A görög–macedón névvita történetisége,
legújabb fejleményei, megoldásának lehetősége
Póka Ferenc
A migránsválsággal kapcsolatos fejlemények ismételten ráirányították a figyelmet a Macedón
Köztársaság helyzetére, a macedón–görög viszonyra, illetve annak – sajnálatosan – központi
elemére, az ún. névvitára. Az egyaránt súlyos belpolitikai és gazdasági nehézségekkel küzdő Macedónia és Görögország negyedszázados, történelmi előzményekkel, inkább alaptalan,
mint valóságos politikai vádaskodásokkal terhelt vitája kilépett a kétoldalú keretek közül, és
megoldatlanságával azoknak a nemzetközi törekvéseknek a sikerét veszélyezteti, amelyek a
térség stabilitásának és biztonságának az erősítésére irányulnak. A korábbi amerikai közvetítő kísérlet eredménytelensége után ez az új helyzet időszerűvé teszi a nemzetközi jószolgálati
tevékenység felújítását, amelynek egyik lehetséges célszerű formája az Európai Unió országaiból létrehozandó baráti csoport (group of friends).
The developments in relation to the current migrant crisis once again drew attention to the
situation in the Republic of Macedonia, to the Macedonian–Greek relations and to its focal
element, the so-called naming dispute. Macedonia and Greece are both facing serious internal
political and economic problems and their unresolved twenty-five-year-long dispute – with
its long historical antecedents – fuelled by more baseless than real political accusations,
is stepping out of its former bilateral framework and is now threatening the success of
international efforts aimed at strengthening the stability and security of the region. After
the failure of the former mediation efforts by the US, this new situation makes the renewal of
the international goodwill activities timely – one possible way to achieve this would be the
creation of a group of friends established by countries of the European Union.
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***

migránsválság által érintett egyik
legfontosabb földrajzi helyszínként tett szert a Macedón Köztársaság1 a – valószínűleg senki által nem
kívánt – újabb keletű nemzetközi ismertségre. A Balkán-félsziget közepén elterülő ország a függetlenség 1991-es kikiáltása óta a macedón–görög névvita, majd
a 2001. évi, halálos áldozatokkal is járt
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macedón–albán belpolitikai konfliktus,
illetve a belső hatalmi harcok által okozott válságok nyomán került korábban a
nemzetközi érdeklődés előterébe.
Az elmúlt negyedszázadra a függetlenség kikiáltásán és megőrzésén, a demokratikus átalakulás súlyos buktatókkal
nehezített útján elért bizonyos politikai,
illetve gazdasági fejlődésen túl az említett
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negatív, de legalábbis ellentmondásos fejlemények nyomták rá a bélyegüket. Részletes, mindenre kiterjedő elemzésnek
foglalkoznia kell mindezek belpolitikai
okaival, a macedóniai politikaformáló tényezők hibáival is.
Írásom tárgyának most azonban csak a
szomszédságpolitikai erőteret, illetve annak egyik meghatározó elemét, a macedón–görög névvitát, történelmi előzményeit, jelenlegi helyzetét, megoldásának
lehetőségeit, illetve nemzetközi kihatásait vizsgálom. Nem kérdéses, hogy a mostani macedóniai belpolitikai válságban
szerepet játszik az ország bizonytalan
külpolitikai helyzete, ennek részeként a
névvita; másrészről viszont a belpolitikai viták, sőt válságok is akadályozzák a
macedón fél hatékony fellépését a görög
partnerekkel folytatandó tárgyalásokon.

Macedónia és szomszédjai – vitás
kérdések
Kicsit leegyszerűsítően, de a lényegre
törően fogalmazva megállapítható, hogy
nem könnyű ma macedónnak lenni: az
állampolgárok szintjén is elkötelezettséget, a nehézségekkel és következményekkel számoló, igazi lelkierőt is kívánó hazafias döntés a macedón nemzethez való
tartozás vállalása. Az ország szomszédsági politikájáról megállapítható: egyetlen partnerével sem felhőtlen a viszonya.
Északi szomszédja, Szerbia esetében a
Macedóniában élő szerb nemzeti kisebbség ügyének, jogai védelmének és helyzetének alkalmanként ellentétes megítélése jelent feszültségi tényezőt. Továbbá
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az is, hogy a szerb ortodox egyház nem
ismeri el a macedón ortodox egyház önállóságát, a macedón nemzetiségű hívőket saját „bárányainak” tekinti. Ráadásul
ezzel az elutasító álláspontjával nincs is
egyedül, mert a macedón ortodox egyház
autokefál (önálló) jellegét egyetlen testvéregyház sem ismeri el. Az állam és az
egyház egymástól való függetlenségének
korszakában joggal feltételezhető, hogy
a szerb ortodox egyház magatartásának
nincs érdemi hatása az állam politikájára, attól semmiféle ösztönzést, iránymutatást sem kapott. Az ortodox egyházaknak a mindenkori hatalom iránti feltétlen
lojalitása és a földrajzi Makedónia iránti
szerb területi aspirációk ismeretében
mégis megkockáztatható az a gondolat,
hogy mindez nem teljesen idegen a mai
állami hatalom számára sem.2
Míg a szerbek a macedón ortodoxok
hitét és lelkét vették célba, a keleti szomszéd, Bulgária egyenesen az önálló nemzeti létüket, nemzeti nyelvüket tagadja.
Történelmi tény, hogy a macedón nemzet kialakulása emberi léptékű idővel
mérve lemaradt a többi balkáni szláv
nemzet nemzeti öntudatra ébredésétől.
Végső kiteljesedését a második világháború utáni Jugoszláviában érte el, hiszen
a macedónok a szerbektől, horvátoktól
és szlovénektől eltérően még nem váltak
az első világháborút követően létrejött
délszláv királyság (előbb Szerb–Horvát–Szlovén, majd Jugoszláv Királyság)
nevükön nevezett alkotóelemévé. A 19–
20. század fordulójától kezdve egészen a
Balkán-háborúkig, illetve a mindenkori
Jugoszlávia részeként a macedón nemzet
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– szerb támogatással – a saját önállóságát döntően a bolgártól való elkülönülés
révén, a bolgárbarát tendenciák háttérbe
szorításával, sőt legyőzésével határozta
meg.3
Bulgáriának a második Balkán-háborúban elszenvedett veresége nyomán
a földrajzi Makedónia döntő részéről le
kellett mondania. A lehetséges jövőbeni
revánsra irányuló törekvéseinek ellensúlyozására a szerbek kezében célszerű
eszköz volt a nem bolgár macedónoknak a felsorakoztatása, vagyis annak a
hangsúlyozása, hogy a földrajzi Makedóniából Szerbiához került területeken
nem bolgárok, hanem macedónok élnek.
A macedónok nemzeti tudatának az erősödésével azután már a szerb sugallatokra
sem volt szükség „bolgárságuk” elutasításához.
Bulgária elsőként – és alkotmányos nevén – ismerte el a mai Macedóniát állami
entitásként, politikai realitásként, de nem
tette meg ugyanezt a macedón nemzet
és a macedón nyelv vonatkozásában.4
A volt jugoszláviai Macedón Szocialista Köztársaságnak a Szerbiáról, illetve
az általa uralt-irányított föderációról
való leválását a bolgár vezetés minden
bizonnyal elsődleges célnak tekintette.
Ennek megvalósulását, a függetlenség
kikiáltását nemzetközi jogi elismeréssel
üdvözölte, és – nyíltan ki nem mondott
célként, várakozásként – Macedónia Bulgária felé fordulását remélte. A macedón
nemzet önállóságának a független Macedónia helyzetének stabilizálódásával
párhuzamosan egyre erőteljesebbé vált
megjelenítését és hangsúlyozását viszont
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bolgárellenességnek és a kapcsolatok fejlesztését akadályozó tényezőnek értékeli,
és akként kezeli.5
Szerbia és Bulgária között a 19. századi
függetlenné válásuk óta politikai és katonai küzdelem folyt, mert a földrajzi Makedóniát mindkét ország a területi terjeszkedése kiemelt irányának tekintette.
Bulgária vezetői – mint az az eddigiekből
kiderült – a macedónokat bolgároknak
tekintették, ezért céljuk a bolgárok lakta területek egyesítése volt. A macedón
nemzet önállóságának elismerése vagy
tagadása mögött még a második világháború után is történelmi köntösbe öltöztetett területi aspirációk, illetve akkor már inkább csak beteljesíthetetlen
vágyak húzódtak meg. A szerbek abból
indultak ki, hogy ha létezik önálló macedón nemzet, akkor a délszláv államhoz
tartozó Vardar-Makedóniához kell orientálódniuk a Pirini-Makedóniában élő
macedónoknak is. Bulgária viszont úgy
vélte, ha macedónok nincsenek, akkor
Vardar-Makedónia lakói bolgárok, vagyis az anyaországuk Bulgária, illetve lényegében két bolgár állam létezik. Ezek
az elméleti megközelítések a bolgár–jugoszláv (szerb) viszonyban nem váltottak
ki összeütközéseket, így nem nehezítették tovább a feszültségektől és később – a
Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság (JSZSZK) szétesésekor – a valóságos háborútól is sújtott Balkán helyzetét.
Érthető és megalapozott a bolgárok
ellenérzése, amit az vált ki, hogy a macedónok a saját nemzetté válásuk beteljesedése előtti történelmi időszakokba kalandoznak, és a bolgár történelem egyes
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részeit kívánják kisajátítani, macedónnak
minősíteni. Ez a nem csak a bolgár vonatkozásokat érintő macedón „történelemteremtő” igyekezet nem példa nélküli a Balkánon, és bár érzelmi és értelmi
alapon is magyarázható, tételei tudományos érvekkel cáfolhatóak. Ezzel együtt
elfogadhatatlan minden olyan törekvés,
amely arra irányul, hogy személyeket
vagy személyek közösségét elrettentse
a macedón nemzeti öntudat vállalásától,
illetve önmagában a macedón nemzeti
tudatosságban, annak formai kifejeződésében bolgár- vagy éppen görögellenességet lásson és láttasson.
Macedónia a két nyugati szomszédjával való viszonyában azoknak a múlt század elején született, az albán nemzettestet szétdaraboló, a nagyhatalmi érdekeket
tükröző döntéseknek a megörökölt következményeivel is szembesül, amelyek
a területén élő jelentős albán nemzeti
közösséget kisebbségi sorsba taszították.
Az albánok helyzete, illetve a jogaik érvényesülésének értékelése ismétlődő jellegű, de egyértelműen diplomáciai síkon
maradó véleménycsere – és gyakran véleménykülönbség – tárgyát képezi Macedónia és Albánia, illetve Koszovó között.
Ezzel együtt helyénvaló megjegyezni,
hogy a függetlenség kikiáltása óta Macedónia koalíciós kormányaiban folyamatosan fontos szerepet vállaltak az ott
élő albánok politikai pártjai. Koszovó
vonatkozásában a JSZSZK-ból örökölt
közigazgatási határok államhatárokká
történt változása óta bizonyos (nem jelentős nagyságú) területek hovatartozása
kapcsán is különböznek az álláspontok.
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Nyílt, hivatalos, kormányzati szinten is
támogatott területi követeléseket egyik
albán állam sem hangoztatott és nem is
hangoztat Macedóniával szemben. Óvatos fogalmazással annyit azért mondhatunk, hogy Macedóniának vannak olyan
területei, amelyeken az albánok autochton nemzetnek tekinthetők, és amelyeket
az egységes, etnikai Albánia gondolata is
érinthet.
Így jutunk el a déli szomszédhoz, Görögországhoz, illetve a vele való viszony
kulcseleméhez, az ún. névvitához, ami
minden, csak nem kizárólagos névvita: sokkal nehezebb és összetettebb ügy
annál, mint azt az elnevezése sugallja.
Valóságos elemek és belemagyarázások,
alaptalan vádaskodások és félelmek, zsarolások és nemzetközi szempontból is káros macedón és görög nemzeti döntések
halmaza rejtőzik mögötte.

A névvitához kapcsolódó
történelmi előzmények,
körülmények
Az ókori makedónok – akiknek a legnagyobb, világtörténelmi mértékű és jelentőségű uralkodójuk közismerten Nagy
Sándor volt – az i. e. 4–3. században
érték el politikai, katonai hatalmuk csúcsát. Törzsterületük a mai Görögország
északi, a földrajzi Makedónia déli részén
volt, a térség is az ő nemzetségnevüket
kapta. Az ókori görögök még az i. e. 5.
században is barbároknak tekintették
őket, vagyis nem ismerték el a hellén
kultúrkörhöz és etnikai csoporthoz való
tartozásukat.
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Az első szláv csoportok az i. sz. 5. század derekán jelentek meg a Balkánon, és
fokozatosan benyomultak azokra a területekre is, ahol az ókorban a makedónok
éltek. Nemzeti önállóságuk a második
világháború során, illetve utána létrejött
új Jugoszláviában teljesedett ki, akkor
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véglegesítették nyelvük szabályait. Ez az
önálló szláv nemzet így a nevét arról a földrajzi térségről kapta, ahol él. Azt azonban
világosan látni kell, hogy Makedóniában a
macedónokon kívül több nemzet – bolgárok, görögök, albánok, törökök, szerbek és
mások – képviselői is jelen vannak.
Külügyi Szemle
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A földrajzi Makedónia három egységből, Vardar-Makedóniából (Macedónia),
Pirini-Makedóniából (döntően Bulgária
részét képezi) és a Görögországhoz tartozó Égei-Makedóniából áll; ez utóbbi
Makedónia néven Görögország egyik
tartományát alkotja.
A magyar tudományosság már az írásmódban is egyértelmű különbséget tesz az
ókori makedónok és a szláv macedónok
között; a nagy európai nyelvekben ez ilyen
közvetlen módon nem lehetséges. A macedón és a görög nyelv is csak a „makedón”
szóformát használja, ami szintén tápot ad
a két ország közötti bonyolult vitához.
A macedón nemzet önállóságát annak
idején a JSZSZK mindegyik nemzete
elfogadta. Bulgária, mint arról már szó
volt, elismeri a politikai realitásokat, de
történelmi, etnikai, nyelvi érvekkel vitatja a macedón nemzet és nyelv önállóságát; a macedónokat bolgároknak, nyelvüket a bolgár nyelv egyik dialektusának
tekinti. Görögország álláspontja szintén
ellentmondásos: elismeri az ország függetlenségét, de a névhasználatát a leghatározottabban elutasítja, illetve tagadja,
hogy macedón nemzeti kisebbség él a
területén. Említésre méltó tény, hogy az
1945 utáni görög polgárháborút követően
a vesztes kommunista párt külföldre menekült híveinek egy része macedón nemzetiségű volt, így Égei-Makedóniában a
nemzetiségi arányok a görögök javára
módosultak. A polgárháború „kiváló”
alkalmat adott a győztesnek az etnikai
viszonyok „tisztázására”, de az etnikai
tisztogatásra is.
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A macedónok a bolgár és a görög álláspontra válaszul – a térség bonyolult
etnikai viszonyait hibásan és leegyszerűsítő módon kezelve – a saját területüknek
tekintik Makedónia mindhárom régióját.
Ezt történelmi térképekkel és szaktanulmányokkal igyekeznek magyarázni és
igazolni. Az ok és okozat viszonyának
balkáni bonyolultságára, illetve ellentétes megítélésére ez a helyzet is jó példa
lehet, hiszen a bolgárok és a görögök saját fellépésüket a macedón részről érkezett kihívásra adott válasznak tekintik.

Macedónia függetlenné válása,
a macedón és görög álláspont
meghatározó szempontjai,
a nemzetközi közösség magatartása
Macedónia függetlenségének nem volt
semmiféle történelmi előképe. Kikiáltása
a titói Jugoszlávia széthullásának a folyamatába illeszkedő, történelmi jelentőségű
nemzeti, politikai, társadalmi, gazdasági
döntés volt, amit népszavazás erősített
meg. Az ország nevének megválasztása
ennek emblematikus megjelenítésének
tekinthető, és – a volt Jugoszlávia többi
köztársasága új nevének kialakításával
összhangban – egyszerűen a szocialista
jelző elhagyásával történt.
A függetlenségüket történelmi előzmények nélkül elnyert más nemzetekhez és országokhoz hasonlóan – mint
jeleztem –, sajnos, Macedóniában is „eredetalkotási” folyamat indult el. Lényege,
hogy az önálló nemzetté válás ténylegesen alig százéves történetiségét valamiféle
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makedón–macedón kontinuitással próbálják ellensúlyozni, illetve „gazdagítani”.
Ennek jegyében születhetett meg például az ország zászlajának az első változata, amely a jól ismert makedón jelképet, az ún. veriai (vagy verginai) csillagot
mintázta. Bár nem zárható ki makedón
népelemek továbbélése a szlávok megjelenéséig, vagyis közel ezer éven keresztül, de az semmiképpen nem nyújt alapot
ahhoz, hogy a makedón jelképet szerepeltessék macedón nemzeti szimbólumként.
Ez ráadásul azt a macedón felfogást is
nyomatékosította, hogy a földrajzi Makedónia mindhárom részének lakosai macedónok. A megalapozatlan történelmi
eredetmítoszok gyártása elfogadhatatlan
a nemzetközi, így a magyar tudományos
világ – és következményei miatt a politika – számára, de azt nem lehet egyetlen
néptől sem elvitatni, hogy identitásának
kifejezéseként saját államának elnevezéséről, állami szimbólumairól döntsön.
Magyar részről teljes megalapozottsággal és joggal utalhatunk e két szempontra, hiszen az előző elvvel például a
Romániához fűződő kapcsolatainkban is
szembe kerültünk, míg az utóbbi tiszteletéről a szlovák állami címer tudomásul
vételével tanúbizonyságot tettünk.
Görögország azonnali és a leghatározottabb elutasítással reagált Macedónia
alkotmányban rögzített nevének meghatározására. Ez annak alapján, hogy a
JSZSZK időszakában nem támasztott
kifogást az érintett tagköztársaság nevében szereplő „makedón” szóval szemben,
váratlan volt. A jelenlegi Macedóniánál összehasonlíthatatlanul erősebb, a
nemzetközi politikában tekintélyesebb,
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sőt elismerten fontos tényezőként szereplő, az ideológiai világképében ellentétes
oldalon álló Jugoszláviával jó kapcsolatokat ápolt, az abból kivált, független országként megjelent, új északi szomszédját viszont területi ambíciókkal vádolta
meg. Arra hivatkozott és hivatkozik,
hogy az ország neve soviniszta, területszerző szándékokat takar. Elutasító magatartására adott magyarázata szerint
Macedónia Görögország történelmének
elemeit kisajátítva igyekszik saját múltat teremteni magának. Úgy tűnik, hogy
Görögország a történelmi sérelmeit, a
szlávokkal szembeni ellenérzéseit a független Macedóniával szemben igyekszik
levezetni, illetve érvényesíteni. Ebben
kezére is játszanak a macedón félnek a
földrajzi Makedónia egészével kapcsolatos kombinációi, az olyan szimbolikus,
de provokatív lépései, mint a szkopjei
repülőtér Nagy Sándorról történő elnevezése vagy az ókori uralkodó grandiózus
szobrának felállítása Szkopje főterén.
A nemzetközi közösség kevéssé vizsgálta, hogy helytálló és jogos-e a NATOés EU-tag Görögországnak a vele politikai, gazdasági, katonai erejénél fogva
össze sem hasonlítható Macedóniával
szembeni álláspontja. Ugyanez az ellenőrzésnélküliség érvényesült a Szkopjéval
szembeni görög politikai vádak megalapozottságát illetően is.
A görög diplomácia figyelemre méltó
világsikert ért el a nemzetinek tekintett
érdekei védelmében, kiváló érdekérvényesítő képességekről tett tanúbizonyságot, hiszen Macedóniát minden nemzetközi szervezetbe „the former Yugoslav
Republic of Macedonia” (FYROM), azaz
Külügyi Szemle
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Macedónia, Volt Jugoszláv Köztársaság
néven vették fel. Jelenleg is ezt a nevet
használja az ENSZ, az EU, a NATO és az
EBESZ is. Görögország éveken keresztül
gazdasági embargót tartott fenn Macedóniával szemben, majd 1995-ben létrejött a
két ország közötti ún. átmeneti megállapodás.7 Ebben Athén – bár továbbra sem
ismerte el sem a Macedón Köztársaság,
sem a Macedónia elnevezést – kötelezettséget vállalt arra, hogy nem akadályozza
szomszédja euroatlanti integrációs törekvéseinek a megvalósulását. Macedónia
megváltoztatta a nemzeti zászlója formáját, illetve a címerét, nevét azonban
nem adta fel. A névhasználat kérdésében
így megmerevedtek az álláspontok, de ez
végső soron már nem hátráltatta a kétoldalú kapcsolatok fejlődését, különösen a
görög tőke erőteljes megjelenését Macedóniában.
A nemzetközi közösségen belül elsöprő többségben vannak azok az államok,
amelyek vagy az alkotmányában meghatározott nevén ismerték el Macedóniát,
vagy de facto azt alkalmazzák a kétoldalú kapcsolatokban. Több mint 120 ország
tartozik ebbe a csoportba – közöttük az
Egyesült Államok és Oroszország –, viszont egyik sem kezdeményezte a mérvadó nemzetközi szervezetekben, hogy
azok is ismerjék el Macedónia alkotmányban rögzített elnevezését.
Magyarország ugyan FYROM néven
ismerte el a független Macedóniát, az
akkori jegyzékváltás során a macedón fél
viszont az alkotmányos nevét használta.
A magyar magatartás alapelve az volt,
hogy nem avatkozhatunk bele más országok belügyeibe, és minden népnek joga
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van dönteni a saját identitásáról, államának elnevezéséről, állami szimbólumairól,
ugyanakkor hazánk formálisan igazodott
az ENSZ Macedónia elnevezésével kapcsolatos gyakorlatához. A határon túl élő
magyar nemzeti közösségeknek a nemzeti
identitásuk, magyarságuk megőrzéséért
folytatott küzdelmére tekintettel egyértelműen kijelenthető és különösen hangsúlyozandó, hogy az identitásválasztás szabadsága Magyarország számára mindenkor
elsődleges jelentőséggel bír. Erről az alapelvről semmilyen körülmények között, így
a macedón–bolgár vagy a macedón–görög
vita elemzésekor sem felejtkezhetünk el.
A macedón diplomácia Budapesten is
éveken keresztül mindent megtett annak
érdekében, hogy a magyar gyakorlatban,
illetve a kétoldalú kapcsolatokban is teret
nyerjen az alkotmányában meghatározott
neve. A 2006. novemberi szkopjei miniszterelnöki tárgyaláson született „gentlemen’s
agreement” rögzítette, hogy Magyarország
a kétoldalú kapcsolatokban – beleértve az
államközi szerződéseket is – ezt a nevet
használja; Orbán Viktor kormányfő 2012
decemberében, macedón partnere magyarországi látogatásakor ezt megerősítette.
Hangsúlyozta, nem lenne helyes, ha a névvita rendezését az érintett partner követelésére Macedónia euroatlanti csatlakozási
tárgyalásainak az előfeltételéül szabnák.
Az ügyet rendezni kell – hangsúlyozta a magyar miniszterelnök –, de ez nem az előfeltétele, hanem a sikeres végeredménye lehet
a csatlakozási megbeszéléseknek. A Külügyminisztérium sajtófőnöke bejelentette,
hogy Magyarország a partnere alkotmányában meghatározott nevén ismeri el Macedóniát.8
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Az átmeneti megállapodás aláírása után az ENSZ székhelyén Matthew
Nimetz amerikai nagykövet közvetítésével tárgyalások kezdődtek Macedónia
és Görögország között. Ezek elvileg azóta is napirenden vannak, mert egyik fél
sem vonult vissza a megbeszélésektől, de
eredményt eddig még nem hoztak. Görögország az alkotmányos elnevezés elutasításán túl az ország nevére vonatkozó
tényleges elképzeléseit inkább csak informális formában jelezte (pl. Észak-Makedónia, Szkopjei Köztársaság), Szkopje
viszont következetesen ragaszkodik az
alkotmányos névhez.
Ezek a kezdeményezések – vagyis,
hogy valamilyen földrajzi jelzővel különböztessék meg Macedóniát a görög Makedónia tartománytól – semmivel sem
támasztanak kisebb és kevésbé komoly
gyanút Athén lehetséges területi aspirációival kapcsolatban, mint amelyekkel
maga vádolja Szkopjét Makedónia földrajzi térségének szétdaraboltsága okán.
Hipotetikusan kezelve a kérdést,
amennyiben Makedónia kapcsán az
északi szomszédnak felróhatóak a délre
irányuló területi igények, akkor a déli is
szemet vethet hasonló szándékkal északra. Ráadásul a görög tartomány teljes
elnevezése nem tartalmazza, nem is tartalmazhatja az államforma megnevezését. Vagyis a macedón nyelvű Republika
Makedonija alkotmányos név így, az államformára való utalással egyértelmű
elhatárolódást fogalmaz meg, azaz az
ország végképpen nem mosható össze a
görög Makedónia tartománnyal.
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A macedónok, a görög követelésnek
engedve, a függetlenség kikiáltása után
tettek lényeges – tartalmi és szimbolikus –
engedményeket, de álláspontjuk szerint
országuk elnevezésének a módosításával
önálló nemzeti mivoltuk egyik elsődlegesen fontos attribútumát adnák fel.
Macedónia belső hatalmi és nemzetiségi viszonyainak ismeretében kijelenthető, hogy a döntésben az albán nemzeti kisebbségi közösség felelős politikai
pártjai állásfoglalásának is kifejezett
jelentősége van. Ők a macedón identitásról nem nyilatkoznak, azt tudomásul
veszik, de facto elismerik, ugyanakkor
erőteljesen sürgetik a névvitának a kölcsönös tiszteletre alapozott lezárását.
Tudatában vannak ugyanis annak, hogy
a névvita elhúzódása az országnak az albán nemzeti kisebbségi közösség által is
támogatott euroatlanti integrációs törekvéseit kudarca ítéli. Mindez különösen
annak tükrében figyelmeztető számukra,
hogy ők, Macedónia alkotmányos alkotó elemeként, illetve az albán nemzettest
részeként, az albánok által is lakott többi
országhoz – Albániához, Montenegróhoz
és Koszovóhoz – hasonlítva sokkal hamarabb nyerték el az uniós tagjelölti státust,
és a legelőrébb jutottak az euroatlanti integrációs folyamatban. Mára azonban ez
az előny szertefoszlott, hiszen Albánia
már a NATO tagja, Montenegrót pedig
meghívták a csatlakozásra.
Görögország mindenképpen meg akarja törni északi szomszédja kitartását.
Ehhez – a kétoldalú kapcsolatok rendszeréből kilépve – a nemzetközi politika
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színpadára vitte merev álláspontját, és a
2008. évi bukaresti csúcstalálkozón megvétózta Macedónia NATO-csatlakozási
szándékát. Mindent megtett annak érdekében is, hogy az országnak az uniós
követelmények teljesítésére vonatkozó
teljesítményét negatívan ítéljék meg, s
megakadályozta a csatlakozási tárgyalások megkezdését is.
Macedónia uniós csatlakozási folyamatának az egy helyben topogásához
azonban vitathatatlanul hozzájárultak a
követelmények teljesítésében mutatkozó
tényleges lemaradásai. Az említett átmeneti megállapodással viszont semmiképpen nem volt összhangban a NATOban alkalmazott görög vétó, hiszen a
szervezet úgy ítélte meg akkor, hogy
Macedónia teljesítette a meghívás feltételeit. A hágai Nemzetközi Bíróság 2011.
december 5-én azt állapította meg, hogy
Görögország megsértette az átmeneti
megállapodásban vállalt kötelezettségeit, amikor megakadályozta Macedónia
NATO-tagságát.9

A megoldás lehetőségéről
Nyilvánvaló, hogy ezt a névvitát csupán
nyelvészeti eszközökkel nem lehet rendezni, mivel nem egyszerűen csak nyelvi
kérdésről van szó. Mindkét fél, de helyzeténél fogva elsősorban Görögország részéről a megegyezésre irányuló valós politikai akaratra van szükség. A két ország
közötti súlyos nézetkülönbség kapcsán
a nemzetközi közösség – a Nimetz-féle
közvetítési megbízáson kívül – tartózkodik a beavatkozástól.
2017. tavasz

Matthew Nimetz a névhasználat kérdésében 2005 végén azt javasolta, hogy
nemzetközi viszonylatban Macedónia alkotmányos nevét használják a függetlenségét elismerő államok, míg a kétoldalú
kapcsolatokban Görögország és Macedónia egy mindkét fél számára megfelelő
megoldásban állapodjon meg. Macedónia
elfogadta, Görögország viszont elutasította ezt a javaslatot. Az utóbbi álláspontja szerint a kétoldalú és a multilaterális
kapcsolatokban ugyanazt a nevet kell
használni, és ragaszkodott valamiféle
földrajzi jelzővel kombinált, egységes elnevezéshez.
Athén egyre agresszívabb diplomáciával igyekezett a saját álláspontja melletti
támogatást fenntartani, állandó és mind
élesebb kritikával illette azokat az államokat, amelyek szerinte lazábban kezelték a névhasználat kérdését. Szkopje sem
engedett, hiszen az ország elnevezése
mellett nem kevésbé fontosak számára
annak következményei: magának a macedón identitásnak az elismerése – az,
hogy a nemzetet és a nyelvet a földrajzi
kiegészítés nélküli „macedón” szóval illessék, illetve a mindennapi nyelvi kontextusokban szintén azt használják minden nyelvben és a nemzetközi kapcsolatokban egyaránt.10
A kilátástalan helyzetben, sajnálatos
módon, a macedón fél több, erősen támadható lépéssel nehezítette, rontotta a
helyzetét az ismétlődő görög vádaskodásoktól kissé már „megcsömörlött” nemzetközi partnereinél. Így – a már említett
példákon túl – számos, Macedónia területén talált, a hellenisztikus időszakból
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származó antik szobrot múzeumok helyett kormányépületek előtt és kormányépületekben helyeztek el, mintha azok a
saját történelmüket jelképeznék. E lépések is szimbolikusak voltak ugyan, de
alátámasztották a görög történelem kisajátítására irányuló macedón szándékokról szóló görög vádakat.
A FYROM elnevezés fenntartásával a
nemzetközi közösség inkább a görög oldalra állt, és ezt tette a NATO is, amikor
a 2008-as bukaresti csúcson Macedónia
meghívását lényegében a névvita lezárásától tette függővé, vagyis egyedi követelményt állított vele szemben.
Hosszú éveken keresztül úgy volt értékelhető, hogy Görögország a saját érdekei szempontjából kiválóan használta ki
az adott politikai helyzetnek a számára
kedvező lehetőségeit és a Macedóniával
szemben kínálkozó zsarolási potenciált.
Az elutasító NATO-döntés, illetve az
uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésének végtelennek tűnő lebegtetése
ugyanakkor felveti azt a kérdést, hogy
mennyire előrelátó dolog a Balkán-félsziget stabilitásában fontos szerepet játszó
Macedónia gyengítése, euroatlanti integrációs elkötelezettségének megrendítése.
Ez már nem lehet görög érdek sem. Az
évek telnek, és a névvitában semmiféle
tényleges előrelépés nem történt.
A korábban a Balkán-félsziget államainak uniós csatlakozásához készült, úgynevezett szaloniki ágenda nevű program
kezdeményezője, a térségben erős politikai és gazdasági befolyásra törekvő és
e tekintetben kétségtelen eredményeket
elért EU- és NATO-tag, Görögország
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olyan súlyos társadalmi, gazdasági válságba süllyedt, hogy annak leküzdéséhez
nemzetközi segítséget kért és kapott. Macedónia elhúzódó belpolitikai válsággal
küzd, és a 2016. decemberi választások
utáni fejlemények sem utalnak egyelőre
arra, hogy könnyen ki tud majd lábalni a
krízisből. Mindkét állam energiáját a saját válságos helyzetének a megoldása köti
le, és megoldatlanul hurcolják tovább a
negyedszázados névvitát. Az együttműködésük – ha akarják, általuk is jól felismerhető – politikai, gazdasági szükségességét, úgy tűnik, felülírják a történelmi eredetű nézetkülönbségek.
A nemzetközi politikában nem egyedüli az ilyen „időskorú” megoldatlan
ügy. A legkárosabb ebben a vitában,
hogy a kétoldalú probléma a nemzetközi
közösség közömbössége, sőt talán elzárkózási hajlama ellenére is már régen és
egyértelműen kilépett az eredeti keretéből. A külső szemlélő számára egyre
érthetetlenebb az elhúzódása, az érintett
felek képtelensége a sikeres lezárására.
Az 1990-es évek elején, az átmeneti
megállapodás aláírásáig, a Macedóniával
szembeni görög embargó következményei másokat kevéssé érintettek. A görög
határállomásokon a belépőket köszöntő
„Makedónia mindörökké görög!” jelmondat mögött rejtőző tartalmat senki
sem vizsgálta komolyan, az nem vonta
magára a figyelmet. Nemzetközi szinten
inkább a macedónoknak az alkotmányos
névhez való ragaszkodása okozott feltűnést, illetve – a helyzet kellő elemzésének hiányában – értetlenséget. Az ország
NATO-csatlakozását megakadályozó görög
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vétó azonban már a Balkán-félsziget stabilitásának megteremtését és erősítését,
országai demokratikus átalakulását segítő törekvésekkel került ellentétbe, és változatlanul akadályozza az észak-atlanti
szervezetnek a térség egésze szempontjából fontos országban való, új minőségű
megjelenését.
Ez a probléma még nyilvánvalóbbá vált
most, amikor Görögország és Macedónia
is a migránsválság frontországává vált.
Nem látott napvilágot nyílt információ
arról, hogy a balkáni migránsútvonal
érintett országai közötti, kiéleződött
feszültségek oldásában a NATO, illetve az EU valamiféle közvetítő szerepet
játszott-e vagy sem. Mégis azt feltételezem – bár például a szlovén–horvát viszonynak a legkiélezettebb időszakban
tapasztalt fejleményei ezt nem feltétlenül
támasztják alá –, hogy a macedón–görög
határon hosszabb ideje kialakult helyzet
kezelését elősegíthette volna, ha mindkét
ország tagja az említett szervezeteknek.
Mindenesetre várható vagy legalábbis
remélhető volt, hogy a migránsválság
rákényszeríti a két országot, hogy végre
komolyan nekilássanak a névvita megoldásának, negatív következményei felszámolásának.
Ezt látszott igazolni a görög és a macedón miniszterelnök 2015. szeptember
29-én, az ENSZ-közgyűlés ülésszaka
idején Barack Obama amerikai elnök
által adott fogadáson zajlott találkozója.
A New Yorkban tartott rövid megbeszélés persze csak a jó szándék kifejezésére
volt elegendő,11 illetve arra, hogy a bizalomerősítő intézkedések megtételére
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irányuló készségüknek adjanak hangot.
Ezzel együtt egyes görög lapok neheztelően utaltak arra, hogy az amerikai
szervezők a görög követelés ellenére Macedóniát annak alkotmányos nevén szerepeltették a közgyűlés ülésszaka alatt
a terrorizmus elleni küzdelemről tartott
nemzetközi konferencián.
A kibontakozással kapcsolatos reményének adott hangot Matthew Nimetz
nagykövet is a Kathimerini című görög
lapnak adott interjújában, 2015 novemberében.12 Sajnos azonban a nyilatkozata
a névvitának a földrajzi jelzővel operáló megoldásának ismert gondolatán és
a korábban már tett hasonló, hangzatos
megállapításán („itt az idő a probléma
megoldására”) túlmutató, valóban újszerű javaslatokat nem tartalmazott. Szükségesnek tartotta a névvel kapcsolatos
megoldás „kiegészítő aspektusainak”
– vélhetően például a nemzet és a nyelv
elnevezésének – jóakaratú kezelését, de
konkrétumok nélkül. Kifejezte véleményét, miszerint a feleknek biztosítékot
kell adniuk arról, hogy a jövőben mindenféle területi követeléstől elhatárolódnak, a békés és együttműködő kapcsolatépítésre összpontosítanak. A megállapodás eléréséhez elengedhetetlennek
tartotta az érintett népek identitásának,
kulturális örökségének a tiszteletben tartását. Nimetz a felsoroltak teljesülésétől
Macedónia NATO-csatlakozásának a felgyorsulását, illetve az uniós belépési folyamat kezdetére vonatkozó dátumnak az
egyértelmű meghatározását várta. Javaslataival mindkét fél követeléseinek igyekezett elébe menni, de a sorrendjük arra
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utalhatott, hogy Macedónia NATO- és
EU-csatlakozása szerinte is csak a névvita megoldása után következik.
Nikola Gruevszki miniszterelnök 2015.
december 15-én, külügyminisztere athéni látogatását megelőzően kifejtette, kész
minden tőle telhetőt megtenni a névvita
lezárása érdekében.13 Azonban ahogyan
a görög külügyminiszter 2015. júniusi,
Szkopjében folytatott tárgyalásain, úgy
a macedón partnere útja során is csak a
jól ismert álláspontokat ismertették, és
az egyeztetések megint csak nem hoztak
áttörést. A macedóniai albán nemzeti közösség eddigi viszonylagos passzivitásának tükrében kifejezetten figyelemre méltónak értékelhető a koalíciós kormány albán pártjának, a DUI-nak (Demokratikus
Unió az Integrációért) a névvita megoldása érdekében kifejtett közvetítői igyekezete.14 Ali Ahmeti pártelnök két albán
nemzetiségű
miniszterelnök-helyettes
kíséretében 2016. január elején Athénban
tárgyalt Nikosz Kociasz külügyminiszterrel a megoldásról. A megbeszélésről
vajmi kevés információ látott napvilágot,
de a következő időszak történései annak
sikertelenségére utalnak.
E fejlemények alapján megállapítható,
hogy az elvi megállapodási készség tartalom nélküli ismételgetése helyett egyik
fél sem akar-tud gyakorlati eredményt
felmutatni. A pozitív nyilatkozatok is
csak addig hangzottak el, amíg a migránsválságban mindkét ország a „gyorsított átjuttatás” gyakorlatát követve arra
törekedett, hogy a migránsok, menekültek minél hamarabb átkeljenek a saját
területén. A macedón határ lezárása óta
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ugyanis végképp nem mutatnak valós
szándékot arra, hogy most, a mindkét országot érintő súlyos belpolitikai, gazdasági helyzetben lemondjanak a névvitában képviselt, nemzeti ihletésű álláspontjuk révén más ügyekben is remélt tömegtámogatásról. Inkább az ellenkezője igaz.
Jellemző például, hogy a migránsválság
különösen kiéleződött időszakában belpolitikai támadás érte a görög migrációs
minisztert, aki az északi szomszédot Makedóniának15 nevezte.
E példa sajnos arra utalhat, hogy nem
létezik olyan – bármi által kiváltott –
súlyos helyzet Görögországban, amely
végre értelmes párbeszédre ösztönözné
a kormányt a névvita megoldása érdekében. Nem látszik egyelőre az sem,
hogyan ítéli meg az EU a balkáni migránsútvonal lezárásában Macedónia által játszott frontharcos szerepet, illetve
egységes uniós álláspont hiányában várható-e – egyáltalán szóba kerülhet-e – valamiféle megjutalmazása az integrációs törekvései támogatása révén. Igenlő
válasz esetén ehhez meg kellene győzni
Görögországot is, erre pedig vajmi kevés
esély látszik – most már nemcsak történelmi okokból, hanem a macedón határzár jelentette sérelmek okán is. Prokopisz
Pavlopulosz görög elnök 2016. április
11-i, a migránsok és a macedón rendőrség között az idomeni határállomás közelében történt összecsapásokról adott
nyilatkozata ezt megerősíti. Az államfő
szerint „a menekültekkel szembeni ilyen
viselkedéssel a szomszédunknak sem az
EU-ban, sem pedig a NATO-ban nincs
helye”.16
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A névvita kapcsán szükségszerűen
foglalkozni kellett és kell Macedóniának
a többi szomszédjához fűződő viszonyával is, amelyek közül a legfontosabb a két
NATO- és EU-tag, Bulgária és Görögország álláspontja. A görög és bolgár vonulat korábban több elemében is lényegesen
különbözött: így Bulgária elismerte a
politikai macedónizmus szülöttét, a független Macedóniát, míg Görögország de
jure elutasította északi szomszédja névhasználatát, illetve annak függetlenségét,
állami entitásként való létét – szkopjei
képviseleti irodájának megnyitásával és
fenntartásával, valamint az említett átmeneti megállapodással – csak de facto vette tudomásul. Bulgária nyíltan elutasítja
az etnikai macedónizmust, Görögország
ezt a névvita révén, burkoltabban teszi,
de a két ország macedónellenességében
ez már közös tényezőként jelentkezik.
Macedónia euroatlanti integrációs törekvéseinek az akadályozásában a görög és
a bolgár álláspont konvergenciát, erősödő hasonlóságot mutat, és nem zárható
ki, hogy a Macedóniával szembeni görög
vétó mellett a bolgár is megjelenhet.
Macedónia mai földrajzi stratégiai
jelentősége megköveteli, a történelmi
tapasztalatok pedig alátámasztják stabilitása megőrzésének a szükségességét.
A Görögország válságos gazdasági
helyzetének megoldásához nyújtott
külső segítségről való döntések meghozatalakor nem fogalmazódtak meg a
görög külpolitikával szemben igények,
de még kifejezett elvárások sem. Talán
nem is lett volna méltányos, hiszen önmagában is éppen elég nagy feladatot
2017. tavasz

kell teljesítenie Görögországnak – az államnak és a társadalomnak egyaránt – a
válságos helyzetből való kilábaláshoz, és
ezt azzal a kéréssel megterhelni, hogy a
névvita ügyében mutasson nagyobb rugalmasságot, nem volt célszerű. Már csak
azért sem, mert a macedón félnek is újra
„szólni” kellene, hiszen ott is bőven van
tennivaló. Ráadásul az EU- és a NATOtagok többsége a jelek szerint egyelőre
nem érzi úgy, hogy a helyzet rendezése most már az ő érdekeiket is szolgáló
szükségszerűség lenne. A névvita miatt
megfogalmazott görög vétó továbbélése
még jól is jött az unió további bővítését
ellenzőknek.
A migránsválság kezelésének követelményei viszont határozottan rávilágítanak arra, hogy ideje volna erősíteni az
átgondolt, megfontolt nemzetközi közvetítői jószolgálatot. Erre jelenlegi helyzetében az Európai Unióra – mint egységes egészre – kevéssé lehet számítani, de
– mivel európai ügyről van szó – a tagjai
közül kialakuló baráti csoport (group of
friends), már vállalhatna ilyen szerepet;
ellenkező esetben marad az amerikai
közvetítői tevékenység felújítása.
A névvita, illetve a mögötte rejtőző
meggondolások, szándékok, érvek és
érdekek szövedéke minimálisan is közel
másfél évszázados folyamat következtében alakult ki, az ókori makedónokig
nyúló, erőteljes szállal. Mindezek miatt
nagy a valószínűsége, hogy ha a közvetítők a történelmi igazságtétel mezejére
tévednek, biztosan nem tudják megőrizni mindkét fél barátságát, s óhatatlanul szembekerülnek valamelyiknek
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a bírálatával. Habár nem ez most a világ
sorsát meghatározó, legnagyobb nemzetközi problematika, azért további „öregedését”, kibogozhatatlanná válását meg
kellene akadályozni.
Ennek során a történelmi, tudományos
vonatkozásoktól és háttértől egyértelműen el kell választani a mostani politikai
követelményeket, a lehetséges megoldást.
Ehhez az átmeneti megállapodásból kellene kiindulni. A kulcskérdés az, hogy
Macedónia integrációs törekvései valóban kizárólag a névvita megoldása után
kaphatnak-e zöld utat, vagy Görögország
– a megállapodásban foglalt kötelezettségeinek megfelelően – nem akadályozza
azokat, ha Szkopje FYROM néven is vállalja a tárgyalásokat, illetve a csatlakozást, nem elfeledkezve a névvita lezárása
érdekében rá háruló feladatokról sem.
Az új típusú közvetítéssel kidolgozandó
megoldásnak komplex jellegűnek kell lennie, nem maradhat lezáratlan részlet, akár
tartalmi, akár formai jellegű vonatkozás.
Nyílt kérdésekkel nyílt válaszokat kell a
közvetítőknek megkövetelniük; a csak
sejtetett aggodalmakat, belemagyarázásokat sem lehet félresöpörni, de azokra bizonyítékok szolgáltatását kell megkövetelni.
Az érintett vagy megvádolt félnek, illetve mindkét félnek olyan nemzetközi jogi
érvényű kötelezettségek vállalásával kell
azokra válaszolnia, amelyeket a közvetítők vagy más nemzetközi politikai szereplők és intézmények garanciáival kell szükség szerint alátámasztani. Az elsődleges
felelősség Macedóniáé és Görögországé
ugyan, de a külső segítség az említett követelmények és alapelvek vázlatos keretei
között elengedhetetlennek tűnik.
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bevezetője. Zsebők Csaba: A macedónkérdés
Bulgáriában 1919–1934 – magyar diplomaták
szemével. Budapest: ELTE BTK, 2011.
Dolgozatomban Macedónia alatt – a saját alkotmányában meghatározott neve szerint – a
Macedón Köztársaságot értem. Az ismétlések
elkerülése érdekében „a saját alkotmányában
meghatározott, rögzített név” helyett, azonos
tartalommal az „alkotmányos név” megfogalmazást is használom.
Az ortodox egyház és az állam történelmileg
kialakult viszonyára, az előbbi alávetettségére,
illetve annak tartalmára vonatkozóan klasszikus munka: Georg Ostrogorsky: A bizánci állam története. Budapest: Osiris Kiadó, 2003.
Érdekes és olvasmányos háttérmunkaként
használható: Gloria Man: Az ortodox törésvonal. Budapest: Háttér Kiadó, 1996.
A kelet-európai nemzetek kialakulásával
kapcsolatban ma is az egyik alapmunkának
tekinthető: Niederhauser Emil: Nemzetek születése Kelet-Európában. Budapest: Kossuth
Könyvkiadó, 1976. A szerző a kötetben a bolgár nemzettel igen, de a macedón nemzettel
nem foglalkozik. Ennek hátterében minden
bizonnyal tudományos és valószínűleg politikai természetű megfontolás is állhatott.
Kifejezhette a szerzőnek az önálló macedón
nemzet létét illető kétségeit vagy akár annak
tagadását, de az azzal kapcsolatos eszmefuttatás, illetve magának a témának a megjelenítése akkoriban minden bizonnyal kiváltotta
volna a korabeli politikai és eszmei szövetséges, Bulgária rosszallását.
A nyelvi vonatkozásokra adalékként lásd:
Schütz István: Fehér foltok a Balkánon. Budapest: Balassi Kiadó, 2002. 12. és 163. o.
A kötet szerzője rámutat a macedón nyelv
egyes jellegzetességeire, például a hátravetett
határozott névelőnek a nyelvi különlegességet
mutató (deiktikus) jellegére. (Ez azt jelenti,
hogy a hátravetett, vagyis a szó végére került
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a macedón fonetikában léteznek a palatális
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