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1. BEVEZETÉS 

 

 Az államterek dinamikus változásának, az államok felbomlásának és 

alakulásának, az új államok életképességének vizsgálatára kedvező terepet kínál a 

Nyugat-Balkán, amelynek 1990 óta gyökeresen megváltozott a politikai térképe: 

Jugoszlávia felbomlása során új államok alakultak, a folyamat következtében véres 

háborúk, fegyveres konfliktusok törtek ki, a rendezés nyomán egyes területek (Bosznia-

Hercegovina, Koszovó) a mai napig nemzetközi ellenőrzés alatt állnak. 

Vizsgálatunk tárgya, Macedónia békés úton vált ki Jugoszláviából, azonban 

2001-ben a macedóniai albán kisebbség fegyveres konfliktust robbantott ki, amelyet az 

USA és az EU közvetítésével megkötött, az albánoknak többletjogokat biztosító Ohridi 

Keretegyezménnyel (OKE) zártak le. Az OKE által meghatározott alkotmányos keretek 

megőrizték az állam egységét, ugyanakkor kiterjesztették az albán kisebbség jogait, 

valamint arányos képviseletet biztosítottak a kisebbségeknek az államigazgatásban. 

Ennek ellenére az OKE nem oldotta meg az etnikai feszültségeket, a társadalom 

továbbra is megosztott az etnikai választóvonalak mentén.  

A belső stabilitást befolyásoló tényezők mellett Macedónia az összes 

szomszédjával konfliktusba került. Albániával (és később Koszovóval) a macedóniai 

albán kisebbség helyzete, illetve az általa 2001-ben kirobbantott, kis híján 

polgárháborúvá fajuló, a koszovói albánok által nyíltan támogatott fegyveres konfliktus 

terhelte a kétoldalú kapcsolatokat. Bulgária nem ismeri el az önálló, a bolgártól 

különböző macedón nemzet, nyelv és kultúra létét, a Szerbiával fenntartott 

kapcsolatokat negatívan befolyásolja, hogy a Szerb Ortodox Egyház nem ismeri el az 

önálló (autokefál) Macedón Ortodox Egyházat. A fenti konfliktusok bizonyos mértékig 

fenyegetik Macedónia, mint önálló állam, illetve a macedón, mint önálló nemzet 

fennmaradását, ebből a szempontból azonban jóval súlyosabb a Görögországgal 

fennálló konfliktus: Görögország nem ismeri el az ország alkotmányos nevét (Macedón 

Köztársaság), Macedónia pedig nem hajlandó lemondani arról. Az ENSZ közvetítésével 

több, mint 20 éve folynak tárgyalások, de annak ellenére sem sikerült 

kompromisszumos megoldást találni, hogy gyakorlatilag ez az egyetlen akadálya 

Macedónia NATO-tagságának, illetve az EU-csatlakozási tárgyalások megkezdésének. 

A névvita megoldatlansága irracionálisnak tűnhet, tekintettel arra, hogy Macedónia 

euro-atlanti integrációja mindkét ország, illetve mindkét érintett szervezet (NATO, EU) 

érdeke, mivel az javíthatja az etnikai (macedón-albán) megosztottsággal küzdő ország, 

illetve az egész nyugat-balkáni térség stabilitását, elősegítheti gazdasági fejlődését. 

  A vizsgálat tárgyaként Macedónia választása különös oka, hogy 2003-tól 2007-

ig Szkopjében teljesítettem külszolgálatot, így a térség országai közül itt sikerült 

legtöbb helyszíni tapasztalatra szert tennem. Ezt hasznosan kiegészítik a közel-keleti 

konfliktustérségekben – az illegális migráció egyik fő kiindulópontjában –, 2012-13-ban 

szíriai és libanoni, majd 2015-16-ban iraki külszolgálataim alatt szerzett helyszíni 

ismereteim, amelyek lehetővé tették a közvetlen gyakorlati tapasztalatszerzést az 

államterek fragmentálódása, az új államosodás, valamint az etnikai-felekezeti 

konfliktusok vizsgálata területén.   

 Az értekezés előzménye a PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok 

Központjában Dr. habil. Pap Norbert vezetésével folytatott, Macedóniára, az albán 

szállásterületre, illetve a nyugat-balkáni térség egészére vonatkozó kutatási 

projektekben való részvételem. Ugyancsak fontos előzmény az USA Nemzetvédelmi 

Egyetem Nemzetközi Biztonsági Karán 2011-12-ben, terrorizmusellenes mesterképzés 

keretében folytatott stratégiai biztonsági és irreguláris hadviselés tanulmányaim, 
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amelynek során többek között az etnikai konfliktus macedón államra gyakorolt hatását 

vizsgáltam. 

 

2. TUDOMÁNYOS ELŐZMÉNYEK ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

 

 Hazánkban a jelenkori Balkán-kutatás legjelentősebb műhelye a PTE Kelet-

Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (KMBTK). Az itt folytatott kutatások 

közül az értekezés szempontjából kiemelkedő jelentőségű „A mediterrán Európa 

integrációjának földrajzi kérdései (1998-2001)” c. projekt, amelynek eredményeit PAP 

Norbert (Törésvonalak Dél-Európában, 2001) foglalta össze, aki továbbfejlesztette, 

illetve a hidegháborút követő nemzetközi politikai viszonyokra aktualizálta a 

Hartshorne-modellt, majd MTA doktori értekezésében (Magyarország és a Nyugat-

Balkán – kapcsolati helyek és terek) a térségbeli sajátosságokat figyelembe véve 

megalkotta a Hartshorne-modell Balkán-félszigetre érvényes regionális változatát, 

amellyel az államföldrajzi vizsgálatokhoz, így a jelen értekezéshez is időszerű és 

érvényes módszertani keretet biztosított. A „Közösségépítés és kisebbségi integráció 

mint a sikeres államépítés feltétele Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, a 

Vajdaságban és Krajinában (2008-2012)” c. projekt eredményeit REMÉNYI Péter 

publikálta (Állam- és nemzetépítés a Nyugat-Balkánon, 2014). Macedónia nem 

szerepelt ugyan a kutatás célterületei között, de a vizsgált területeken és Macedóniában 

az államterek fragmentálódása és az új állomosodás kapcsán jelentkező konfliktusok 

hasonlósága miatt ez a kutatás is fontos előzménye az értekezésnek. Bosznia-

Hercegovina esetében REMÉNYI Péter alkalmazta a Hartshorne-modellt (Bosznia-

Hercegovina államisága és a Hartshorne modell, 2013), és megállapította, hogy az 

eredeti modell szerint az államnak már szét kellett volna esnie. PAP Norbert hazánk dél-

európai – beleértve a Balkánt – kapcsolatrendszerét veszi górcső alá (Magyarország a 

Balkán és a Mediterráneum vonzásában, 2010), ebben a kutatásban már Macedónia is 

helyet kapott. M. CSÁSZÁR Zsuzsa az államterekre nagy befolyással bíró, ezért a jelen 

értekezésben is hangsúlyosan vizsgált balkáni kisebbségpolitikát, ezen belül a 

kisebbségek anyanyelvi oktatási lehetőségeit térképezte fel a „Magyarország és a 

balkáni térség interregionális kapcsolatrendszere” kutatási projekt keretében 

(Kisebbség-oktatás-politika a Balkánon, 2011); a Macedóniára vonatkozó kutatásban az 

értekezés szerzője is részt vett. A KMBTK 2001-től a Balkán Füzetek periodika 

keretében országmonográfia-sorozatot jelentetett meg, amelynek Macedóniáról szóló 

számának (DÖVÉNYI Zoltán – PAP Norbert – TÓTH József szerk. 2008: A Balkán 

keresztútján: Macedónia a XXI. század elején) kidolgozásában és szakmai 

gondozásában a szerző is részt vállalt. 2009-ben a Katonai Biztonsági Hivatal a 

KMBTK kutatóival együttműködve átfogó, a Nyugat-Balkánt széles 

összefüggésrendszerben bemutató kötetet (KOBOLKA István – PAP Norbert szerk. 2009: 

A Nyugat-Balkán) adott ki, amelynek angol nyelvű változata (KOBOLKA István – PAP 

Norbert szerk. 2011: European Perspective and Tradition, The Western Balkans) a 

Külügyminisztérium kiadásában, hazánk európai uniós elnöksége alkalmából jelent 

meg. A kötetben a nyugat-balkáni katonai képességekről szóló fejezetet a szerző 

dolgozta ki. 

 

Az értekezés célja a Macedónia államterére ható centrifugális és centripetális 

erők meghatározása Richard HARTSHORNE vonatkozó modellje (The Functional 

Approach in Political Geography, 1950) alapján, figyelembe véve a Hartshorne-modell 

PAP N. (2001, 2016) által javasolt kiegészítését. További cél javaslat kidolgozása 
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Macedónia államterére ható erők a térség, illetve hazánk biztonságát növelő 

befolyásolására. 

 

3. MÓDSZER 

 

Az értekezés módszertani keretét Richard Hartshorne centrifugális és 

centripetális erők modellje (HARTSHORNE, R. 1950) adja. Hartshorne modelljének egyes 

elemei már elavultnak tekinthetők, azonban az elmélet egésze, bizonyos 

kiegészítésekkel (PAP N. 2001, 2016), ma is alkalmazható az államok politikai földrajzi 

vizsgálatára. Az azóta eltelt időszak geopolitikai változásai, az államosodások, illetve az 

állomok felbomlása tapasztalatai alapján célul tűzzük ki javaslat megfogalmazását a 

modell további fejlesztésére. Emellett a téma feldolgozása során primer és szekunder 

források, statisztikai adatok feldolgozására és elemzésére, Macedóniában szerzett terepi 

tapasztalatokra és az ott készített interjúkra támaszkodtunk. 

 

A Hartshorne-modell  

 

Hartshorne szerint az államok célja teljes és kizárólagos ellenőrzés a belső 

politikai viszonyaik felett, a különböző régiók egységes, hatékony államterületté 

alakítása, és az államterületen élő népesség elsődleges – a lokális és regionális lojalitást 

meghaladó, más államokhoz való lojalitást kizáró – lojalitásának biztosítása. A régiók 

diverzitásával kapcsolatban megállapítja, hogy lehetnek olyan területek, amelyeket 

fizikai vagy humán akadályok választanak el az állam többi részétől, ezek között 

előfordulhatnak olyanok, amelyek kisebb-nagyobb mértékben más államokhoz 

kötődnek, és olyanok, amelyeknek a népessége, gazdasági érdekei, politikai kötődése 

különböznek a többi régiótól. Hartshorne centrifugális erőknek nevezi azokat a 

tényezőket, amelyek az államnak az adott területen egységes szervezetként való 

működése, más szóval stabilitása ellen hatnak, és centripetális erőknek azokat, amelyek 

hozzájárulnak az államterület egyben tartásához, az államszervezet stabil működéséhez. 

Számos társadalmi tényező esetén, mint például a vallás, az oktatás, családi élet 

az államok többsége tolerálja a különbségeket, egy részük azonban, tekintettel a fenti 

tényezők politikai életre gyakorolt hatására, igyekszik azokat is az állam egységes 

irányítása alatt tartani. Az utóbbiakra példa Szaúd-Arábia, az öbölmenti arab államok, 

Pakisztán vagy éppen Szudán, ahol a fenti intézmények kizárólag az iszlám vallás 

előírásainak megfelelően működhetnek. A vallás és az oktatás különbözőségének 

centrifugális hatását az értekezésben a macedóniai albán kisebbség esetén is vizsgáljuk. 

Az államteret politikailag szervezett téregységnek tekintő politikai földrajznak 

fontos feladata az államtéren belüli regionális különbségek vizsgálata. A kisméretű 

reliktum államoktól eltekintve minden állam elsődleges problémája, hogy hogyan lehet 

az államtér egymástól különböző régióit egységes, hatékonyan működő egésszé 

integrálni.  

 Jelentősek azok a centrifugális erők, amelyek az állam egyes régiói lakosságának 

eltérő jellegéből (etnikum, vallás, esetleg ideológia) adódnak. Az ebből eredő 

centrifugális erő a témánk szempontjából is releváns, mivel meghatározó jelentősége 

volt a Jugoszlávia felbomlását kísérő háborúkban, illetve a Macedónián belül a macedón 

többség és az albán kisebbség közötti, 2001-ben fegyveres konfliktussá fajuló 

feszültségben. Ezek az események is igazolták Hartshorne tételét, miszerint a régiók 

lakosságának diverzitása centrifugális erőként szétfeszítheti egy állam kereteit. 
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 A közös államszervezet önkéntes elfogadása bizonyos fokú kölcsönös megértést 

feltételez, ez nyilvánvalóan könnyebb homogén lakosság esetében. Ahol a régiók 

lakossága valamilyen társadalmi jellemzőjében különbözik egymástól, a társadalmi-

politikai élet valamilyen fokú egységesítésére irányuló állami törekvés ellenállásba 

ütközhet. Hartshorne jellemző példaként az 1918 előtti Magyarországot hozza fel, saját 

korából pedig Jugoszláviát! Jugoszlávia sorsa azt mutatja, hogy Hartshorne tétele 

beteljesült jóslattá vált, de napjaink fegyveres konfliktusai is alátámasztják, hogy a 

régiók diverzitása centrifugális, destruktív erőként működik: orosz szakadárok vs. ukrán 

állam, szunnita felkelők vs. alaviták által vezetett szír állam, szunniták vs. síita vezetésű 

Irak stb. 

 A fenti centrifugális erőket ellensúlyozandó, szükségesek olyan centripetális 

erők, amelyek egyben tartják az államot. Hartshorne hangsúlyozza, hogy egy terület és a 

rajta élő embercsoport nem elsősorban attól lesz működőképes, hatékony állam, hogy 

nemzetközi szerződések meghatározzák területi kiterjedését, határait, valamint elismerik 

államként való létezését, hanem az államterületet egységes politikai szerveződésként 

egyben tartó, a centrifugális erőket ellensúlyozó centripetális erőktől. 

 Az alapvető centripetális erő az a koncepció, eszme, amely igazolja adott régiók 

állammá szerveződését, a politikai földrajzban és a politikatudományban 

meghonosodott kifejezéssel a „raison d’etre”, azaz a létezés oka. Ez gyakorlatilag 

megegyezik RATZEL, F. (Politische Geographie, 1923) államra vonatkozó definíciójával, 

amely szerint az állam a föld és az emberiség egy olyan része, amelyet egy 

megkülönböztető idea szervez egységgé. Azok az államok a legerősebbek, amelyekben 

ez az eszme áthatja az állam egészét, és annak minden részére kiterjed. Ha egy állam 

elveszti az eredeti „raison d’etre”-t, és nem fejlődik helyette új, az előbb-utóbb az állam 

széteséséhez vezethet. Hartshorne történelmi példaként az Osztrák-Magyar Monarchiát 

említi, de a múlt század 90-es éveinek elején ez történt például Jugoszlávia és a 

Szovjetunió esetében is, ami a tétel mai érvényességét igazolja. 

 Hartshorne az államitól megkülönbözteti a nemzet koncepcióját. Eszerint a 

nemzet koncepciója az összetartozás érzésén, bizonyos, elsődleges fontosságú értékek 

közös elfogadásán alapul. A nemzet nem feltétlenül egy etnikumhoz tartozást, közös 

genetikai eredetet vagy biológiai hasonlóságot jelent, hanem inkább kulturális 

összetartozást. Az állam szempontjából fontos, hogy területén a nemzet koncepciója is 

érvényesüljön, mivel az emberek a saját „fajtájukból” kikerülő kormányzatot részesítik 

előnyben az „idegenekkel” szemben. Az egyén számára is fontos, hogy azonosítsa 

önmagát a nemzetével, ami egyfajta „csoportos önbecsülést” jelent. Ezt az azonosulást 

nevezhetjük nemzeti identitásnak. Az állam számára jelentős összetartó (centripetális) 

erő, ha a területén élők túlnyomó része azonosul a nemzet koncepciójával. 

 Ebből következően az állam számára az a legkedvezőbb, ha a területén élők, és 

az adott nemzethez tartozók csoportja minél nagyobb mértékben megegyezik. Ha a 

szeparatizmus szórványos korzikai megjelenésétől eltekintünk, ez a helyzet például 

Franciaország esetében, ahol az államot alkotó régiókat évszázadok alatt sikerült 

egységes nemzetté kovácsolni. Az USA példája sajátos abból a szempontból, hogy több 

állam alkot egy nemzetet. Az egységes nemzet kialakulása az 1861-65 közötti 

polgárháború utánra tehető, amit az is jelez, hogy azóta az alakilag többes számú 

Egyesült Államok kifejezést az angol nyelv egyes szám, harmadik személyű igével 

használja. Svájcban évszázadok alatt német, francia, olasz és rétoromán nyelvű régiók 

alakultak egységes állammá, amelyben az eltérő nyelvű régiók lakossága egyöntetűen a 

svájci nemzethez tartozónak vallja magát. Az USA és Svájc, mint a nem etnikai 

alapokra épülő nemzet sikeres példájával szembeállíthatjuk a Szovjetunió és 



6 

 

Jugoszlávia felbomlását. Az utóbbi két esetben is kísérlet történt szovjet, illetve 

jugoszláv „nemzeti identitás” kialakítására, ez azonban nem sikerült maradéktalanul, és 

az államok a „raison d’etre”, a szovjetrendszer, illetve a Tito által kialakított délszláv 

önigazgató szocializmus megszűnése után felbomlottak.  

 Vannak olyan államok is, ahol a nemzeti identitás kialakulása megelőzte az 

államét, Európában ilyen például Írország és Norvégia. Ebbe a kategóriába sorolhatjuk 

az öt ország területén élő, de önálló nemzeti identitással rendelkező kurdokat is, akik 

még csak egy, az államosodó autonóm területtel (Kurdisztáni Régió) rendelkeznek Irak 

északi részén, de szíriai szállásterületükön is az államosodás jeleit mutatják. 

 Közép-Európára és a Balkánra jellemző, hogy a nemzetek etnikai 

választóvonalak mentén fejlődtek ki. A régió sajátossága, hogy az etnikumokra épülő 

nemzetállamok „kizárták” a nemzetből a területükön élő nemzeti kisebbségeket, illetve 

ezek a kisebbségek az anyaország nemzetével azonosítják magukat. Tipikus példa az 

első világháborút lezáró trianoni békeszerződés után a szomszédos országok területére 

került magyarok, akik egyrészt az anyaország által képviselt magyar nemzettel 

azonosítják magukat, másrészt államaik – a centrifugális hatást kiküszöbölendő – 

igyekeznek asszimilálni őket. Ez a probléma vizsgálatunk tárgyában, Macedóniában is 

fennáll, nevezetesen az albánok nem tekintik magukat a macedón nemzet részének. 

 Az identitás centripetális, illetve hiányának centrifugális ereje a Jugoszlávia 

felbomlása után létrejött új államokban is tetten érhető. Szlovénia, amely Jugoszlávia 

idején sem rendelkezett számottevő kisebbséggel, illetve Horvátország, ahol a 

hadműveletek nyomán a korábbi szerb szállásterületek etnikai összetétele a horvátok 

javára erősen megváltozott, tekinthetők a legstabilabbnak. Ugyanakkor Bosznia-

Hercegovina, ahol az 1992-95 közötti polgárháborút lezáró, nemzetközi nyomásra 

megkötött daytoni békeszerződést egyik államalkotó nemzetiség sem tekinti sajátjának, 

leegyszerűsítve a szerbek és a horvátok nagyobb önállóságot, a bosnyákok erősebb 

állami kohéziót szeretnének, egyáltalán nem tekinthető stabilnak. Az egységes állami 

identitás hiánya centrifugális erőként hat, amelyet az is mutat, hogy jelenleg Bosznia-

Hercegovina kvázi nemzetközi protektorátusként létezik. Macedóniában, bár az etnikai 

alapú fegyveres konfliktus közel sem volt olyan súlyos, és nem okozott akkora 

megosztottságot, mint Bosznia-Hercegovinában, a helyzet hasonló: A 2001-es 

macedón-albán fegyveres konfliktust lezáró, a daytoni békeszerződéshez hasonlóan 

nemzetközi közvetítéssel, illetve nemzetközi (USA, EU) nyomásra megkötött Ohridi 

Keretegyezmény által meghatározott alkotmányos berendezkedést egyik fél sem érzi 

igazán magáénak; a macedónok sokallják az albánoknak biztosított többletjogokat, az 

albánok pedig binacionális, föderális berendezkedésűvé alakítanák át az egységes 

államot. 

 Hasonlóképpen, az ukrajnai válság is az egységes nemzeti identitás hiányára, 

illetve az egymással ellentétes regionális identitások centrifugális hatására vezethetők 

vissza. Leegyszerűsítéssel ugyan, de a nyugati és északi területeken élők ukrán nemzeti, 

nyugati értékekhez erősebben kötődő identitása áll szemben a keleti és déli területek 

lakosságának orosz, de legalábbis ruszofil, Oroszországhoz kötődő identitásával, amit 

nyelvi (ukrán vs. orosz) választóvonalak is meghatároznak. A Krím-félsziget 

elszakadása, illetve Oroszországhoz csatlakozása a centrifugális hatás egyértelmű 

manifesztálódása, és a további fragmentálódást hosszabb távon várhatóan csak 

valamelyik külső hatalom (Oroszország vagy Nyugat) ukrajnai dominanciája 

akadályozhat meg, illetve egy, a ciprusihoz hasonló befagyott konfliktussal 

számolhatunk. 
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 A gyenge állami identitás centrifugális hatása az ún. „arab tavasz” politikai 

folyamatai során is megfigyelhető. A sokszor mesterségesen meghúzott határok között 

létrehozott országokban az állami identitás elfogadásának, a lakosság lojalitásának 

meghatározó tényezője az elnyomó hatalom által keltett félelem volt. Ebben a 

helyzetben nem meglepő, hogy a diktatórikus rendszerek válsága idején a nem állami 

identitások kerülnek előtérbe. Ezek lehetnek törzsi (Líbia), vallási-politikai (a Muszlim 

Testvériség által képviselt politikai iszlám Egyiptomban), felekezeti (síita-szunnita 

ellentét Irakban, Szíriában és Libanonban), etnikai (kurd mozgalmak Irakban és 

Szíriában), vagy éppen a „globális kalifátushoz” köthető (Al-Kaida, Iszlám Állam) 

identitások. Ezen identitások térnyerése az állami identitással szemben anarchiához 

közeli állapothoz (Líbia), polgárháborúhoz (Irak, Szíria) vagy éppen az elnyomó rezsim 

visszatéréséhez (Egyiptom) vezethet. 

 A fenti példák igazolják Hartshorne tételét, miszerint az identitás elsődleges 

fontosságú centripetális erő, amely meghatározó jelentőséggel bír az államok 

stabilitására. Politikai földrajzi szempontból azt érdemes vizsgálni, milyenek az 

államteret egységgé szervező eszme, illetve a nemzeti identitás elfogadottságának 

regionális különbségei. 

 Az állam stabilitása szempontjából lényeges, hogy milyenek a határai: a vitatott, 

bizonytalan határvonal centrifugális, a nem vitatott határ centripetális erőként 

értelmezhető. Politikai földrajzi szempontból lényeges, hogy a határt ne csak az érintett 

államok ismerjék el, hanem a határ mentén élő népesség is. Ennek különös jelentőségét 

a 2008-ig vitatott macedón-koszovói határ kapcsán vizsgáljuk az értekezésben. 

A vizsgálat során a szupranacionális szervezetek államtérre gyakorolt, 

Hartshorne korában még nem jellemző hatását is figyelembe vesszük. Ezt a hatást 

stabilizációs és integrációs szerepre oszthatjuk. Stabilizációs hatású, de legalábbis ilyen 

szándékú beavatkozást korábban csak az ENSZ végzett, a hidegháború végét követően 

azonban más nemzetközi szervezetek, a NATO, az EU és az EBESZ is felvállalnak 

ilyen missziókat, amelyek – az ENSZ korábbi békefenntartó, megfigyelő funkciójától 

eltérően – nem csak a satus quo rögzítését, hanem a konfliktus rendezését, államépítési 

feladatokat is felvállalnak. Az EU növekvő nemzetközi szerepvállalásával ez a 

tevékenység a katonai békefenntartáson túl a közigazgatási, igazságügyi és rendőri 

tanácsadás aspektusaira is kiterjed. 

 A nemzetközi szervezetek a volt Jugoszlávia területén az elmúlt 25 évben 

lezajlott államosodási folyamatokban is komoly szerepet játszottak. Az ENSZ 

békefenntartó missziója, az UNPROFOR Horvátországban az 1991-ben kialakult 

katonai helyzet szentesítésével hozzájárult a Szerb Krajina kvázi-állami intézményeinek 

fennmaradásához (amelyek végül a Horvát Hadsereg 1995-ös, az ország területi 

egységét helyreállító műveletei nyomán szűntek meg), Bosznia-Hercegovinában 

azonban nem sikerült megakadályoznia a polgárháborút. Az UNPROFOR, majd később 

az UNPREDEP Macedóniában konstruktív (centripetális) szerepet játszott 1999-ig tartó 

jelenlétével: sikerült megakadályozni a koszovói konfliktus átterjedését az ország 

területére. A NATO és az EU is aktív részt vállalt a balkáni konfliktusok rendezésében. 

A polgárháborút lezáró Daytoni Békeszerződés (1995) által meghatározott – egyébként 

rendkívül törékeny – alkotmányos berendezkedést a NATO, illetve 2004-től az EU 

katonai erői szavatolják. A NATO és az EU Macedóniában szerepet játszott a 2001-es 

belső fegyveres konfliktust követő stabilizációs műveletekben. 

 A NATO és az EU a nyugat-balkáni térség országait az euro-atlanti, illetve 

európai biztonsági, politikai és gazdasági struktúrákba integráló erőként is fellép. Ez a 

perspektíva nagyrészt egyezik az érintett országok stratégiai céljaival, amit az is jelez, 
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hogy Szlovénia, Horvátország, Albánia és Montenegró már a NATO tagjai, és Szerbia 

kivételével a többi ország is célul tűzte ki a csatlakozást. Az EU-integráció esetében 

egyöntetűbb a kép, Szlovénia és Horvátország már a szervezet tagjai, és a többi állam is 

csatlakozni kíván. A fenti struktúrákba való integráció növeli a térség biztonságát, 

elősegíti az érintett országok biztonsági, politikai és gazdasági együttműködését, az 

európai gazdasági térséghez való csatlakozást, ezért centripetális hatással bírhat az 

egyes államokra. 

 A Hartshorne-modellt kiegészítve, a nyugat-balkáni és más példák alapján 

szükségesnek tartjuk megvizsgálni a nemzeti haderő és a nem állami fegyveres 

szervezetek államtérre gyakorolt hatását. A nemzeti identitás fontos kifejezője a nemzeti 

haderő, ezért vizsgáljuk a Macedón Hadsereg, illetve a nemzeti öntudat és az állam 

fejlődésének összefüggéseit. A másik oldalon az elszakadási törekvések 

manifesztálódásához rendszerint nem elegendő az állammal szembeforduló régió, 

illetve ott élő embercsoport eltérő – etnikai, vallási vagy ideológiai – identitása, ahhoz 

jól szervezett, a lakosság bizalmát élvező, és külső támogatással rendelkező fegyveres 

szervezetre is szükség van. A Jugoszláviától elszakadó Horvátországban a rendőrségre 

és a területvédelmi erőkre építő Horvát Nemzeti Gárda – amelyből később kifejlődött a 

Horvát Hadsereg – játszotta ezt a szerepet, és a kezdeti sikerekhez külföldi (elsősorban 

német, kisebb részben magyar) segítség is hozzájárult. Koszovó –nemzetközileg csak 

részben elismert – függetlensége nem kizárólag a NATO 1999-es Jugoszlávia légi 

háborújának köszönhető, hanem a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) 

tevékenységének is. Az UCK külső támogatását az Albániából csempészett fegyverek, 

illetve az albán diaszpórától származó pénz jelentette. A koszovói UCK mintájára a 

macedóniai albánok által létrehozott, Koszovóból támogatott Nemzeti Felszabadító 

Hadsereg (albán rövidítéssel szintén UCK) a 2001-es fegyveres konfliktusban a 

macedón állam létét fenyegette. Távolabbi példát említve, a szingaléz többségű Sri 

Lanka-i állammal szembeforduló, az indiai tamilok és a tamil diaszpóra támogatását 

élvező tamil EALAM fegyveres szervezet 2009-es katonai vereségéig képes volt 

fenntartani a kvázi-állami struktúrákat az ország északi és keleti tengerparti sávjában. 

Recens példaként említhető az ukrajnai orosz szakadárok Oroszország által támogatott, 

illetve részben szervezett fegyveres ereje. Összességében, a Hartshorne-modell 

kiegészítéseként kijelenthetjük, hogy az eltérő identitású régiókban szervezett, a 

lakosság bizalmát és külső támogatást élvező fegyveres szervezetek léte erős 

centrifugális erőként hat az államtérre, ami az érintett régiókban kvázi-állami struktúrák 

létrehozását, illetve végső soron azok elszakadását eredményezheti. 

 Ugyancsak a modell kiegészítéseként, mintegy bevezetve a szomszédos 

országok hatásával foglalkozó fejezetet, külön fejezetben tárgyaljuk a 

közlekedésföldrajzi tényezők hatását a macedón államtérre. Úgy véljük, hogy a 

közlekedésföldrajzi tényezők hatása ellenmondásos: Egyrészt, a természetföldrajzi, 

domborzati adottságokkal alátámasztott nagy áteresztő képességű közlekedési folyosók 

elősegítik a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlődését, áttételesen a stabilitást, 

ezért béke helyzetben centripetális erőként értelmezhetők. Másrészt, konfliktus, háború 

esetén ugyanezek a folyosók hadászati főirányként használhatók, amelyek, különösen 

katonailag erősebb szomszédokkal körbevett állam esetén centrifugális erőt jelentenek. 

 PAP N. (2016) a térségbeli sajátosságokat figyelembe véve megalkotta a 

Hartshorne-modell Balkán-félszigetre érvényes regionális változatát. Eszerint a 

Balkánon az államok fragmentálódásának a fő motivációja a nyelvi, kulturális és vallási 

homogenizáció biztosítása az államterekben, ezért a fenti tényezők heterogenitásának 

centrifugális, iletve homogenitásának centripetális hatása kiemelt szerepet játszik. A 
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térségre nem jellemző, hogy különböző népek egy állami keretben évszázadokig együtt 

éltek volna, ezért ennek a centripetális hatása nem érvényesül. A határok történelmi 

legitimációja jellemzően gyenge (centrifugális hatás), ugyanakkor azokat a 

nagyhatalmak és a nemzetközi szervezetek nem engedik megváltoztatni (centripetális 

hatás). A fragmentáció miatt az államokon belüli gazdasági fejlettségi különbségek 

lecsökkentek, ezért azoknak a centrifugális hatása kevésbé jelentkezik. Jelentős 

centripetális erőként érvényesül a nemzetközi szervezetek (ENSZ, NATO, EU, EBESZ) 

államrendszert stabilizáló szerepe. 

A Hartshorne-modellt, illetve annak fenti kiegészítéseit figyelembe véve, a 

Macedóniára ható centrifugális és centripetális erőket az alábbi módszertani keretben 

vizsgáljuk: 

- Az állameszme és a nemzeti identitás hatása; 

- Az eltérő identitású régiók hatása; 

- A nemzeti haderő és a nem állami fegyveres szervezetek hatása; 

- Közlekedésföldrajzi tényezők hatása; 

- Szomszédos államok hatása; 

- Nemzetközi szervezetek hatása. 

 

4. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

Macedón etnikai-nemzeti identitás és állameszme hatása a macedón államtérre 

 

A macedón nemzeti identitás viszonylag új jelenség, a 19. század második felére 

vezethető vissza, akkor azonban az identitás kevésbé az etnikumhoz, hanem inkább 

Macedóniához, mint földrajzi helyhez, illetve az Oszmán Birodalom elleni küzdelemhez 

kötődött. Macedón államiságról 1944-től beszélhetünk, amikortól a titói Jugoszlávián 

belül létező Macedónia keretet adott a nemzetépítéshez, az önálló macedón etnikai, 

nyelvi és kulturális identitás kifejlődéséhez. A függetlenséget (1991) követően az így 

kialakult macedón nemzeti koncepció állameszmévé, a macedón nemzet pedig egyetlen 

államalkotó nemzetté vált. Az ország Albániával és Koszovóval határos É-i és Ny-i 

részén koncentráltan élő, eltérő vallású és kultúrájú albán kisebbség természetszerűleg 

nem vallotta magáénak a macedón nemzeti koncepciót, illetve az abból következő 

állameszmét. A formális hatalomgyakorlásba bevont, de a politikai nemzetből kizárt 

albánság küzdelmének centrifugális hatása 2001-ben a macedón állam elleni fegyveres 

konfliktusban csúcsosodott ki. A konfliktust lezáró, nemzetközi nyomásra megkötött 

Ohridi Keretegyezmény által meghatározott egységes, de multietnikus állam eszméjét 

sem a többségi macedónok, sem az albánok nem érzik magukénak: a macedónok 

egységesebb államot szeretnének, az albánok pedig a binacionális, kétnyelvű állam 

irányába haladnának tovább. 

A fentiekből következően a mai macedón államtérben sem a macedón nemzeti 

koncepcióra, sem pedig a multietnikus, de egységes jellegre épülő állameszme nem 

képes betölteni a centrifugális hatásokat ellensúlyozó centripetális szerepét. 

 

Eltérő identitású régiók hatása a macedón államtérre 

 

Macedónia legnagyobb, a többségtől eltérő identitású közössége az albánság, 

amely térben az ország Koszovóval határos É-ÉNy-i, illetve az Albániával határos Ny-i 

részén összpontosul. 



10 

 

A macedóniai albánság európai mércével mérve is széleskörű kisebbségi, illetve 

nyelvhasználati jogokkal rendelkezik, amelyek a 2001-es fegyveres konfliktust lezáró 

Ohridi Keretegyezmény nyomán tovább bővültek. A macedóniai albán politikusok 

azonban folyamatosan újabb követelésekkel állnak elő, amelyek – a koszovói 

tapasztalatokra építve – később akár az autonómia, illetve az elszakadás irányába is 

mutathatnak. 

 Az albán nyelvhasználat további terjedését a demográfiai és migrációs 

folyamatok is elősegítik (az albán nemzetiségűek száma és aránya folyamatosan 

növekszik a társadalomban). A többségi társadalomtól eltérő nyelv, vallás, életmód, az 

albán társadalom klánokra épülő rendszere és izoláltsága, az etnikumok közötti bizalom 

és kohézió hiánya továbbra is etnikai feszültségek lehetőségét hordozza magában. 

Az albán népesség lélekszáma, koncentrációja az albán és a koszovói határ 

mentén, a macedón többségtől eltérő vallása, kultúrája, a macedón állammal való – 

2001-ben fegyveres felkelésben csúcsosodó – szembenállása miatt egyértelműen 

centrifugális hatással bír a macedón államtérre. 

A nem albán kisebbségek mérete, aránya, területi koncentrációja (csak a törökök 

és a romák alkotnak lokális többséget kettő, illetve egy járásban), a macedón 

többséghez, illetve a macedón-albán konfliktushoz való viszonya (semlegesség, illetve a 

macedón oldal támogatása, különösen a szerbek esetében) alapján nem fejtenek ki 

centrifugális erőt a macedón államtérre. A macedónokhoz, illetve a macedón államhoz 

való kötődésüket tovább erősítheti, hogy az érdekeikkel ellentétesek a „binacionális” 

állam kialakítására irányuló albán törekvésekkel. 

 

A nemzeti haderő és a nem állami fegyveres szervezetek hatása a macedón 

államtérre 

 

Az albánok nem érzik magukénak a macedón nemzetet, illetve az ahhoz kötődő 

állameszmét. Emiatt egy esetleges újabb belső etnikai, vagy Albániát és Koszovót is 

érintő külső konfliktus esetén a macedón haderő nem számíthat az albán nemzetiségű 

állomány lojalitására, ami felerősítheti az államtérre ható centrifugális erőt. 

A nem állami fegyveres szervezetek által a macedón államtérre gyakorolt, a 

2001-es fegyveres konfliktus során egyértelműen manifesztálódó centrifugális hatás a 

Nemzeti Felszabadító Hadsereg (UCK) albán gerillaszervezet feloszlatását követően is 

– kevésbé látható formában ugyan, de – fennáll. Az UCK politikai utódja, a 

Demokratikus Unió az Integrációért (DUI) párt a gerillaszervezet vezetési struktúráira 

építve, az eszközökben nem válogatva elérte, hogy uralja a macedóniai albán politikai 

teret, az illegálisan tartott fegyverek nagy száma pedig az anyagi alapját jelentheti az 

ONA gyors újjászervezésének. Ez a külső és belső politikai feltételek megváltozása, 

nevezetesen Koszovó területi integritásának fenyegetése (a szerb többségű Észak-

Koszovó esetleges elszakadása), illetve a legerősebb macedón és albán etnikai pártok 

törékeny hatalmi egyensúlyán alapuló politikai rendszer felbomlása esetén következhet 

be. Mindemellett, a 2001-es konfliktus óta történt etnikai alapú erőszakos cselekmények 

azt bizonyítják, hogy az etnikumok közötti bizalmatlanság, a szegregáció növekedett, 

ami a politikai feltételek fenti változása esetén hozzájárulhat az etnikai alapú erőszak 

lakossági támogatásához, és ez tovább növelheti a nem állami fegyveres szervezetek 

által gyakorolt centrifugális hatást. 
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Közlekedésföldrajzi tényezők hatása a macedón államtérre 

 

Macedónia közlekedésének meghatározó jellemzője, hogy az ország É-D és Ny-

K irányú nemzetközi folyosók kereszteződésében fekszik, amelyeken keresztül jelentős 

tranzitforgalom bonyolódik.  

 A közlekedésföldrajzi tényezők macedón államtérre gyakorolt hatása kettős: 

Egyrészt, a természetföldrajzi, domborzati adottságokkal alátámasztott nagy áteresztő 

képességű közlekedési folyosók, mint amilyen az országot É-D irányban átszelő X. 

folyosó, elősegítik a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlődését, áttételesen a 

stabilitást, ezért béke helyzetben centripetális erőként értelmezhetők. Másrészt, 

konfliktus, háború esetén ugyanezt a folyosót a katonailag erősebb Görögország, illetve 

Szerbia hadműveleti főirányként használhatja, amely így centrifugális erőt jelent. Ez a 

centrifugális hatás nem háborús fenyegetések, mint a X. folyosón keresztül 2015-ben 

felerősödött tömeges migráció esetén is jelentkezik. 

 A közlekedésföldrajzi tényezők hatása Albánia, Koszovó és Bulgária 

viszonylatában fordított: A VIII. folyosó kis áteresztő képessége nem segíti elő a 

gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlődését (centrifugális hatás), ugyanakkor a 

hegygerinceken, szűk hágókon húzódó határ megkönnyíti az ország fegyveres védelmét 

(centripetális hatás). 

 

Szomszédos országok hatása a macedón államtérre 

 

Görögország 

 

A függetlenség kikiáltása után Macedónia elsődleges célja az volt, hogy minél 

előbb elismerjék szuverén országként. Macedónia szomszédjai közül Görögország volt 

az, amelyik leginkább ellenezte az ország függetlenségét. A görögök szerint a 

Macedónia elnevezés kizárólag Görögország északi részét illeti, mivel az, illetve a 

„macedón” népnév antik görög eredetű, tehát „Macedónia” néven független állam nem 

létezhet. A két ország viszonyát azóta is meghatározó, görög részről a macedón 

identitást megkérdőjelező névvita egyértelműen centrifugális hatással bír Macedóniára. 

Ráadásul a névvita akadályozza Macedónia NATO- és EU-integrációját, és ezzel az 

integráció jelentette centripetális hatás érvényesülését. További negatív következmény 

(centrifugális erő), hogy a névvita és az euroatlanti integráció megoldatlansága tovább 

növelheti az országon belüli feszültséget a macedónok és az albánok között: egyrészt, az 

albánok úgy érezhetik, hogy fel kell adniuk NATO- és EU-integrációs aspirációikat a 

megoldatlan névvita miatt; másrészt, attól is tarthatnak, hogy az albán kisebbség 

áldozata lehet a névvita által is generált populista macedón nacionalizmusnak. 

 

Bulgária 

 

Macedóniának Bulgáriával is ellentmondásos a viszonya, a két ország 

kapcsolatát történelmi, kulturális és etnikai okokra visszavezethető konfliktusok 

terhelik. Bulgária nem ismeri el az önálló macedón nemzet, identitás és nyelv létezését, 

a macedónokat bolgároknak, nyelvüket nyugat-bolgár nyelvjárásnak, a nemzeti 

identitásukat pedig Tito kreációjának tartja. A görög relációhoz hasonlóan Bulgária 

részéről a bolgártól eltérő macedón identitás, illetve az annak részét képező nyelv és 

kultúra létezésének megkérdőjelezése a macedón államtére ható centrifugális erőként 

értelmezhető. 
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Szerbia 

 

Szerbiához negatív és pozitív történelmi emlékek is fűzik Macedóniát. Az 1912-

13-as balkáni háborúkat lezáró bukaresti béke eredményeként Szerbia megszerezte a 

Vardari Macedóniát, amelyet a II. világháborúig Dél-Szerbia néven kormányzott. A II. 

világháború alatt Macedónia 110 000 harcossal csatlakozott Tito partizánhadseregéhez, 

ennek eredményeként Jugoszlávia tagköztársaságaként nemzeti és kulturális önállóságra 

tett szert. Az 1990-es évek elején Jugoszlávia és Görögország folyamatosan egyeztette a 

„macedón kérdés” kezelését, és Görögországhoz hasonlóan 1995-ig Jugoszlávia sem 

ismerte el Macedóniát. A két ország kapcsolatait negatívan befolyásolja, hogy a szerb 

ortodox egyház nem ismeri el az autokefál (önálló) macedón ortodox egyházat, hanem 

az utóbbit a szerb egyház részének tekinti 

 2003-ig a kijelöletlen és vitatott határ centrifugális hatással bírt a macedón 

államtérre, azonban ezt a kérdést a határegyezménnyel, illetve a határ kijelölésével 

sikerült megoldani. Tekintettel arra, hogy a Macedón Ortodox Egyház a macedón 

nemzeti identitás része, el nem ismerése a Szerb Ortodox Egyház részéről Macedóniára 

ható centrifugális erőnek tekinthető. Ez a hatás azonban az identitásnak csak egy részét 

érinti, ezért közel sem olyan erős, mint a macedón identitást teljes mértékben 

megkérdőjelező görög és bolgár álláspontok. 

 

Koszovó 

 

 A kétoldalú kapcsolatokat a földrajzi közelség mellett számos más tényező is 

befolyásolja. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a legutóbbi népszámlálás adatai 

szerint Macedónia lakosságának 25%-át albánok alkotják. A macedóniai albán lakosság 

túlnyomó többsége az ország É-ÉNy-i, Dél-Szerbiával és Koszovóval határos területein 

él.  

 Az önmagában centrifugális hatást jelentett vitatott és kijelöletlen, mindkét 

oldalán albánok által lakott közös határ kérdését Koszovó függetlenségének Macedónia 

általi elismerésével párhuzamosan, 2008-ban sikerült ugyan megoldani, de ez nem 

jelenti azt, hogy Koszovó nem gyakorolhat Macedónia stabilitását negatívan 

befolyásoló (centrifugális) hatást. A két ország biztonsági helyzete a koszovói és 

macedóniai albánság közötti természetszerűen szerteágazó kapcsolatokon, illetve az 

albánság közös regionális törekvésein keresztül szorosan összefügg. 2001-ben a 

macedóniai albánság sérelmei önmagában nem vezettek volna fegyveres konfliktushoz, 

ahhoz szükséges volt a Koszovóban elért sikerek inspiráló hatása, az onnan érkező 

logisztikai és szervezési támogatás, illetve a menekültekkel együtt beáramló harcosok. 

Az UCK tevékenységének centrifugális hatásaként Macedónia a totális polgárháború 

szélére sodródott, szétszakadását, illetve „bukott államá” válását csak a nemzetközi 

nyomásra megkötött OKE, illetve azt követő stabilizáció (centripetális hatás) 

akadályozta meg. Amennyiben az etnikai feszültségek akár Koszovóban, akár 

Macedóniában újra erőszakos formát öltenek, az negatívan befolyásolhatja a másik 

ország biztonsági helyzetét. Példaként Koszovó esetleges szerb és albán 

választóvonalak mentén történő felosztását említhetjük, amely azonnal felélesztheti az 

albán szeparatista törekvéseket Macedóniában. A fenti okok miatt összességében a 

Koszovóval való viszony is centrifugális hatással bír a macedón államtérre. 
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Albánia 

 

 Albánia és Macedónia viszonya szintén ellentmondásosan alakult az utóbbi 

függetlenségét követően. A jószomszédi kapcsolatok kiépítését nehezítette, hogy 

Albánia csak 1993-ban ismerte el Macedóniát, és akkor is csak fYROM 

referencianéven, majd 1995-ig akadályozta a felvételét az EBESZ-be.  

A macedóniai albánok elszakadási törekvéseinek ideológiai támogatása, amely 

többek között az Albán Tudományos Akadémia 1998-as, albán nemzeti kérdés 

megoldására vonatkozó programjában nyilvánult meg, egyértelmű, a területi integritást 

veszélyeztető centrifugális erőt jelentett Macedónia számára, amelyet tovább fokozott, 

hogy az 1997-es zavargások nyomán Albániából Macedóniába került fegyverek 

hozzájárultak a 2001-es macedóniai fegyveres konfliktus kitöréséhez. A centrifugális 

hatás recens megnyilvánulása, hogy a 2016. decemberi macedóniai rendkívüli 

választások után a macedóniai albán pártok Edi Rama albán miniszterelnökkel való 

konzultációt követően hiredették meg az ún. Albán Platformot, amelyben többek között 

követelik az albán nyelv hivatalossá tételét az ország teljes területén. Ezt a centrifugális 

erőt 2003-tól a szupranacionális keretben való együttműködés (NATO-csatlakozási 

felkészülés) centripetális erőként részben ellensúlyozza. 

 

Nemzetközi szervezetek hatása a macedón államtérre 

 

ENSZ 

 

 A múlt század 90-es éveiben fennállt a veszély, hogy a volt Jugoszlávia 

felbomlása nyomán kitört háborúk Macedóniára is átterjednek, ami egy nagyobb, a volt 

Jugoszlávia tagköztársaságain kívüli államokat is érintő regionális háborúba torkollhat. 

E szcenárió megvalósulásának megakadályozására az ENSZ 1992-ben megfigyelő és 

konfliktusmegelőző katonai missziót (1995-ig UNPROFOR-MC, majd UNPREDEP 

néven) küldött Macedóniába. Ezeket a feladatokat csak részben tudta teljesíteni, mivel 

1999 februárjában Kína az ENSZ BT-ben megvétózta a misszió mandátumának 

meghosszabbítását.  

Az ENSZ-misszió 1999-es kényszerű megszűnéséig egyértelműen centripetális 

hatást gyakorolt Macedóniára. Az ENSZ történetében először fordult elő, hogy 

nemzetközi szervezet megelőző jelleggel, az ENSZ BT tagjai és a fogadó ország 

egyetértésével katonai erőt telepített egy tagállamába annak biztonsága és stabilitása 

erősítése céljából. A misszió sikeresnek tekinthető, ugyanis annak megszűnéséig 

sikerült megakadályozni a koszovói albán-szerb konfliktus átterjedését Macedóniára, 

illetve egy regionális háború kitörését. Mindemellett a misszió politikai és humanitárius 

tevékenysége hozzájárult a belső, alapvetően etnikai eredetű feszültségek kezeléséhez. 

Ugyanakkor a misszó kényszerű megszüntetése destabilizáló (centrifugális) hatásúnak 

tekinthető, mivel a macedón-albán, illetve a macedón-koszovói határ nemzetközi 

ellenőrzésének hiánya lehetővé tette a fegyverek és (koszovói) fegyveres csoportok 

Macedóniába áramlását, így közvetve hozzájárult a 2001-es macedón-albán belső 

fegyveres konfliktus kitöréséhez. 
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NATO 

 

A NATO macedóniai szerepe is igazolja azt a tételt, miszerint egy 

szupranacionális szervezet centripetális hatást gyakorolhat egy belső és külső 

feszültségekkel (centrifugális hatásokkal) küzdő országra. Ezt a hatást a NATO és 

Macedónia viszonyában két részre oszthatjuk. Egyrészt a NATO a katonai műveleteivel 

részt vett az ország stabilizálásában a 2001-es belső fegyveres konfliktust követően, 

másrészt hozzájárult az ország védelmi képességeinek fejlesztéséhez, és fokozatosan 

integrálta az országot a közös biztonsági struktúrákba, és ezzel elősegítette a regionális 

és belső biztonság növelését. A NATO-hoz való csatlakozás célja az etnikumközi 

viszonyok szempontjából is centripetális erőként hat, mivel az népszerű mind a 

macedónok, mind az albánok körében: a macedónok az ország területi integritásának 

garanciájaként, azaz az albán szecessziós törekvések akadályaként tekintenek a NATO-

ra, míg az albánok a 2001-es konfliktust követően kivívott jogaik védelmét várják a 

NATO-tagságtól. Ugyanakkor, e centripetális hatás kiteljesedését, azaz a NATO-hoz 

való csatlakozást egyelőre Görögország akadályozza azzal, hogy a hozzájárulását a két 

ország közötti névvita megoldásához köti. 

 

Európai Unió 

 

 A NATO-hoz hasonlóan az EU is centripetális szerepet játszik egyrészt az 

ország 2001-es fegyveres konfliktust követő stabilizációban való részvételével, másrészt 

az európai politikai és gazdasági struktúrákba való integrációjával. A centripetális hatás 

recens kifejeződése az EU közvetítő szerepe 2015 nyarán, majd a 2016. decemberi 

rendkívüli választásokat követően a demokratikus intézményrendszer összeomlásával 

fenyegető belpolitikai válság enyhítésében. A NATO-hoz hasonlóan az EU-csatlakozási 

perspektíva is hozzájárulhat az etnikumközi viszonyok javításához, mivel az az 

országban élő macedónok és albánok többségének támogatását is élvezi. A centripetális 

hatás kiteljesedését, azaz a csatlakozási tárgyalások megindítását, és ezen keresztül a 

tagság elérését az EU esetében is a Görögországgal folytatott névvita lezáratlansága 

miatti görög vétó akadályozza. 

 

A Hartshorne-modell és kiegészítései érvényessége, javaslat a modell fejlesztésére 

 

Macedónia példája is igazolja Hartshorne tételét, miszerint az identitás 

elsődleges fontosságú centripetális erő, amely meghatározó jelentőséggel bír az államok 

stabilitására. Ugyanakkor a macedón nemzeti identitásra épülő állameszmét az eltérő 

kultúrájú, vallású, az etnikai szállásterület többi részével összefüggő területen, egy 

tömbben élő albánság nem fogadta el, és ennek a centrifugális ereje a 2001-es etnikai 

alapú fegyveres konfliktusban csúcsosodott ki. Ez a Hartshorne-modell Balkán-

félszigetre alkotott regionális változata azon tételét is alátámasztja, miszerint az államok 

nyelvi, kulturális, vallási heterogenitása kiemelt centrifugális erőként hat. 

A 2001-es konfliktust lezáró, nemzetközi nyomásra megkötött Ohridi 

Keretegyezmény által meghatározott egységes, de multietnikus állam eszméjét sem a 

többségi macedónok, sem az albánok nem érzik magukénak: a macedónok egységesebb 

államot szeretnének, az albánok pedig a binacionális, kétnyelvű állam irányába 

haladnának tovább, ezért a macedón államtérben a multietnikus, de egységes jellegre 

épülő állameszme sem képes betölteni a centrifugális hatásokat ellensúlyozó 

centripetális szerepét. 
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A modell Balkán-félszigeti regionális változata szerint a nemzetközi szervezetek 

hangsúlyos centripetális hatással bírnak az államterekben. Igazoltuk, hogy ez a tétel 

Macedónia esetében is érvényes: az ENSZ az 1990-es években nagy szerepet játszott a 

koszovói konfliktus átterjedésének megakadályozásában, a NATO és az EU a 2001-es 

etnikai fegyveres konfliktust követő rendezésben, és az utóbbi két szervezet esetében az 

integrációs perspektíva továbbra is népszerű mind a többségi lakosság, mind pedig a 

kisebbségek körében. 

A Balkán-specifikus modell azon tételét is igazolva látjuk, hogy az egy állami 

keretben való hosszú idejű (több évszázados) együttélés centripetális hatása nem 

érvényesül, mivel ez az időkeret nincs meg a térségben. Macedónia független államként 

1991-től, a jugoszláv föderáción belüli, köztársasági státuszú entitásként pedig 1945-től 

létezik, tehát több évszázados együttélésről itt sem beszélhetünk. Ebből következően az 

államnak centripetális erőként ható, hosszú ideje fennálló határai sincsenek. Láthattuk, 

hogy a 2001-ig vitatott macedón-jugoszláv (szerb), illetve különösen a 2008-ig vitatott 

macedón-koszovói határ erőteljes centrifugális erőként hatott. A többi határ eredete az 

1912-13-as balkáni háborúkra vezethető vissza, természetföldrajzi szempontból erősnek 

tekinthető (hegygerinceken húzódik), ugyanakkor a legitimációjukat csökkenti, hogy 

nem etnikai határok (albán és részben a bolgár határ), történelmi-földrajzi régiót vágnak 

ketté, illetve a határ túloldalán megkérdőjelezik a macedón identitást (görög és bolgár 

határ). A Balkán-specifikus modell azon tételére is látunk példát, hogy a nemzetközi 

szervezetek cenripetális hatással bírnak a határok stabilitására: Koszovót Ahtisaari 

ENSZ-megbízott státuszrendezési terve „kényszerítette” Macedóniával közös határa 

2001-es macedón-jugoszláv határszerződés szerinti elfogadására. 

A Balkánra érvényes modell szerint a gazdasági fejlettségi különbségek 

centrifugális hatása az államterek szélsőséges fragmentációja, illetve területük 

csökkenése miatt nem, vagy csak kisebb mértékben érvényesül, és ezt Macedónia kis 

területi kiterjedése miatt az értekezésben nem vizsgáltuk. 

Az értekezésben külön vizsgált közlekedésföldrajzi tényezőket nem javasoljuk 

figyelembe venni a Hartshorne-modellben, mivel a hatásuk kettős: a nagy áteresztő 

képességű közlekedési folyosók egyrészt elősegítik a regionális gazdasági-kereskedelmi 

kapcsolatok fejlődését, és ezzel áttételesen a stabilitást (centripetális hatás), másrészt 

konfliktus, háború esetén hadászati főirányként szolgálhatnak (centrifugális erő). 

A Hartshorne-modellt az értekezés Macedóniára vonatkozó eredményei, illetve a 

„Módszer” fejezetben felsorolt példák alapján javasoljuk kiegészíteni a nem állami 

fegyveres szervezetek államtérre gyakorolt hatásának vizsgálatával olyan államok 

esetében, amelyeket fenyeget az eltérő identitású régiók elszakadásának veszélye. Az 

empirikus tapasztalatok azt mutatják, hogy az elszakadási törekvések 

manifesztálódásához rendszerint nem elegendő az állammal szembeforduló régió, 

illetve ott élő embercsoport eltérő – etnikai, vallási vagy ideológiai – identitása, ahhoz 

jól szervezett, a lakosság bizalmát élvező, és külső támogatással rendelkező fegyveres 

szervezetre is szükség van. Ez a hatás Macedóniában is érvényesült: a 2001-es 

fegyveres konfliktus az etnikai polgárháború, illetve az etnikai választóvonalak mentén 

való szakadás szélére sodorta az országot. Ezt a centrifugális erőt nemzetközi 

szervezetek (NATO, EU) centripetális hatása (beavatkozás az OKE megkötése, azaz 

egy új multietnikus állameszme elfogadtatása érdekében) egyensúlyozta ki.  
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Javaslat a Macedóniára ható centripetális erők növelésére 

 

Macedónia jelenlegi határok közötti fennmaradása a regionális stabilitás egyik 

feltétele, mivel az ország esetleges etnikai választóvonalak mentén történő 

szétszakadása hasonló folyamatokat indíthat el Koszovóban és Dél-Szerbiában, ezért az 

etnikai választóvonalak mentén történő szecessziót, mint alternatívát elvetjük. 

Amennyiben ezt elfogadjuk, nemzetközi és – NATO és EU tagságunkból eredően, 

illetve a földrajzi közelség okán – magyar érdek is a Macedóniát összetartó centripetális 

erők növelése. Ennek legkézenfekvőbb módja a NATO- és az EU-integráció, ami 

garantálná az ország területi integritását. A NATO-ba való belépésnek, illetve az EU-

csatlakozási tárgyalások megkezdésének egyetlen akadálya a névvita lezáratlansága 

miatti görög vétó. Az ENSZ közvetítésével több, mint 20 éve folynak tárgyalások a 

névvita megoldására, de Görögország továbbra sem ismeri el az ország alkotmányos 

nevét (Macedón Köztársaság), Macedónia pedig nem hajlandó lemondani arról. A 

„Macedónia” földrajzi név és a „macedón” népnév mindkét nemzet identitásának részét 

képezi, ezért – a 20 évnyi sikertelen tárgyalásokat is figyelembe véve – a névvitára 

valószínűleg nem lehet mindkét felet kielégítő megoldást találni. Amennyiben 

Görögország továbbra is él kvázi vétójogával az EU-ban és a NATO-ban, Macedóniát 

gyakorlatilag kizárja az integráció lehetőségéből. Ez irracionális helyzetet teremt, 

tekintettel arra, hogy Macedónia euro-atlanti integrációja mindkét állam, illetve mindkét 

érintett szervezet (NATO, EU) érdeke, mivel az javíthatja az etnikai (macedón-albán) 

megosztottsággal küzdő ország, illetve a nyugat-balkáni térség stabilitását, elősegítheti 

gazdasági fejlődését.  

A fenti, a macedóniai belső, illetve a nyugat-balkáni regionális stabilitáshoz 

fűződő érdekek érvényesítése miatt célszerű a névvita és Macedónia integrációjának 

szétválasztása. Erre kellő nemzetközi jogi alapot teremt a Görögország és Macedónia 

közötti 1995-ös Ideiglenes Megállapodás, amely kimondja, hogy Görögország nem 

akadályozhatja Macedónia fYROM néven való felvételét a nemzetközi szervezetekbe, 

és ezt megerősíti a Nemzetközi Bíróság 2011-es döntése is. Ebből következően a 

magyar diplomáciának célszerű arra törekedni, hogy a NATO fYROM néven hívja meg 

Macedóniát a tagjai sorába, az Európai Tanács pedig – figyelembe véve az Európai 

Bizottság többszöri pozitív javaslatát – hozzon döntést, hogy fYROM néven az EU 

elkezdi a csatlakozási tárgyalásokat Macedóniával. 

Amennyiben Görögország feladja az „erga omnes” (minden relációban egy név) 

elvet, olyan alternatív megoldás is elképzelhető, hogy Macedóniát alkotmányos nevén 

veszik fel az EU-ba és a NATO-ba, a dokumentumokban lábjegyzetben rögzítve, hogy 

mely országok (Görögország, Ciprus) ismerik el fYROM, vagy más néven.
1
 

 

Összegzett eredmények 

 

 A kutatás eredményeként a Hartshorne-modell alapján meghatároztam 

Macedónia mai államterületére ható centrifugális és centripetális erőket, amelyeket az 1. 

ábrán szemléltetek. Igazoltam a Hartshorne-modell, valamint annak balkáni regionális 

változata érvényességét Macedónia esetében. 

                                                 
1
 Ez a „lábjegyzet megoldás” a NATO-ban már ismert. Amennyiben egy dokumentumban Macedónia 

fYROM néven megjelenik, lábjegyzetben jelzik, hogy Törökország csak az alkotmányos nevén ismeri el. 
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Macedóniai és más példák alapján javasoltam a külső támogatású nem állami 

fegyveres szervezetek centrifugális hatásának figyelembe vételét a Hartshorne-

modellben.  

Javaslatot (Macedónia EU- és NATO-integrációjának elősegítése) fogalmaztam 

meg a Macedónia államterére ható centripetális erők növelésére a regionális stabilitás 

érdekében, és egyben cáfoltam az alternatív megoldás (szakadás etnikai választóvonalak 

mentén) mellett szóló érveket. 

 

1. ábra 

A macedón államtérre ható centrifugális és centripetális erők 

 

 
 

 

Szerk.: HÁRY Sz. 

 

5. AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI 

 

 Az eredmények alapvetően a biztonságpolitikai, diplomáciai döntéselőkészítés 

területén hasznosíthatók. A Nyugat-Balkánon háború, nagy kiterjedésű fegyveres 

konfliktus kitörésének esélye csökkent ugyan, de nem zárható ki, hogy az államok 

tovább fragmentálódnak. Az államok felbomlását, illetve új államok alakulását kísérő 



18 

 

jelenségek nagymértékben befolyásolják a térség, és földrajzi közelségünk okán hazánk 

biztonságát is. Az itteni államok instabilitása az olyan kockázatokat is felerősítheti, mint 

az illegális migráció és a terrorizmus.  

Macedónia vizsgálatának aktualitását mutatja, hogy a területén keresztül vezet a 

2015-ben felerősödött illegális migráció egyik fő tranzitútvonala. Az országra ható 

centripetális erők növelésére vonatkozó javaslat (Macedónia EU- és NATO-

integrációjának elősegítése) a diplomácia területén közvetlenül alkalmazható. 

A Hartshorne-modell, mint politikai földrajzi módszer tesztelésével, 

továbbfejlesztésével és alkalmazásával a biztonsági vagy más szempontból kedvezőtlen 

fejlemények más térségekben is prognosztizálhatók. 
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