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Kiindulópont 
 
Mielőtt az ember megválaszolná a fenti kérdést, már amennyiben Macedóniának van jövője, tisztáznia kell 
először egy sor fogalmat, amelyek értékelési kritériumként szolgálhatnak az adott szituációra vonatkozóan. 
 
 
1. Az állam területe 
 
Amikor az Oszmán Birodalom a 20. század kezdetén az európai nagyhatalmak nyomásgyakorlása alatt és a 
Balkán-félszigeten zajló nemzeti felkelések miatt fokozatosan felbomlott, azonnal három nép kezdett el 
marakodni a mai Macedónia területéért, nevezetesen a szerbek északon, a bulgárok keleten és a görögök 
délen. Az első világháború után ez a terület az újonnan létrejött Szerb – Horvát - Szlovén Királysághoz 
került, melyben főleg a szerbek játszottak meghatározó szerepet. A macedón terület a második világháború 
alatt, 1941 és 1944 között, nagyrészt bulgár uralom alá került, majd 1945-ben tagköztársasággá vált a 
soknemzetiségű államban, Jugoszláviában, a kommunista párt és Tito pártvezér irányítása alatt.  (Tf  402/2) 
 
Tito 1980-ban bekövetkezett halála után évről évre fokozódott a feszültség Jugoszlávia népei között, egészen 
addig, amíg – a kommunizmus általános válságához kötődően – 1989-re Jugoszlávia egysége, mint 
szövetségi állam, gyakorlatilag széthullott, és 1991-ben az egyes tagköztársaságok független államokká 
nyilvánították magukat. 
 
 
2. Az állam határai és hivatalos neve 
 
Macedónia északon Koszovóval és Szerbiával határos. 2005-ben még nem volt világos, hogy Koszovó vajon 
Szerbia része marad-e, vagy egy új, független balkáni állammá válik-e. Keleten Macedóniának közös határa 
van Bulgáriával, de azt a bulgár fél sohasem vonta komolyan kétségbe. A szintén szomszédos 
Görögországgal délen is hasonló a helyzet. 
 
Egyébként a görögök a 20. század kilencvenes éveiben erőteljesen ellenezték az új állam, „Macedónia” 
névválasztását, mert úgy gondolták, hogy egyedül csak a Görögország északi részén fekvő, hasonló nevű 
„Makedonia” tartomány lenne jogosult az antik makedón hagyományok továbbvitelére, nem pedig 
valamiféle szláv törzsek, akik a hatodik évszázadtól kezdve vándoroltak be erre a területre. Ezért Macedóniát 
Görögországban csak így nevezték: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (Former Yugoslav Republic Of 
Macedonia). 
 
Az a félelem, hogy a mai Macedónia az állam nevéből levezetett területi igénnyel lépne fel egészen az Égei-
tengerig terjedően, erős túlzásnak tűnik az EU jelenlegi viszonyait figyelembe véve. 
 
Macedóniának nyugaton közös határvonala van Albániával, egy olyan állammal, amelynek a határait éppúgy 
az első világháború idején rajzolták meg, majd kisebb változtatások történtek még a második világháború 
alatt is. Hogy ezek a határok milyen mértékben maradnak így, az nagyban függ a Macedóniában végbemenő 
jövőbeli fejlődéstől is.  (Tf  402/3) 
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3. Az államalkotó nép 
 
A politikai elméletek szerint az állam adott terület felett rendelkezik (1), amelynek a határait pontosan 
meghatározták (2) és államalkotó nép lakja (3). Felületesen szemlélve ez az a lakosság, amely az adott állam 
területén él. Ez viszont nagyban függ attól, hogy ez a lakosság vajon egy, kettő vagy esetleg több népből 
tevődik-e össze. Egy bizonyos népet a közös vérrokonság, az általa beszélt nyelv, a történelme és a 
hagyományai kötnek össze. 
 
A nemzetek a közös eszmék alapján határozzák meg magukat, például a francia nemzet azokból a népekből 
jött létre, és jön létre még ma is, akik a francia forradalom ezen eszméit képviselték (illetve képviselik): 
szabadság, egyenlőség, testvériség. A francia típusú nemzetfogalomban a vérrokonság csekély szerepet 
játszik. 
 
Második példa: Amíg Nagy-Britannia lakossága közös eszméket képvisel, addig az angolok, a skótok, a 
walesiek és az északírek a brit nemzethez tartozónak vallják magukat, habár különböző népek fiai. Az angol 
nyelvben a nemzet (nation) fogalma két dolgot is jelenthet: 1) jelentheti a brit állampolgárok összességét, 
vagyis Nagy-Britannia teljes lakosságát, vagy 2) az egyik népcsoportot jelenti, amelyik a mai Nagy-
Britanniát alkotó három történelmi ország valamelyikében él, így külön is beszélhetünk az angol nemzetről, 
a walesi nemzetről és a skót nemzetről. És azok között, akik brit állampolgársággal rendelkeznek, 
katolikusokat is találunk Észak-Írországban, akik egy más nemzetiségű kisebbség tagjaiként mielőbb egy 
másik államhoz szeretnének tartozni. 
 
Jugoszlávia államalkotó népe 1918 és 1991 között az alábbi népekből állt: szlovének, szerbek, horvátok, 
bosnyákok, montenegróiak, koszovói albánok és macedónok; tehát Jugoszlávia – éppúgy, mint egykor a 
Habsburg Birodalom – több nemzetiségű állam volt. 
 
A mai Macedóniának sincs etnikailag egynemű államalkotó népe, hiszen az magába foglal 64% szláv eredetű 
macedón, 25% albán, 4% török, 3% roma, valamint 4% szerb, bosnyák és egyéb nemzetiségű lakosságot. 
Tehát elmondhatjuk, hogy Macedónia különböző népek illetve etnikumok tagjaiból áll, de őket nem kötik 
össze – Nagy-Britanniához, Spanyolországhoz vagy például Svájchoz hasonlóan – a közös eszmék vagy 
értékek rendszere.  (TF  402/2 és TF  402/3, valamint Cf  402) 
 
 
4. Az államhatalom 
 
Elméleti szempontból egy működőképes állam arra van feljogosítva, hogy a jogrendszer keretein belül (az 
alkotmány) törvényeket és rendeleteket bocsásson ki, és azokat a saját területén, szükség esetén akár 
erőszakkal is, bevezesse. Ha az állam a hatalomgyakorlás során – vagyis a szervezett formákban történő 
hatalomgyakorlás alatt - mentes a külső vagy belső beavatkozásoktól, akkor teljes szuverenitással 
rendelkezik. 
 
Egyébként a szuverenitást manapság másképpen kell értelmezni, mint abszolutisztikus módszerekkel 
uralkodó királyok idejében. A szuverén hatalomgyakorlás napjainkban három fő célhoz köthető: Muszáj  
 
-  garantálnia a belső és külső biztonságot,   (hatalmi állam) 
-  megteremtenie a jogbiztonságot és            (jogállam) 
-  gondoskodnia a jólétről.                             (jóléti állam) 
 
Ezen célok eléréséhez az államnak meg kell teremtenie a megfelelő intézményeket (a közigazgatás 
kiépítése), amelyek lehetőleg sok állampolgárnak vannak a hasznára, és nem egyes csoportokat vagy 
személyeket részesítenek rendkívüli kedvezményekben. Ha ez sikerül, akkor várhatja el az állam a lojalitást, 
vagyis a bizalmat és támogatást az állampolgáraitól. 
 
A jól működő államban egymást kölcsönösen szabályozó és ellenőrző viszony figyelhető meg az állam és a 
társadalom között. Az állampolgárok pártok és érdekcsoportok segítségével közlik az állammal a politikai 
akaratukat, az állam ezután újból visszahat a polgáraira az igazságszolgáltatás, a rendőrség, a katonaság, a 
pénzügyi és a szociális igazgatás által. 
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A befolyásolás mindkét irányát, vagyis a az alulról felfelé irányulót éppúgy, mint a felülről lefelé irányulót, 
kötött szabályok (törvények) szerint kell gyakorolni, valamint a független bíróságoknak és a szabad sajtónak 
kell ellenőriznie. 
 
 
 
Az értékelési kritériumok alkalmazása 
 
A bevezetőben feltett kérdéssel kapcsolatban, vajon bizonytalan-e Macedónia jövője, a következő értékeket 
kell megvizsgálni: 
 
- béke 
- demokratikus részvétel az irányításban  
- igazságosság 
- jólét 
- a joghézagok megszüntetése, melyek melegágyat jelentenek a bűnözésnek,  
 az emberkereskedelemnek és a terrorista szervezeteknek 
- a nemzetállam értékei 
- önazonosság és hűség 
 
A fennálló problémák megoldására is kísérletet kell tenni: 
 
- a szolidaritás 
- a különböző területeken végzett segélyezési intézkedések és 
- a béketeremtés által, amikor a közösség tagjai részesei lehetnek a jogbiztonságnak és a jólétnek. 
 
Az Anyaggyűjtés rész alatt megtalálható újságcikkek mindezekhez a kérdésekhez megfelelő információkat 
nyújtanak. Ha további ismeretekre lenne szükség, akkor az Interneten kereshetünk még anyagokat. 
 
Például: BBC NEWS Country profiles (országok bemutatása) 
 
 
 
 
Lehetséges feladatok a tanulók számára: 
 
1. Milyen szempontból van veszélyben Macedónia területe a jelenlegi formájában?  (Tf 402/3) 
 
2. Államalkotó népet, vagy macedón nemzetet találunk-e Macedóniában?  (Tf  402/1, Tf  402/2, Tf  402/3, 
 Tf  402/4) 
 
3. Létezik-e szuverén államhatalom (kormány)?  (Tf  402/1) 
 
4. Miért van sok macedónnak problémája az államával szemben tanúsítandó  
 állampolgári hűséggel?  (Tf  402/1, Tf  402/2) 
 
5. Macedónia problémái miért jelenthetnek veszélyt az EU tagállamai számára?  (Tf  402/1, Tf  402/4) 
 
6. Milyen intézkedéseket kell megtenni ahhoz, hogy javítani lehessen a fennálló helyzeten?  (Tf  402/4) 
 
 
________________________________________ 
Német nyelvből magyarra fordította:  Szigeti Imre 
 


