macedón Köztársaságot – egy olyan 
pillanatban, amikor még nem lehetett teljesen kizárni a jugoszláv néphadsereg beavat-
kozását. A visszafogottság oka, hogy Macedóniában a politikai macedonizmus iránti 
nosztalgiát vélték felfedezni benne, vagyis azt gyanították, hogy Bulgáriában újjáéledt 
az „egy nemzet, két állam” teória. Ezt a gyanút erősíthette, hogy Szófia, bár az állami-
ságot és az alkotmányos nevet elismerte, nem fogadta el a macedón nyelv és az 1878-ig 
külön macedón történelem létét.

Az is tény, hogy még a függetlenség előestéjén, az 1990-es első macedón parlamenti 
választásokon, a hatóságok adminisztratív eszközökkel meggátolták a bolgár gyöke-
reket felvállaló, sztrumicai központú és Ilija Ilievszki vezette Emberi Jogok Pártjának 
az indulását.17 Ez abból a szempontból is jelentős volt, mert előrevetítette a szkopjei 
hivatalos szerveknek a Macedóniában jelen lévő, ám tiltott történelmi felfogáshoz való 
hozzáállását. E történelemszemlélet nem fogadja el a 21. században különösen látvá-
nyos külsőségekkel és hatalmas lendülettel terjesztett Nagy Sándor-i eredetet, hanem 
– elismerve a bolgárokkal való közös történelmi gyökereket – a macedón nemzet önálló 
létét az 1878 utáni események eredményeként aposztrofálja. Pedig ez utóbbi felfogás 
kompromisszumként történő elfogadása nem maradna visszhang nélkül Bulgáriában 
sem – például utal erre a bolgár értelmiségieknek a Manfred Wörner Alapítvány tá-
mogatásával megjelentetett kiáltványa, mely megpróbálta meghatározni az új bolgár 
Macedónia-politika alapelveit. Ebben a kiáltványban is elismerik, hogy az ország szláv 
lakosságának többsége a bolgártól eltérő identitással rendelkezik – igaz, hogy a 19. szá-
zadi szerb elképzelések 1944 utáni gyakorlatba ültetésének köszönhetően.18 Azonban 
a közös múlt elismerése ebben az esetben nem vezetne az eltérő történelemfelfogásból 
eredő aktuális konfliktusokhoz.

Végezetül felmerül a kérdés: a közel 140 éves különválás után miért van szüksége 
Szkopjénak még mindig bolgárellenességre. Az kétségtelen, hogy a „bolgár múlt em-
léke” még mindig a legnagyobb veszélyt jelenti a nemzeti macedonizmusra. Ráadásul 
szembe kell nézni azzal a realitással, hogy most már Macedónia nem része egy komoly 
nemzetközi presztízsnek örvendő és magasabb életszínvonalat biztosító föderációnak, 
amit össze lehetett hasonlítani a hiánygazdaságig jutó, kommunista Bulgáriával. Ma 
Bulgária EU-tag és NATO-szövetséges ország, amely – a jelenlegi instabil politikai hely-
zete ellenére – a 2000-es évek elején részben stabilizálta államiságát, részben pedig egy 
viszonylag jelentős gazdasági növekedésen ment át. Ezzel szemben Macedónia integ-
rációs pályája elakadt, az országban jelentős a munkanélküliség, bizonytalan a gazda-
sági növekedés alapja, és nem biztosak a nemzeti kilátások. Ha összegezni szeretnénk 
Macedónia jelenlegi geopolitikai helyzetét, akkor a következőt mondhatnánk: Mace-
dónia az az állam, melynek nevét Görögország, nemzetének létét és nyelvét Bulgária, 
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egyházát pedig Szerbia nem ismeri el, ráadásul a valóságban az államiságát – legin-
kább a demográfiai folyamatok miatt – saját albánsága veszélyezteti. Macedóniának 
több szomszédja nincsen. Vagyis ismét erőt vehet a macedónokon a szokásos érzésük: 
a jövővel kapcsolatos bizonytalanságuk. És ha figyelembe vesszük, hogy Szkopjéhoz 
Szófia közelebb van, mint Belgrád, akkor nem zárható ki, hogy talán egyes macedón 
állampolgároknak ismét megéri majd visszaemlékezni nagyszüleik „bolgárbarátságá-
ra”, és rés keletkezik a nemzeti macedonizmus szilárd bástyáján. Erre volt is már egy 
konkrét „intő példa”. A hivatalos adatok szerint 2001. január 1-je és 2013. december 31-e 
között 51.391 macedón állampolgár vette fel a bolgár állampolgárságot. Természetesen 
ebben szerepet játszottak az EU-s útlevél adta lehetőségek, a határ menti kereskede-
lemben való könnyebb részvétel a bulgáriai cégalapításokon keresztül, továbbá a ma-
gasabb színvonalú és nyelvileg könnyen megoldható bolgár oktatási rendszerben való 
részvétel is. De mindettől függetlenül, a tény az tény marad: több mint 50.000 macedón 
állampolgár felvette az „ősellenség” állampolgárságát, vagyis valamilyen formában 
azonosult a bolgár államisággal. Ami pedig az e folyamatra érkező adminisztratív bol-
gárellenességet illeti, az felveti a demokrácia kérdését, és teljesen természetes, hogy 
nem maradhat visszhang nélkül Bulgáriában.

8. ábra
Nagy Sándor nemrég átadott monumentális lovas szobra Szkopje főterén

Forrás: „Skopje”. Tripadvisor, http://www.tripadvisor.co.uk/Trending-g295110-t0-Skopje_Skopje_Region.
html. Letöltés ideje: 2014. május 26.

http://www.tripadvisor.co.uk/Trending-g295110-t0-Skopje_Skopje_Region.html
http://www.tripadvisor.co.uk/Trending-g295110-t0-Skopje_Skopje_Region.html
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Összegzés

Ha összegezni szeretnénk a Macedónia számára az EU-csatlakozáshoz feltételeket sza-
bó mai bolgár álláspont hátterét, akkor röviden azt mondhatnánk: a bolgár nemzettu-
datban Macedónia nem más, mint egy idegen nagyhatalmak érdekei miatt igazságta-
lanul elvesztett bolgár nemzeti terület. A jelenlegi macedón hivatalos nemzeti kurzus 
pedig sérti a bolgárok saját nemzeti-történelmi identitását. Mindez azzal a csalódott-
sággal párosul, amely a bolgár közvéleményt éri a Macedóniából áradó bolgárellenes-
ség miatt. Ugyanakkor ez a hangulat várhatóan fenn fog maradni, mivel Szkopjéban 
tudják: saját nemzeti eszméik alapjaira a legnagyobb veszélyt nem más, mint a „bolgár 
emlék” jelenti, mivel a bolgár közös múlt alapjaiban kérdőjelezi meg azt a hivatalos tör-
ténelmi doktrínát, amelynek alkalmazásával az ország fenn szeretne maradni, a több 
egyéb kihívás közepette.

Mindehhez nyugodtan hozzávehetjük, hogy a 19. és 20. században 700.000 bolgár 
nemzetiségű menekült érkezett az országba – többek között Macedóniából –, akik 
bolgárságuk miatt kényszerültek elmenekülni. Ha ehhez hozzászámoljuk a Macedó-
niáért folyt balkáni és világháborúk áldozatainak családját, és figyelembe vesszük 
mindkét csoport leszármazottainak számát, könnyen rájöhetünk: Bulgáriában nincs 
hatalom, mely ne bukna meg azonnal, ha valamilyen formában elismerné a nemzeti 
macedonizmust, vagy engedékenynek mutatkozna a Macedóniából érkező bolgárelle-
nességgel szemben. Innentől kezdve talán azt is állíthatjuk, hogy a közismert mace-
dón–görög névvitához képest a bolgár–macedón ellentétek mélyebbek és nehezebben 
megoldhatóak, mivel mindkét ország lakosságának identitását érintik. Vagyis a „mace-
dónkérdés”, mint biztonságpolitikai ügy, várhatóan még sokáig fennmarad.
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Résumé

Bulgarian Points of View in the Current Bulgarian–Macedonian Dispute

In my essay, I’m trying to describe the Bulgarian motivations about their standpoints 
concerning the ongoing Macedonian–Bulgarian political debates. Since 2012, Sofia has 
imposed political conditions for their support for the EU integration of the Republic 
of Macedonia. To understand the Bulgarian steps, we must keep in mind that for 
them Macedonia is a lost Bulgarian national territory as a result of the Great Powers’ 
geopolitical interests. It is also a matter of fact that till 1944, so till the communist 
take-over of power in Yugoslavia, the majority of the Slavic population of Macedonia 
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defined themselves as Bulgarians. This means that the communist ideology is linked 
to the newly established Macedonian national identity. However, the negation of the 
Bulgarian past, as well as the creation of the Macedonian national history, hurts the 
Bulgarian national identity, keeping in mind that the country had 4 devastating wars 
in order to get unified with Macedonia. The role and the big number of descendants 
of Bulgarophil Macedonian immigrants make the Bulgarian public opinion extremely 
sensitive toward any anti-Bulgarian propaganda coming from the actual Republic of 
Macedonia. That is why the solution of the actual Macedonian–Bulgarian debates are 
more difficult to be resolved than the Macedonian–Greek name issue.


