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Egy új bolgár Macedónia-politika felé
Klein András

Az egyik legizgalmasabb külpolitikai kérdés a Balkánon 2012 második félévében 
az volt, hogy mitől változott meg Szófia korábbi, feltétel nélküli támogató maga-
tartása Macedónia EU-integrációját illetően. Európa immár kénytelen egy újabb 

lappangó konfliktussal szembenézni.
2012 az Európai Unió számára nem a siker éve volt: egyes tagállamok pénzügyi vál-

ságának elhúzódása, elmaradó gazdasági növekedés, Görögország összeomlásának 
kezelése, elhúzódó költségvetési és intézményi viták jellemezték, egyedül a bankunió 
kérdésében sikerült előrelépni. Sokan abban reménykedtek, hogy az Európai Unió bő-
vítése ebben a helyzetben némi sikerélményt ad Brüsszelnek. S ezért remélték egyesek 
azt, hogy végre sikerül meggyőzni Athént: engedje Macedóniát továbbhaladni az in-
tegráció útján – úgy, hogy kompromisszumot keres az úgynevezett „névvitában”, hi-
szen biztonságpolitikai szempontból ez mindannyiunk érdeke.1

Ekkor vált ismertté a bolgár külpolitika új irányvonala. Kiderült, Szófia támogatása 
nem feltétel nélküli, és immár Görögország mellett Bulgária is elzárkózik attól, hogy 
Macedónia konkrét dátumot kapjon a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez. Az EU-
ban végül decemberben ezt az álláspontot fogadták el, vagyis Szkopje ismét nem kapott 
konkrét időpontot, függetlenül az Európai Bizottság pozitív ajánlásától.

Mi történt valójában? Mik lehetnek ennek az új bolgár külpolitikának a mozgatóru-
gói? Miért érte váratlanul Európát az új bolgár álláspont? Ezekre a kérdésekre próbálok 
választ találni tanulmányomban. Elöljáróban még egy megjegyzés: a két állam viszo-
nyáról nem lehet úgy írni, hogy nem térünk ki a történelemre, illetve annak interpre-
tációjára. Azonban írásomban nem célom, hogy megpróbáljak igazságot osztani. Nem 
az én feladatom, hogy eldöntsem: Macedónia mai lakosai Nagy Sándor macedónjainak 
elszlávosodott leszármazottai, egy önálló történelemmel és nyelvi folytonossággal ren-
delkező szláv nemzet, vagy netán a 19. századtól – szerbiai befolyásra – önálló nemzeti 
tudatot kialakító, ám eredetileg bolgár népcsoport. Cikkemben kizárólag a bolgár értel-
mezést próbálom bemutatni, mivel az Magyarországon kevésbé ismert.2
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Erősödő bolgár öntudat

Mindenekelőtt abból kell kiindulnunk, hogy 2012-re Bulgária geopolitikai súlya a Bal-
kánon megnőtt. Ennek három fő oka van: a 2013 februárjáig tartó viszonylagos poli-
tikai stabilitás (2013-ben a Boriszov-kormány idő előtti lemondásra kényszerült, ám a 
kialakult kormányválság kezelése megmaradt az alkotmányos keretek között, és 2013 
májusában új választásokra kerül sor), az integrációs sikerek és a pénzügyi stabilitás. 
A megváltozott helyzet különösen abból a szempontból érdekes, ha figyelembe vesszük 
a többi balkáni ország helyzetét. Görögország pozícióit nagyban kikezdte a pénzügyi 
válság. Szerbia korábbi befolyását csökkentették a milosevicsi politika következményei 
és az integrációs lemaradás. Bosznia-Hercegovina működőképessége kérdéses, a Ma-
cedón Köztársaságot pedig hátráltatja egyrészt a szomszédaival való rossz viszonya, 
másrészt a macedón–albán együttélés feszültségei, harmadrészt pedig a 2013-ra kitelje-
sedő belpolitikai válsága.

Ezzel szemben Bulgária az EU-nak és a NATO-nak teljes jogú tagja lett, élvezve an-
nak külpolitikai és biztonságpolitikai előnyeit. Ráadásul az ország az 1997-es államcső-
döt követően mára teljesen stabilizálta pénzügyi helyzetét. A több kormányzati cik-
luson át tartó – melynek során jobboldali, baloldali és liberális kormányok váltották 
egymást – szigorú fiskális politika következtében az ország például az elmúlt évet is 
csupán 0,5%-os deficittel, 1%-os gazdasági növekedéssel és mindössze 15%-os állam-
adóssággal zárta, miközben Európában válságról beszélünk. Ma az ország a Balkán 
legbiztonságosabb befektetési övezete, a hitelminősítők „kedvence”, és államadósságát 
az alacsony hozamok miatt könnyen finanszírozza. Ezek a számok annak ellenére im-
pozánsak, hogy tudjuk, Bulgáriában az uniós átlagnál jóval nagyobbak a szociális fe-
szültségek, az ECOSTAT kritériumai szerint a lakosság 40%-a minősül az Európai Unió 
mércéje szerint szegénynek. Mégis tény, hogy – a költségvetési stabilitást és az EU-tag-
ság pénzügyi lehetőségeit kihasználva – az országban az infrastruktúra érezhetően és 
látványosan fejlődik.3

Az eddig említetteken kívül érdemes kitérni a politikai stabilitás kérdésére is. Itt nem 
pusztán arról van szó, hogy az országban demokratikus szavazásokon kormányokat 
váltottak (vagyis a demokrácia intézményrendszere működik, még a 2013-as kormány-
válság idején is), hanem arról is, hogy Bulgária a Balkán egyetlen olyan állama, ahol az 
etnikai ellentétek nem fajultak fegyveres konfliktussá. Ennek egyik legfőbb oka, hogy 
a bolgár–török kapcsolatok, az esetleges viták és konfliktusok kezelése a politika te-
rületén maradtak, színterük az önkormányzatok és a bolgár parlament. A muzulmán 
kisebbség ügye a politikai képviseletüket gyakorlatilag ellátó, a Mozgalom a Jogokért 
és Szabadságért nevű párthoz való viszonyon keresztül manifesztálódik. A kérdés 
nemcsak a bolgár–török történelmi múlt hagyományai miatt fontos, hanem a válto-
zó etnikai arányok miatt is.4 A viszonylag rendezett bolgár–török kapcsolatrendszer 
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megismeréséhez hozzátartozik, hogy Bulgáriában – ellentétben más, e térségbeli álla-
mok kisebbségpolitikai gyakorlatával – a rendszerváltás velejárója volt a Todor Zsiv-
kov nevével fémjelzett törökellenes politika elítélése, az emberi jogoknak a törökökkel 
szembeni megsértésének hivatalos elismerése és a valós tényeknek a közvélemény elé 
tárása. Ismerve a bolgár lakosságnak a muzulmán kisebbségek iránti, történelmi gyö-
kerű ellenszenvét, mindez a bolgár rendszerváltási elit egy bátor tettének minősíthető, 
melynek az ország stabilitását illetően meglett a hozadéka.

A fent említett három tényező és más balkáni folyamatok eredménye pedig az lett, 
hogy mára megnőtt Bulgária súlya a Balkánon. Ráadásul megjósolható, hogy ha a tér-
ség stabilitása nem romlik, ha a bolgár állam pénzügyi helyzete továbbra is stabil ma-
rad, ha a 2013-as választásokat követően ismét sikerül stabil kormányt alakítaniuk, ha 
az eurózóna válsága megszűnik, és ha Európa tovább kíván kereskedni a gazdaságilag 
erősödő Törökországgal egy infrastrukturálisan fejlődő Bulgárián keresztül, akkor az 
ország további fejlődésnek néz elébe. Ez a helyzet azonban mást is eredményezett: a 
bolgár politika nagyobb öntudatra ébredt. Vagyis a korábbi évtizedekkel ellentétben, 
Szófia egyre inkább úgy érezheti, eljött annak az ideje, hogy hatékonyabban képviselje 
vélt nemzeti érdekeit, hiszen fejlődése révén nőtt a külpolitikai mozgástere. Ezzel szem-
besült Európa és Szkopje is.

Az identitás kérdése

Sokan megértéssel viszonyulnak a macedón identitás építéséhez, illetve megértőek an-
nak esetleges túlhajtásaival szemben is. Biztonságpolitikai megfontolásból, a Balkán 
stabilitását szem előtt tartva és a megállíthatatlan albán demográfiai terjedés kezelése 
miatt a legtöbb elemző – jogosan – szükségesnek tartja a Macedón Köztársaság stabi-
lizálását, aminek fontos eszköze az integráció. A legtöbb elemző szintén tisztában van 
azzal, hogy – Szerbiát, illetve később Jugoszláviát leszámítva – a macedóniai szlávo-
kat 1944-ig gyakorlatilag mindenki bolgárként tartotta számon. Ám biztonságpolitikai 
szempontból ezen is túl lehet lépni úgy, ha leszögezzük: mindenki olyan nemzetiségű, 
amilyennek vallja magát. Ma pedig kétségtelen tény: a Macedón Köztársaság szláv la-
kosságának elsöprő többsége magát macedón nemzetiségűnek tartja. Ám egy nemzet 
felépítéséhez kell saját történelem is. Macedón részről azonban csak úgy keletkezhet 
saját történelem, ha letagadják bolgár gyökereiket, illetve a bolgár történelemnek a 
földrajzi Macedóniára eső részéről bebizonyítják, hogy az nem a bolgár, hanem a ma-
cedón történelem és kontinuitás része. Csakhogy így óhatatlanul eljutunk egy konflik-
tushoz. Nevezetesen ahhoz, hogy a földrajzi Macedóniával összefüggő történelem a 
bolgár nemzeti öntudatnak is része. Az európai köztudatban ez a tény nincsen annyira 
benne, pedig ezzel magyarázható, miért reagálnak Bulgáriában érzékenyen a nemzeti 
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macedonizmus5 aktuálpolitikai lépéseire. Más szóval, a problémakörrel kapcsolatban 
nemcsak a macedón identitást kell figyelembe venni, hanem a bolgárt is, különben nem 
lehet megnyugtató megoldást találni.6

Ha leegyszerűsítve és képletesen példákat akarunk felhozni, akkor többek között a 
következőket említhetjük meg. Ha elfogadjuk, hogy Cirill és Metód, illetve tanítványaik 
macedónok voltak, akik a bolgárok által elfoglalt Macedóniában tevékenykedtek, akkor 
a bolgár öntudat elveszíti középkori állami nagyságának és kultúrájának egyik alapve-
tő nemzeti szegmensét, írásbeliségének alapját. Ha elfogadjuk, hogy Ohrid a macedón 
pravoszláv egyház alapja, akkor a Bolgár Ortodox Egyház elveszíti egyik történelmi 
központját. Ha elfogadjuk, hogy Szamuil cár a macedónok középkori államiságának 
példája, akkor a nyugati végekre szorult bolgár cárság Bizánccal szembeni küzdelmé-
nek szimbólumát vonjuk kétségbe. Ha elfogadjuk a macedón nemzet létezését, akkor 
még a 18. század végén, Paiszij Hilendarszki szerzetes által a török hódoltság idején 
megindított bolgár nemzeti újjászületési mozgalom atyja sem lehet bolgár, hiszen felté-
telezhetően a földrajzi Macedónia mai bulgáriai részében született. Pedig ez a szellemi 
mozgalom vezetett az öt évszázados török megszállás végéhez. Ha elfogadjuk, hogy a 
térség történelmében meghatározó szerepet játszó Belső Macedón Forradalmi Szerve-
zet (VMRO) nem probolgár szervezet volt, mely először a törökökkel és a görögökkel, 
majd pedig a második világháborúig a szerbekkel szemben harcolt, akkor át kell írni 
a teljes 20. századi bolgár történelmet. Ha elfogadjuk, hogy a bolgárok Macedóniában 
megszállók voltak, akkor értelmét veszti mind az első, mind a második világháború 
idején képviselt bolgár politika, és a kollektív tudatban hősként kezelt bolgár katonák 
ezrei a semmiért haltak meg. Ha elfogadjuk, hogy Macedóniát 1940-ben „bolgár fasisz-
ták” szállták meg, akkor megfeledkezünk arról a több ezer áldozatról, akiket a bevonu-
ló titói partizánok végeztek ki a térségben, és arról a hajtóvadászatról, amit a probolgár 
macedón értelmiség között végeztek.

Összességében tehát látni kell, hogy ez a kérdéskör egy gordiuszi csomó. Macedóni-
ának szüksége van a történelmi macedonizmusra, függetlenül attól, hogy az mennyire 
épül mítoszokra és emóciókra, s mennyire történelmi dokumentumokra. Viszont ez a 
történelmi macedonizmus kikezdi a bolgárság identitását, jóval nagyobb mértékben, 
mint a görögökét az ország neve. És még egy szempont, amit figyelembe kell venni. Az 
1878-as berlini kongresszus után,7 majd az 1903-as ilindeni lázadást,8 az 1913-as balkáni 
háborút9 és az első, illetve a második világháborút lezáró békerendszert követően a mai 
Macedón Köztársaság, a Görögországhoz került Égei-Macedónia, illetve Törökország 
megmaradt európai területeiről közel 700.000 ember menekült Bulgáriába, vagy űztek 
el bolgársága miatt. Becslések szerint ma másfélmillió bolgár állampolgár rendelke-
zik macedóniai gyökerekkel. Demokratikus körülmények között még sokáig nem lesz 
olyan bolgár kormány, amely figyelmen kívül hagyhatja ezt a szociológiai tényt.
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A jelenlegi macedón problematikára a nemzetközi közösség képtelen lesz olyan tar-
tós megoldást találni, amely egyedül a macedón identitás kérdéseit veszi figyelembe, 
és elvárja a bolgároktól, hogy biztonságpolitikai megfontolásokból saját szempontjaik 
jelentős részét adják fel. A nemzetközi politika szubjektumai hogyan várhatnak el Bul-
gáriától valami olyasmit, amit magukkal szemben elképzelhetetlennek tartanak? És itt 
el szeretnék oszlatni egy félreértést: az, hogy ez a konfliktus most lett nemzetközileg 
ismét láthatóvá, nem jelenti azt, hogy ne létezne 1944 óta, vagyis amióta a nemzeti 
macedonizmus magában Macedóniában is általánossá vált.10 Csakhogy 1990-ig a kom-
munizmus internacionalista jellege mindezt erőszakkal lefojtotta, majd pedig az 1990-
es évektől a 21. századig Bulgária társadalmi és gazdasági gondjai tették nemzetközileg 
láthatatlanná. De elég volt egy évtizednyi viszonylagos bolgár fejlődés, és Európának 
ismét foglalkoznia kell a sajátságos bolgár–macedón viszonnyal. Vagyis az igazi kérdés 
nem az, hogy miért kellett Bulgáriának pont most fellépnie ez ügyben, hanem valójá-
ban kész csoda, hogy a kommunizmus bukása után ez a viszonyrendszer ennyi ideig 
nem vált akut külpolitikai problémává. Az eset tipikus példája annak, hogy egy konf-
liktust nem azzal lehet megoldani, hogy nem beszélünk róla.

Az identitásért folyó harc aktuálpolitikai következményei

Nincs olyan nemzeti, identitásbeli küzdelem, mely előbb-utóbb ne jelentkezne, akár 
egy egész térség stabilizációját veszélyeztető konfliktusként. A mostani bolgár–mace-
dón feszültségnek is megvannak az aktuálpolitikai eseménysorozatai. Talán az egyik 
legfontosabb új momentum az, hogy 2012 végére vélhetően több mint 70.000 macedón 
állampolgár rendelkezett már bolgár állampolgársággal is. 2010-ben a GERB vezette 
jobboldali bolgár kormány lényegesen leegyszerűsítette és lerövidítette az állampolgár-
ság megszerzésének a folyamatát, ami a korábbi ügyintézéssel kapcsolatos korrupciós 
jelenségeket is visszaszorította. Az állampolgárság igénylésének több motivációja is le-
het. Köztük van az elmúlt évtized bolgár gazdasági fejlődése, az uniós útlevél jelentette 
előnyök, a macedón állampolgárok számára a határ menti kereskedelem könnyebbé 
válása, a macedón diákoknak a fejlettebb bolgár felsőoktatási rendszerben az ingyenes 
tanulás lehetősége, valamint a macedónok körében megmaradt vagy újjáéledő bolgár 
öntudat is. Ezen kívül nem kizárható, hogy egy külföldi állampolgárság megszerzé-
sében szerepet játszhat a biztonság keresése is, elvégre a Macedón Köztársaság szláv 
lakossága számára mindennapi élmény az albán etnikum demográfiai és fizikai tér-
nyerése. Az szintén megfigyelhető, hogy a bolgár állampolgárság igénylésének dina-
mikája nem csökkent azóta sem, hogy az EU tagállamaiban megszűnt a Macedón Köz-
társaság állampolgáraival szembeni vízumkényszer. Egy másik jelenség, hogy bár a 
bolgár állampolgárság megszerzése – a szomszédos országokra vonatkozó új magyar 
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gyakorlattal ellentétben – lakóhely bejelentéséhez kötött, nem jár tömeges és tényleges 
átköltözéssel, mivel azt fiktív bejelentésekkel vagy ismerősök, gyakran rokonok segít-
ségével oldják meg.

Ezek a folyamatok óhatatlanul aggodalmat váltottak ki Szkopjéban, hiszen akár-
mi is az állampolgárság igénylésének a motivációja, a végeredménye mégis az, 
hogy éppen ahhoz a nemzethez való tartozást fejezi ki, amellyel szemben a nemze-
ti macedonizmusnak leginkább meg kell fogalmaznia önmagát. Ezzel konkrét mace-
dón ellenreakciókat váltottak ki, illetve erősítettek fel. Bolgár feltételezések szerint a 
macedón szolgálatok élénk tevékenységbe kezdtek a kettős állampolgárok körében. 
Megfigyelhető, hogy a Bulgáriában diplomát szerző macedón állampolgárok hátrányt 
szenvednek az állami állások betöltésekor, függetlenül attól, hogy a két ország között 
érvényes oktatási államközi egyezmény létezik. Az államilag kontrollált macedón mé-
diában megszaporodtak a Bulgáriát negatívan bemutató hírek. Az iskolai tankönyvek 
egyre erőteljesebben bolgárellenesek, „bolgár rabságról” beszélnek. Bulgáriában gyak-
ran emlegetik, hogy a bolgár befektetők hátrányt szenvednek Macedóniában, tevékeny-
ségüket adminisztratív módon akadályozzák.11 És ami a leglátványosabb: az elmúlt 
évek folyamán Macedóniában egyedül Bulgária irányába nem fejlődött az infrastruk-
túra. A két ország között nincs autópálya-összeköttetés, a vasúti összeköttetés macedó-
niai oldalának építése áll. Vagyis nem javulnak a határ menti együttműködés feltételei. 
Bulgáriában sokan gondolják, hogy ez nem véletlen, hiszen Szkopjéban így akarják 
megnehezíteni a mindennapi kapcsolatokat az átlagemberek szintjén. Amennyiben e 
folyamatok valósak és általánossá válnak, akkor már-már a jogállamiság is sérülhet.

A felsoroltak jól bizonyítják, hogy a bolgár–macedón viszonylatban a problémák jó-
val mélyebbek, mint pusztán a történelmi identitás kérdése, vagyis többről van szó, 
mint a közismert görög–macedón névvita esetében. Pontosabban fogalmazva, a bolgár–
macedón identitásvita rendezetlensége olyan folyamatokat indított el, melyek érdem-
ben veszélyeztetik a jószomszédi viszonyt, még akkor is, ha a feszültség jóval inkább 
kitapintható a politikai és az értelmiségi elit körében, mintsem a lakosság kétoldalú 
és mindennapi kapcsolataiban. És ami a közelmúlt bolgár döntéseit illeti: a Macedón 
Köztársaság integrációját illető bolgár feltételek megfogalmazása a különböző macedó-
niai folyamatokra adott logikus válaszként értelmezhető. Egy bolgár kormány nem is 
nagyon tehet mást, hiszen saját közvéleményének egyre nagyobb elvárásai vannak vele 
szemben ebben a kérdésben.12

Érdemes néhány gondolat erejéig elidőzni a konkrét bolgár követeléseknél. Nikolaj 
Mladenov bolgár külügyminiszter 2012 decemberében macedón partneréhez írt leve-
lében három konkrét feltételt fogalmazott meg: legyenek rendszeres közös kormány-
ülések és bizottsági mechanizmus a vitás kérdések megtárgyalására, érdemben történ-
jen előrelépés az infrastrukturális kapcsolatok erősítésére, továbbá a két ország jogilag 
kötelező formában erősítse meg az akkori miniszterelnökök (Ivan Kosztov bolgár és 
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Ljubcso Georgievszki macedón miniszterelnök) által 1999-ben aláírt közös nyilatkoza-
tot. Az első követelést nevezhetjük egy általánosan megszokott és elfogadott követel-
ménynek. Az infrastrukturális kapcsolatok kiépítése európai szempontból is elvárható, 
jogos követelésnek tartható.13 Azonban a bolgár–macedón viszonyban a kulcskérdés 
jelenleg az, hogy miként sikerül megvalósítani mindazt és jogi érvényt szerezni mind-
ahhoz, ami az 1999-es nyilatkozatban megfogalmazódik.

Ez a közös nyilatkozat többek között egyértelműen és kölcsönösen elismeri a területi 
épséget. Mai szempontból Bulgária számára fontos, hogy 1999-ben a két fél vállalta a 
kereskedelmi kapcsolatok fejlesztését, a kölcsönös beruházások biztonságát, az oktatási 
és kulturális kapcsolatok fejlesztését és nem utolsósorban a határ menti infrastrukturá-
lis fejlesztések támogatását. Az akkori helyzetnek megfelelően Szkopje számára fontos 
volt az a pont, mely szerint a két ország nem engedélyezi semminemű olyan csopor-
tosulás tevékenységét a saját területén, amely a másik területi integritására veszélyes 
(ebben az időszakban a macedón–albán konfliktus fegyveressé is vált). Mivel ma Bul-
gária számára az egyik legfontosabb sérelem a Macedón Köztársaságban tapasztalható 
„bolgárellenes uszítás”, Szófia gyakran hivatkozik arra a pontra, amelyben a két állam 
vállalta, hogy mindent megtesz a másik ellen irányuló propaganda visszaszorítása ér-
dekében. Az egyik leglényegesebb pontja a szövegnek az, amelyben a Macedón Köztár-
saság elismeri, hogy alkotmányának egyetlen pontja sem értelmezhető úgy, hogy joga 
lenne beavatkozni Bulgária belügyeibe vagy nem macedón állampolgárok érdekeit vé-
deni. Ez a passzus egyértelmű utalás a Pirini-Macedónia, vagyis a földrajzi Macedónia 
Bulgáriához tartozó részének a lakosaira.14 Jelen pillanatban ez tűnik a legnehezebben 
elfogadható résznek Szkopje számára, figyelembe véve a Gruevszki-kormány nemzeti 
elkötelezettségét. Macedón vélemények szerint e pont elfogadására az akkori szorult 
helyzetük (albán konfliktusok) és az elszigetelődéstől való félelmük miatt kényszerül-
tek. Ugyanakkor Bulgária várhatóan egy új jogi egyezmény esetén is ragaszkodni fog 
hasonló passzushoz. Erre utal Bojko Boriszov miniszterelnöknek a pár nappal az idő 
előtti lemondását megelőző, váratlan Szkopjei látogatása is, amikor egyértelművé vált: 
a két ország képes lenne mindenben megállapodni, ha ezt az egy pontot valahogyan 
politikailag megoldanák. Érdemes megvizsgálni még azt, ahogyan a két fél 1999-ben 
megoldotta a két példányban aláírt nyilatkozat kétnyelvűségét. Nevezetesen: az utolsó 
bekezdés leszögezi, hogy az egyezményt azokon a nyelveken írják alá, amelyeket a 
két ország alkotmánya hivatalossá nyilvánít. Vagyis a bolgárok csak azért fogadják el 
a macedón nyelvet, mert ez szerepel a Macedón Köztársaság alkotmányában, magát a 
macedón államiságot pedig elismerik. Ha másra nem, arra jó példa ez a bekezdés, hogy 
megfelelő politikai akarat esetén a két állam bonyolult viszonyrendszere ellenére tud 
olyan megoldásokat találni, amelyeket saját közvéleményével is el tud fogadtatni.
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Bolgár felelősség

2012-re Bulgária lényegesen előnyösebb helyzetbe került, mint Macedónia. Akik is-
merik a két ország között az elmúlt húsz évben történteket, logikusnak vélhetik, hogy 
Szófia részéről megszűnt a feltétel nélküli támogatás. A térség ismerői azzal is tisztá-
ban vannak, hogy a Macedón Köztársaság nem ritkán tesz olyan lépéseket, amelyeket 
Bulgáriában borítékolhatóan provokációnak fognak tartani, és amelyekre a közvéle-
mény érzékenyen reagál. Ugyanakkor az igazi kérdés az, hogy Bulgária mire akarja 
felhasználni az új helyzetet. Ha Szófia arra fog törekedni az elkövetkező időszakban, 
hogy a kétoldalú viszony érdemben javuljon, és így elháruljanak az akadályok az in-
tegrációs előrelépés elől, akkor nyert ügye lesz. Az „érdemben” kifejezés ugyanis eb-
ben az esetben bolgár részről azt is jelenti, hogy joggal elvárható akár a regionális 
infrastrukturális kapcsolatok fejlesztése, akár a jogállamiság betartása, ami védelmet 
jelent a bolgár öntudatú macedónok és a kettős állampolgárok számára is, mint aho-
gyan a macedón médiában és oktatásban sem fokozható tovább a bolgárellenesség. 
Azt pedig nemzetközileg egyre többen látják, hogy bolgár–macedón konfliktus nem 
attól nem lesz, hogy nem beszélnek róla, hanem attól, hogy a létező kérdéseket rende-
zik. Persze mindennek szintén alapfeltétele, hogy a macedón politikai elit is egyértel-
műen akarja a csatlakozást.

A bolgároknak egy dolgot észben kell tartaniuk: talán az ő országuk az az EU-tag-
állam, amelynek jelen pillanatban a leginkább szüksége van a nyugat-balkáni régió 
stabilitására. Geopolitikai helyzete és gazdasági érdekei ezt diktálják, s az érdemben 
javuló macedón–bolgár viszony stabilizálná Macedóniát. Az pedig Szófiának sem ér-
deke, hogy a Balkánon tartósan kialakuljon egy négy-öt országból álló integrációs vá-
kuum, mely komoly biztonságpolitikai és gazdasági kockázattal bír. Mint ahogyan az 
sem érdeke Bulgáriának, hogy a jelenleg regnáló macedóniai politikai elitet még jobban 
Szerbia felé nyomja.

És végezetül: lehet, hogy a kérdés fontosabb és összetettebb bolgár–macedón, mint 
görög–macedón viszonylatban, de azért a 21. századi, legújabb „macedónkérdés” mégis 
szép lassan leginkább albán–macedón problematikává válik. Ezt pedig minden szerep-
lőnek érdemes észben tartania.

Jegyzetek
1   Az egyszerűség kedvéért tanulmányomban kerülni fogom a FYROM megnevezést. Macedónia alatt 

egyedül a mai Macedón Köztársaságot értem, bár ezen a néven hivatalosan csakis Bulgária ismerte 
el az országot 1992-ben, függetlenül attól, hogy néhány EU-tagállam a kétoldalú kapcsolatok során 
a „Macedón Köztársaság” megnevezést használja. Ahol a földrajzi Macedónia ma Görögországhoz 
vagy Bulgáriához tartozó részeiről írok, erre külön utalok.
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2   A magyar tudományos szférában az egyetemek közötti kapcsolatokban, ahogyan a magyar 
diplomáciában is, a volt Jugoszláviával való kapcsolatnak jóval nagyobb hagyományai vannak, 
mint a Balkán délebbi országaival való együttműködésnek. Ennek következtében a volt jugoszláv 
interpretációk szélesebb körben ismertek, ami igaz az úgynevezett „macedonizmus” kérdésére is.

3   Az elmúlt években Szófiában két metróvonalat adtak át. Megépült a Vidin–Calafat híd a Duna 
felett. 2013-ban elkészül a Szófiát Burgasszal összekötő autópálya utolsó, hiányzó szakasza. Szintén 
várható, hogy a következő években végre megépülnek a Szófiát a szerb, a görög és a török határral 
összekötő autópályák. Amiben kevés előrelépés történt, az a vasútvonalak korszerűsítése.

4   A legutóbbi népszámlálási adatok szerint a lakosság 8,8%-a vallja magát töröknek. A valóságban a 
10%-ot is elérheti a muzulmánok száma (akik török, pomák – vagyis bolgár eredetű mohamedán – 
és cigány etnikumúak). A népszámláláson a lakosság 5%-a vallotta magát romának, reális számuk 
ennél nagyobb. Mindezek mellett figyelembe kell venni, hogy az 1980-as évek óta az ország 
lakossága 9 millióról 7,5 millióra csökkent, aminek oka a pravoszláv lakosság alacsony születési 
rátája és a fiatalok tömeges elvándorlása. Becslések szerint jelenleg 1-1,5 millió bolgár állampolgár 
él külföldön.

5   A bolgár történészi diskurzus különbséget tesz a „politikai macedonizmus” és a „nemzeti-
történelmi macedonizmus” között. Előbbi elismeri a macedón államiságot önálló macedón nemzet 
nélkül, utóbbi az önálló macedón nyelv, nemzet és történelem teóriája.

6   Természetesen a kérdéskörhöz hozzátartoznak a görög–macedón viták is, de cikkemnek nem 
témája e két ország viszonya.

7   A berlini kongresszuson az európai nagyhatalmak a függetlenségét éppen hogy kivívó Bulgáriát 
három részre osztották, félve egy erős és oroszbarát állam geopolitikai hatásától. Az eljárás 
során teljes mértékben figyelmen kívül hagyták az etnikai szempontokat. A földrajzi Macedónia 
területei visszakerültek az Oszmán Birodalomhoz. A mai Bulgária északi részén, Szófia központtal 
alakult meg a Bolgár Királyság, míg a ma ismert Bulgária legtöbb déli területe Kelet-Rumélia 
néven és Plovdiv központtal az Oszmán Birodalom autonóm tartománya lett. Utóbbi kettő 1885-
ben egyesült. Ezután lett a bolgár nemzeti törekvések legfontosabb célkitűzése hasonló egyesülés 
elérése Macedóniával is.

8   A VMRO által szervezett törökellenes lázadás, amit a Porta véresen levert, de az évfordulója ma 
mind Macedóniában, mind Bulgáriában ünnep.

9   A második balkáni háború, amelynek során az egyesült szerb–görög–román csapatok legyőzték 
Bulgáriát, és eldőlt, hogy – Pirini-Macedóniát kivéve – a földrajzi Macedónia nagyobb részén 
Szerbia és Görögország osztozik, Dobrudzsa pedig Romániához kerül.

10   A macedonizmus, akár politikai, akár nemzeti alapon, már az 1870-es évekre megjelent. Azonban 
a nemzeti jelleg a helyi lakosság körében általánosan elfogadottá a titói Jugoszláviában vált.

11   Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a macedóniai privatizáció fénykora az 1990-es évek közepére 
esett, amikor Bulgária államcsődbe került, vagyis ebben az időszakban a bolgár cégek nem voltak 
olyan helyzetben, hogy bármilyen privatizációs versenyben részt vegyenek.

12   Az NCION cég 2012 decemberében közzétett közvélemény-kutatása szerint Bulgária teljes 
lakosságának 44%-a szerint Macedónia csak akkor válhat az EU tagjává, ha az országban 
megszűnik a bolgárellenes propaganda. A lakosság 18%-a szerint Macedónia semmi esetre sem 
lehet az EU tagja. Mindössze a teljes lakosság 8%-a véli úgy, hogy Bulgária nyugati szomszédjának 
a bolgár feltételek nélkül is EU-taggá kell válnia. 30% nem nyilvánított véleményt.

13   A macedón–bolgár infrastrukturális kapcsolat ráadásul nemcsak a két ország szempontjából 
lényeges, de kulcseleme az úgynevezett 8-as európai folyosónak is, amely Várnát kötné össze az 
albániai Durressel, vagyis a Balkán déli részén megteremtené a kelet–nyugat kapcsolatot.

14   Georgij Dimitrov kommunista vezető kezdeményezésére 1944 után Pirini-Macedónia lakosait a 
megkérdezésük nélkül, automatikusan macedónokká nyilvánították. Az akkori bolgár kommunista 
vezetés érdemben gondolkodott egy föderatív jugoszláv–bolgár kommunista állam létrehozásáról, 
melynek harmadik alkotóeleme lett volna a mai Macedón Köztársaság és Pirini-Macedónia 



2013. tavasz 181

Egy új bolgár Macedónia-politika felé

területe. Ezt előkészítendő hozták meg Szófiában a döntést. A történelem folyamán egyedül ekkor 
létezett hivatalosan elismert macedón nemzetiség Bulgáriában. Nem sokkal később, amikor 
Tito „láncos kutya” lett, ugyanúgy, központi döntéssel, mindenkit visszaminősítettek bolgárnak 
Pirini-Macedóniában. A rendszerváltást követően jelent meg Bulgáriában az „OMO Ilinden” nevű 
szervezet, mely a „bulgáriai macedón” nemzetiség jogaiért szállt síkra. Mivel a bolgár alkotmány 
nem teszi lehetővé az etnikai alapú pártok működését, erre hivatkozva betiltották a szervezetet. 
A legutóbbi népszámlálás során a nemzetiségi hovatartozás kérdésére vonatkozó rubrikába Pirini-
Macedónia kétszázezer lakosa közül kb. ötezren írták be, hogy macedón nemzetiségűek.
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Résumé

Towards a New Macedonia Policy of Bulgaria

During the year of 2012, Bulgaria has changed its official policy toward the Republic 
of Macedonia. Sofia will no longer support the EU integration of its western neighbour 
without conditions. The Bulgarian government wants a bilateral agreement in order to 
resolve the disputes. It will be extremely difficult to reach an agreement, because the 
majority of the problems are linked to history and to the identity of both nations. The 
Bulgarian–Macedonian debates are even more complex than the better known “name 
issue” between Greece and Macedonia. However, Bulgaria must keep in mind that 
by weakening the Republic of Macedonia, it endangers the territorial integrity of the 
country and the stability of the whole Balkan Peninsula, in spite of the fact, that the 
major part of the Bulgarian request seems to be grounded.


