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ELŐSZÓ 

 

 

E munka célja, hogy bemutassa és elemezze, a magyar diplomaták hogyan látták a 

macedónkérdést Bulgáriában 1919 és 1934 között. Az értekezés fókuszában a – tárgyalt 

korszakban – több országban is állandó kihívást jelentő macedónkérdés áll, mindemellett 

megvizsgálom, hogy ezekben az években miképpen alakultak Délkelet-Európában a 

hatalmi viszonyok, illetve Bulgária és Magyarország diplomáciai kapcsolatai. 

 

Az első világháború után a két ország egyaránt a vesztes oldalon találta magát, így 1920-

tól Budapestnek és 1923 után Szófiának is alapvetően revíziós céljai voltak. Makedónia 

nagyobb része ekkor Görögországhoz és Jugoszláviához tartozott; és mindkét országban, 

főleg Jugoszláviában jelentős számú macedón élt, akiket Szófia bolgárnak tekintett. 

Bulgária a revíziós törekvéseit ugyan kevéssé nyíltan képviselte, mint Magyarország, de 

mindkét vesztes állam fel próbált lépni a határain kívül élő kisebbségei jogainak a 

védelmében. A – számos lényegi különbség ellenére – hasonló célok miatt Budapest és 

Szófia a tárgyalt másfél évtized nagy részében, ha nem is szoros szövetségesnek, de 

egymással kifejezetten jó viszonyt ápoló partnereknek számítottak. 

 

Így különösen fontosnak látszik, hogy a Szófiában szolgálatot teljesítő magyar diplomaták 

hogyan vélekedtek a macedónkérdésről, amely a görög-bolgár viszonyt valamelyest, a 

jugoszláv-bolgár kapcsolatokat pedig különösen megrontotta. Rendkívül lényegesnek tűnik 

az is, hogy Szófiából egy magyar diplomata miképpen szemlélte a Magyarországgal 

alapvetően hűvös viszonyban álló Jugoszláviát, illetve a bolgár-jugoszláv viszonyt. Ennek 

megfelelően bemutatom azt is, hogy a macedónkérdést hogyan látták a belgrádi és az 
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athéni magyar diplomaták. Megvizsgálom mindemellett azt, hogy a szófiai magyar 

ügyvivőknek milyen – a témám szempontjából lényeges – megbeszélésekre volt módja 

bolgár kormánytagokkal, továbbá a bolgár uralkodóval.    

 

Szintén fontos körülmény, hogy 1919 és 1934 között az európai nagyhatalmak, különösen 

Olaszország, Franciaország és Nagy-Britannia milyen politikát folytattak a Balkánon, így 

felidézem szófiai olasz, francia és brit diplomaták tevékenységét is. Helyenként pedig 

bemutatom azt, hogy európai fővárosokból – különösen Rómából – Budapestnek a magyar 

diplomaták mit jelentettek Bulgária külpolitikájával, illetve a macedónkérdéssel 

összefüggésben.  

 

A disszertációnak a legfontosabb eredménye az, hogy sikerült bemutatnom: milyen képet 

és véleményt alakítottak ki a témában megnyilatkozó magyar diplomaták a 

macedónkérdésről és annak bulgáriai vonatkozásairól, a vizsgált korszakban. Ez 

hiánypótló munkának bizonyulhat, hiszen az említett levéltári forrásokat ilyen szempontból 

még nem vizsgálták. A nemzetközi környezet bemutatása pedig írásomban elemzésre is 

módot ad. Összességében tehát munkám, reményeim szerint, hozzájárulhat a – 

bonyolultnak számító – macedónkérdés vizsgálatához.     

 

Érdemi újdonságként megemlíthető, hogy néhány általam feldolgozott dokumentumban 

olvashatunk arról is, hogy a – bulgáriai bázissal működő – macedón forradalmi szervezet, a 

VMRO vezetői hogyan működtek együtt a szófiai magyar diplomatákkal. Képet kaphatunk 

így arról, hogy a VMRO prominensei használhatták a magyarok futárait, bizalmas 

küldemények eljuttatása céljából.  

Szintén újdonságnak számíthat annak bemutatása, hogy a magyar kormányzat bulgáriai 

képviselője milyen tárgyi és különösen anyagi eszközökkel segítette a macedón forradalmi 

szervezetet. Több jelentésben is megemlítik, hogy egy bizonyos összeget a sebesült 

macedón felkelők ápolására adtak a szófiai magyar követség munkatársai. Természetesen a 

VMRO arra használhatta a minden évben készpénzben nyújtott magyar – nem hivatalos – 

kormányzati támogatást, amire akarta. 

Mindezek a kutatási eredmények némileg új megvilágításba helyezik a korabeli 

Magyarország Balkán-politikáját.  



 4 

Több idézett jelentés alapján – vélhetőleg kevéssé ismert – képet kaphatunk arról, hogy 

Délnyugat-Bulgáriában a VMRO miképpen működtetett „államot az államban”. Ezekben a 

dokumentumokban megjelenik, hogy tisztábbak, rendezettebbek a Pirini Makedóniában 

lévő települések, a magyar diplomaták szerint, mint más bulgáriai városok. Ezek érdemi – 

és eddig nem igazán idézett – észrevételek, amelyek elfogultságtól mentesnek tűnnek, 

hiszen 1923 és 1934 között mindegyik szófiai kormánnyal jó viszonyt ápolt Budapest, így 

a magyar diplomatáknak nem állt érdekében jobb képet adni a VMRO által felügyelt 

területekről, mint a többi országrészről. 

 

Az általam vizsgált magyar követségi jelentések nem egyszer segítettek tisztábban látni 

máig vitatott kérdésekben. Például az – 1924. májusi – úgynevezett bécsi manifesztumról 

az általam felhasznált szakirodalomban sokszor egymástól eltérő vélekedések jelennek 

meg. A szófiai magyar ügyvivő e tárgyban született jelentései gyakorlatilag elemzésnek 

tekinthetőek, amelyek segítenek e vitatott dokumentumról hű képet alkotni. 

Bizonyos jelentések árnyalni látszanak a VMRO nagybolgár beállítottságát. (Makedónia 

teljes függetlensége vagy Bulgáriához tartozása, továbbá valamilyen autonómiája 

váltakozva jelent meg célként, nem csupán a VMRO egyes frakcióiban, hanem egyes 

vezető személyek megnyilvánulásaiban is). 

Az újdonság erejével hathat számos olyan jelentés, amely a szófiai magyar diplomatáknak 

a macedónkérdésben megnyilvánuló jólértesültségét mutatja, ahogyan az a jónéhány 

dokumentum is, amely a magyar ügyvivők – délkelet-európai viszonylatban is imponáló – 

diplomáciai jártasságát és elemzői vénáját bizonyítja. 
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BEVEZETÉS A MACEDÓNKÉRDÉSHEZ 

 

 

 

A macedónkérdés bonyolult volta  

 

A Balkán-félsziget történetének egyik legvitatottabb fejezete a macedónkérdés. 

Makedóniát mint földrajzi területet sem könnyű behatárolni, de ennél is bonyolultabb 

feladat a macedón nemzet kialakulását nyomon követni. A makedóniai szlávok külön 

etnikumként, majd nemzetként való létét a XIX. század első felétől vitatják mind a balkáni, 

mind más nemzetek, illetve egyes tudósok. A macedón nemzet létét sokan még ma is 

megkérdőjelezik, pedig az 1991 óta létező Macedón Köztársaság többségi nemzete a 

macedón. A macedónok nemzettudatának kialakulása, nemzetté válása azonban a II. 

világháború utáni évtizedekre tehető, hiszen a titói Jugoszlávia macedón 

tagköztársaságában mehetett át az ortodox vallású szláv lakosság azon a fejlődésen, amely 

mindezeket eredményezte. Az 1990-es évek történései szolgáltatják a perdöntő 

bizonyítékot arra, hogy a macedón nemzet kialakulása legkésőbb a XX. század nyolcvanas 

éveire befejeződött.  

Makedóniát a XIX. és a XX. században a bolgárok, a szerbek és a görögök egyaránt 

maguknak vindikálták, de a terület egy részére már az albánság is többször kinyilvánította 

igényét. A macedónokat szomszédaik és a velük foglalkozó kutatók, politikusok jelentős 



 6 

része mesterségesen kreált nemzetnek tartotta, sőt tartja, akárcsak a nyelvüket, amelynek a 

létét, önállóságát Bulgária – a dimitrovi korszaktól eltekintve – csak 1999-ben ismerte el. 

Makedónián – mint földrajzi területen – jelenleg három ország, a Macedón Köztársaság, 

Görögország és Bulgária osztozik. Ugyanakkor a Macedón Köztársaság is több – 

legkevesebb hét – nemzetiség által lakott, így a balkáni nacionalizmusok találkozásának 

színtere. Nem lehet megfeledkezni arról sem, hogy az 1940-es évek második felétől 

egészen az 1980-as évek legvégéig Makedónia területét a szovjet blokk, az Egyesült 

Államok és szövetségesei, valamint az el nem kötelezett vagy semleges országok 

érdekszféráinak határai is megosztották.  

Elengedhetetlennek tűnik ugyanakkor a makedón, macedón, makedóniai szláv, macedo-

szláv, illetve a Makedónia, Macedónia stb. elnevezések körüli fogalmi zűrzavar feloldása, 

a helyes használatukra való – remélhetően sikeres – törekvés. Problematikus ugyanis 

magának a területnek és szláv nyelvű népességének megnevezése is. A magyar 

szakirodalomban ugyanúgy találkozhatunk a Makedónia, mint a Macedónia, vagy akár a 

makedón, macedón, macedo-szláv és a makedóniai szláv megnevezésekkel.  

A magunk részéről Makedóniát földrajzi területnek tartjuk, míg Macedóniának csak az 

1944–1945-től 1991-ig fennállt jugoszláv tagköztársaságot, illetve az 1991-től létező 

Macedón Köztársaságot tekintjük. Makedónia – mint földrajzi terület – részeit szokás 

Égei-, Vardar- és Pirini Makedóniának nevezni. Ezt elfogadjuk mi is, azzal együtt, hogy 

találkozhatunk például a Vardar-Macedónia névvel is, csakúgy mint egyes 1944–1945 

előtti forrásokban is a Macedónia elnevezéssel. A makedón és a macedón megnevezések 

mellett egyaránt több érv szól. 1944–1945-ig Égei-, Vardar- és Pirini Makedónia ortodox 

keresztény vallású szláv lakosságára mindkettő alkalmazható. A muszlim vallású szláv 

pomákok azonban nem illethetők ezekkel a nevekkel. Fontos hangsúlyozni, hogy az 

ortodox keresztény vallású szlávság szerb nyelvű tagjait Makedóniában sem lehet 

makedónnak, macedónnak nevezni. A bolgár–makedón vagy bolgár–macedón 

kapcsolatban annak összetettsége miatt a megnevezések kérdésében is nehéz állást 

foglalni. A makedóniai szláv megjelölés például a pomák-kérdés miatt sem szerencsés. A 

macedo-szláv elnevezés helyesnek tekinthető, csakúgy, mint a makedón, de a – magyar 

szakirodalomban – a macedón a legelfogadhatóbb. Az 1944–1945 utáni Jugoszláviát – 

majd a független Macedóniát – tárgyalva ugyanis a vardar-makedóniaiakra feltétlenül a 

macedón megnevezés a legalkalmasabb, és az ottani irodalmi nyelv is macedón. Igen 
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nehezen oldható meg, hogy 1944-ig makedónokról beszéljünk, akkortól pedig 

macedónokról. Pirini-Makedóniában ugyancsak – többek között – macedónok élnek, őket a 

legszerencsésebb – önmeghatározásuk és a többségük által is beszélt macedón irodalmi 

nyelv alapján – pirini macedónoknak hívni. Az Észak-Görögországban élő – már csak 

kisszámú – szlávra napjainkban kevésbé alkalmazható a macedón kifejezés. Az 1950-es 

évekig ezt a népességet macedónnak is lehet nevezni. Görögország szláv lakosságának 

legnagyobb része azonban a XX. század harmadik harmadában – bizonyos 

megfontolásokból – bolgárnak vallotta magát. Ezért – az 1990-es évek történései ellenére – 

őket a leghelyesebb égei-makedóniai és trákiai (ortodox) szlávoknak nevezni. Az egész 

kérdéskört tovább bonyolítja Trákia és a trákiai lakosság kérdése, hiszen a területen 

tapasztalható egyfajta makedón-trák dualitás is; itt többek között törökök, görögök, 

pomákok és bolgárok – vagy macedónok – élnek.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani a nyugati – gregoriánus – és a keleti – juliánus – naptár 

egyeztetésére is. A keleti naptár 1800. február 28-áig 11, 1800. február 28-a és 1900. 

február 28-a között 12, 1900. február 28-ától pedig 13 napos késésben volt a nyugatival 

szemben.
1
 Jelen írásban a nyugati naptár szerint jeleztük az eseményeket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Ld. Szentpétery Imre: A kronológia kézikönyve. Könyvértékesítő Vállalat, Budapest, 1985 



 8 

 

 

 

 

Makedónia a XIX. század harmadik harmadában  

 

Makedónia egy 65–70 ezer négyzetkilométer nagyságú terület 
2
, amelyet délről az Égei-

tenger, az Olümposz és a Pindosz-hegység, nyugatról az Ohridi-tó és az albán hegyek, 

északról a Sar-hegység és a Cserna Gora, keletről pedig a Rodope-hegység határol. A 

terület lakossága a XIX. században a délkelet-európai átlaghoz képest is felettébb tarka 

képet mutatott. Ezen a nem túl nagy területen kb. kétmillióan: egyes délszláv, görög, török, 

albán és román
3
 nyelvjárásokat beszélő etnikai csoportok – kiegészülve cigányokkal, 

szefárd zsidókkal és örményekkel – éltek együtt. Az egyes entitások lélekszámát azonban 

nehezen lehetett pontosan meghatározni. Az etnikai sokszínűség tette Makedónia 

hovatartozásának kérdését a XIX. század harmadik harmadától az egyik legjelentősebb 

balkáni problémává.  

Makedóniának a XIX. században nem voltak rögzített politikai határai: az Oszmán 

Birodalom a Szaloniki-, a Manasztiri- és a Koszovói-vilajet között osztotta fel.  

Makedónia stratégiai helyzetéből adódó jelentősége máig sem csökkent. A terület a 

Balkán-félsziget szíve, Makedónián átvezet a legtöbb fontos közlekedési útvonal; itt 

húzódik a Vardar, valamint a Sztruma folyók völgye. Isztambul után Szaloniki volt a 

legnagyobb balkáni kikötő, mindemellett Makedónia gazdasági központja is. 1888-ban 

készült el a Szalonikit Belgráddal összekötő vasútvonal. A stratégiai – és a gazdasági – 

                                                
2 Ld. Giza, Antoni: Balkanszkite darzsavi i makedonszkijat vaprosz. Makedonszki naucsen insztitut, Szofija, 

2001. 9. p. 
3 A makedóniai románok más néven: arománok, arumének, cincárok, kucovlachok, vlahok, stb. 
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adottságokból kiindulva a balkáni nemzetek úgy vélték, hogy közülük az lesz a legerősebb, 

amely megszerzi ezt a területet.
4
  

A görögök, a bolgárok és a szerbek egyaránt igényt tartottak makedóniai területekre, de a 

románok is kiemelt figyelmet fordítottak Makedóniára az aromunok miatt, sőt még a 

legjózanabbul gondolkodó albán nemzeti vezetők is Koszovót és Manasztirt a kialakítandó 

albán autonóm terület részeként képzelték el. E nemzetek értelmisége a történelmi érvek 

mellett a lakosság etnikai és vallási összetételére és az erőegyensúly fenntartásának 

szükségességére hivatkozott. Az erőegyensúlyra való törekvés alakította ki azt a 

gondolkodásmódot, miszerint ha egy állam területekkel bővül, akkor a szomszédait 

hasonló nagyságú terület illeti meg.  

Makedónia hovatartozásának kérdése 1878 óta az egyik legnagyobb feszültségforrás a 

balkáni országok között. Az 1878-as San Stefano-i békében a terület szinte egészét, 

valamint Trákiát Bulgáriának juttatta Oroszország. Az új ország határait addig „tolták ki“, 

ameddig a bolgár exarchátus joghatósága terjedt. A berlini kongresszuson a San Stefano-i 

Bulgáriát felosztották – egy részéből lett az új állam – , de a bolgár kormányzat és a 

közvélemény továbbra is azt tartotta, hogy a makedóniai szlávok nagy része bolgár.  

A bolgár, a szerb és a görög érvelésnek ugyanúgy megvolt az alapja, mint az egyelőre még 

csak regionális öntudatot képviselő makedóniai mozgalmakénak.  

A görögök úgy vélték, Makedónia ortodox keresztény lakosságának jelentős része az 

elszlávosított vagy szláv nyelvű nemzettársaikból áll, akik Görögország határainak északra 

való kitolásával visszagörögösíthetők. (Ráadásul a terület az ókori görögséghez kötődött, 

majd a Bizánci Birodalom része volt, és 1870-ig, a bolgár exarchátus létrehozásáig, egész 

Makedónia a lényegében görög nemzeti intézményként működő konstantinápolyi 

patriarchátushoz tartozott.)  

A legsúlyosabb etnikai vonatkozású kérdés azonban – mivel a vidék lakói többségének a 

nyelve egyértelműen megkülönböztethető volt a görögtől, a töröktől és az albántól – a 

                                                

4
 A XIX. századi Makedónia gazdaságáról részletesebben ld. Jelavich, Barbara: A Balkán története I–II. 

Osiris Kiadó – 2000, Budapest, 1996. II. 84. p. 
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szlávokon belüli felosztás maradt. Makedónia nyelvi szempontból lényegében átmeneti 

területet képezett Ó-Szerbia és a szorosan vett bolgár területek között. A makedóniai 

ortodoxok többségükben különböző délszláv nyelvjárásokat beszéltek, és nyelvileg a 

bolgárokhoz álltak a legközelebb. Népművészetük, zenéjük, szokásaik, hagyományaik, 

népi hitviláguk vagy a bolgárokéhoz, vagy a szerbekéhez, illetve mind a kettőhöz hasonló 

volt. Mivel a lakosság jelentős része analfabéta volt, az írott nyelv sem adhatott segítséget 

az etnikai hovatartozás meghatározásához. Szláv makedón állam soha nem létezett
5
, 

ugyanakkor a területet az első és a második Bolgár Birodalom is uralta. Megemlítendő a 

Dusán István alatt fénykorát élt Szerbia is, amely Makedónia területének a túlnyomó részét 

uralta.
 
 

A szerbek egyébként „hegyi“ vagy „déli szerbeknek“ tartották a makedóniai szlávokat. A 

bolgárok viszont Makedóniát „nyugati bolgár“ területnek vélték, mint ahogyan az ottani 

szláv lakosságot bolgároknak. Jellemző, hogy míg egy 1899-es szerb elemzésben 

körülbelül kétmillió szerbet, és csupán 60 ezer bolgárt mutattak ki, addig egy 1900-as 

bolgár beszámolóban 1 200 ezer bolgárról és mindössze 700 szerbről írtak.
6
 Egy 1904-es 

török összeírás szerint viszont a Szaloniki-, Manasztiri-, valamint a Makedónián túlnyúló 

Koszovói-vilajet 3 173 100 lakosából 54,2% török, 20,5% görög, 15,6% bolgár, 5,3 % 

szerb, 1,5% izraelita, 0,9% kucovlach.
7
 Látható, itt nemhogy külön makedóniai szlávokról, 

de még az albánokról sem történik említés. Megint más etnikai képet mutatott az 1906-os 

török népszámlálás, amely – a millet-rendszeren alapulva – 1 145 849 muzulmánt, 623 197 

a konstantinápolyi patriarchátus fennhatósága alá tartozó görög ortodoxot és 626 715 az 

ohridi exarchátushoz tartozó bolgár ortodoxot regisztrált.
8
 Az albánok többségét a 

muzulmánok közé sorolták, a szerbeket pedig vagy a bolgárokhoz, vagy a görögökhöz. Sőt 

az exarchátus területén kívül élő bolgárok is a görög ortodoxokhoz soroltattak. Bajderov 

viszont a – szerinte – 2 301 800 makedóniai lakos 47,6 százalékát tartotta bolgárnak, 23,5 

százalékát töröknek, 11 százalékát görögnek, 8 százalékát albánnak, 4,6 százalékát 

zsidónak, 3,4 százalékát vlahnak, illetve románnak, 1,9 százalékát pedig cigánynak.
9
 

                                                
5 Egyes macedón történészek az első Bolgár Birodalom egyik utódállamát, Sámuel cár országát az első 

macedón államalakulatnak tartják. Sámuel 976-tól uralkodott, a basileus címet 987-től viselte. 1014-ben 

Prilepben halt meg. 
6 Ld. Palmer, Alan: The Lands Between. A History of East-Central Europe since the Congress of Vienna. 

London, 1970. 105. p. 
7 Ld. Pándi Lajos (szerk.): Köztes-Európa 1763–1933 (Térképgyűjtemény). Osiris Kiadó, Budapest, 1997. 

226. p. 
8 Ld. Jelavich, Barbara: i. m. II. 85. p. 
9 Ld. Pándi Lajos: i.m. 226. p. 
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Megállapítható tehát, hogy Makedónia lakosságának összetételéről nem készült egyetlen 

megbízható statisztika sem, a nemzeti, vallási részrehajlás mindenütt kiütközik. Az viszont 

biztos, hogy keresztények és muszlimok is nagy tömegekben éltek e vidéken, továbbá a 

keresztények közül többen tartoztak az exarchátushoz, mint a patriarchátushoz.
10

 A 

makedóniai szlávokat részben ez utóbbi tény miatt tartották az európai tudósok és 

politikusok is bolgároknak, részben pedig, mert nyelvük – a területen beszélt nyelvjárás – a 

bolgárhoz állt a legközelebb. Igaz, Karl Hron német etnográfus – a XIX. század végén – a 

„makedóniaiakat“ önálló nemzetnek tekintette a történelmük és a nyelvük miatt... 

Ugyanakkor a makedóniai szlávok regionális öntudata a XIX. század második felében már 

egyértelműen megmutatkozott. A makedóniai származású bolgár politikus, Dimitar Rizov 

így vélekedett erről: „Az emberek csak ’makedóniai keresztények’ voltak, és akkor, 

amikor a görög propaganda kibontakozott, lettek ’makedóniai keresztény szlávok’ ...A 

szüleink azt mondták otthon ... ’makedóniai keresztény szlávok’ vagyunk...“
11

 A XIX. 

században a Makedónia kifejezést gyakorlatilag csak földrajzi értelemben használták. A 

makedóniai szlávokat nem tekintették a többi etnikumtól megkülönböztetendőnek. 

Ekképpen a kor diplomáciai és más jellegű feljegyzéseiben sem esik szó külön macedón 

nemzetről. A berlini kongresszus idején a nagyhatalmak politikusai Makedóniát – etnikai 

sokszínűsége ellenére – tulajdonképpen bolgár területnek kezelték. Ez a tény elsősorban a 

görögök és a szerbek érdekeit sértette. A görög nemzeti vezetők úgy gondolták, országuk 

fennhatósága alá vonhatják szinte egész Makedóniát. Igényüket alátámasztó érveikről már 

esett szó, és ez már egybecsengett azzal a tévhitükkel, hogy a térség lakosságának 

túlnyomó része görög. Ezt komolyan elhitték, hiszen a városok lakosainak nagy része 

valóban görög és török volt. Nem így azonban a vidéki, falusi népesség. A 

konstantinápolyi patriarchátus fennhatósága révén a görögök kezében volt a kulturális és a 

vallási élet irányítása.
12

 Ők pedig minden, a patriarchátus joghatósága alá tartozó ortodox 

keresztényt görögnek tartottak. A Porta azonban – főként a bolgár nemzeti mozgalom 

leszerelésére – 1870-ben beleegyezett a bolgár exarchátus létrehozásába
13

, és ennek 

joghatósága alá került Makedónia nagyobbik, északi része is.
14

 Ha egy adott terület 

keresztény lakosságának kétharmada az exarchátushoz kívánt csatlakozni, akkor azt 

                                                
10 Arról, hogy Makedóniában és Trákiában hányan tartoztak a patriarchátushoz, illetve az exarchátushoz, ld. 

Pándi Lajos: i. m. 166. p. 
11 Virtual Macedonia: Historical Archives About Macedonia XXVI. 

www.vmacedonia.com/history/mkarchiv.html 
12 Az ohridi patriarchátust 1767-ben számolta fel a Porta. 
13 Ld. Giza, Antoni: i. m. 13. p. 
14 Ld. Pándi Lajos: i. m. 166. p. 

http://www.vmacedonia.com/history/mkarchiv.html
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megtehette.Az 1860-as években tehát még a görög kulturális hatás dominált 

Makedóniában. Az exarchátus megalapítása nyomán azonban egyre erősödött a bolgár 

befolyás. A szláv lakosság számára az óegyházi szláv nyelvű liturgia a görög nyelvűnél 

természetesen sokkal vonzóbbnak bizonyult. A bolgár exarchátus így a századfordulóig 

növelhette a területét. Nem csoda, hogy a bolgárok túlnyomó része úgy hitte, a makedóniai 

szlávság nemzetük része. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az exarchátushoz 

csatlakoztak szerbek is. Mindemellett egyértelmű, hogy a makedóniai szlávok inkább az 

óegyházi szláv nyelvet részesítették előnyben. Ez azonban, még ha pozitívumként is volt 

értékelhető, egyfelől a bolgárok, másfelől a makedóniai szlávok számára, az utóbbiaknak 

egyfajta behatárolt lehetőséget nyújtott csupán. A konstantinápolyi patriarchátus befolyása 

tehát csökkent, a görög egyház és politikai elit azonban – annak ellenére, hogy 

nyilvánvalóvá vált a keresztények többségének szláv mivolta – továbbra is bizonygatta 

Makedónia görög jellegét. Még mindig azt tartották, hogy a helyi szlávok többségükben 

szlavofon görögök, tehát olyan személyek, akik valamilyen szlávos „furcsa görög nyelvet“ 

beszélnek, de görög nemzeti érzésűek. A görögség vezető szerepe azonban egyértelműen a 

múlté lett, kivéve persze az Égei-tenger partvidékét és környékét, Égei-Makedóniában. Az 

exarchátus létét, befolyását kihasználva a bolgárok Szkopjéban, Ohridban, Bitoljában, 

Veleszben és Sztrumicában is püspökségeket alapítottak
15

, amelyek a bolgár állam 

segítségével 1900-ra már mintegy 900 bolgár tannyelvű iskolát, valamint papi 

szemináriumokat, tanítóképzőket működtettek. A kulturális és a politikai propagandában 

az 1884-ben – bolgárok által – alapított Cirill és Metód Társaság járt az élen. A szerbek 

Makedónia északi felén próbálták befolyásukat növelni. A szerb állam 1878-ig lényegesen 

nagyobb hangsúlyt fektetett a boszniai, hercegovinai és koszovói területek feletti 

hegemónia megszerzésére. Bosznia és Hercegovina osztrák–magyar megszállását követően 

azonban a szerbek – egyelőre – csupán dél felé terjeszkedhettek. Egy 1881-es 

megállapodásban az osztrák–magyar külpolitika irányítói kifejezték ez irányú elvi 

támogatásukat a szerb uralkodónak. Nem csoda, hogy a szerbek ezután makedóniai 

kulturális offenzívába kezdtek. A makedóniai szlávok délszerb mivoltát alátámasztandó, 

tanulmányok íródtak a makedóniai nyelvekről, népszokásokról. A statisztikai adatok is a 

szerb igényeket voltak hivatottak szolgálni, ennek megfelelően megbízhatóságuk 

ugyancsak kétségbe vonható. 1886-ban a szerbek megalapították a Szent Száva Társaságot. 

1887-től Szerbia sorra nyitott konzulátusokat Szkopjéban, Szalonikiben, Monasztirban és 

                                                
15 Makedonija – isztorija i politicseszka szadba I. szerk.: P. Petrov. Sofija, 1994. 289. p. 
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Pristinában. A szerbek számára azonban nem volt könnyű ez a „kulturális misszió“ az 

exarchátus és a patriarchátus területén. A török hatóságok csak 1902-ben engedélyezték 

egy szerb püspökség felállítását Szkopjéban. A századforduló idején egyébként mintegy 

száz szerb tannyelvű iskola működött Makedóniában, tehát körülbelül tizedannyi, mint 

bolgár. A szerbek – mivel az iskolák alapításában nem versenyezhettek a bolgárokkal és a 

görögökkel – az 1880-as évektől más eszközökkel próbálkoztak. A Szent Száva Társaság – 

a szerb propaganda letéteményese – makedóniai fiataloknak ösztöndíjakat biztosított, 

lehetőséget adva belgrádi továbbtanulásra is. Mindemellett a szerbek megalkották a 

„macedonizmus“ ideológiáját, aminek a szellemi szülőatyja Stojan Novakovic professzor 

volt. A szerb vezetést aggasztotta Bulgária és Kelet-Rumélia egyesülése, valamint el 

akarták kerülni, hogy Makedónia is a bolgár állam része legyen. Novakovic 1886 

augusztusában találkozott az irányításával Isztambulban megszervezett Titkos Macedón 

Bizottság tagjaival. Ezután a belgrádi kormány kinevezte a professzort isztambuli követté. 

Novakovic kidolgozta a Makedóniában követendő szerb stratégiát, amelyet a Program 

című munkában, míg a közös szerb–görög propaganda részleteit a Koncepcióban foglalta 

össze.
16

 A Programban Novakovic kifejtette: „Tiszta macedón nyelven kell írni, de mivel a 

macedón nyelv irodalmilag nem eléggé kialakult, minden bolgár kifejezést vagy szót ki 

kell vetni belőle, és szerbekkel kell helyettesíteni őket.“ A professzornak abban igaza volt, 

hogy a makedóniai szlávok nyelve „irodalmilag nem eléggé kialakult“; macedón irodalmi 

nyelv még több mint hat évtizedig nem létezett. A nyelvpolitikai teendők mellett 

Novakovic más feladatokat is meghatározott: „A macedón népben el kell ültetni a szerb 

szellemet, be kell bizonyítani, hogy nem bolgárok, nincs semmi közük a bolgárokhoz, és 

hogy a bolgárok a macedón nép ellenségei... A legerélyesebb propagandát kell folytatni, a 

bolgár püspököket és tanítókat ki kell kergetni Macedóniából, és a helyükre macedóniai 

szerb szellemben nevelt püspököket és tanítókat kell kinevezni.“ A professzor elképzelései 

nem nélkülözték az ellentmondásokat, egyfelől azt követelte, hogy „tiszta macedón 

nyelven kell írni“, a Koncepcióban található javaslata szerint viszont „az lenne a feladat, 

hogy minden környezetben támogassuk és terjesszük a gyakorlatot: Macedóniában nincs 

semmiféle más nép, mint szerbek és görögök ....“.1887-ben Novakovic már más megoldást 

javasol a Svetoslav Simic szerb kultuszminiszterhez írt levelében:
17

 „Mivel a bolgár eszme, 

amint az mindenki előtt ismeretes, mély gyökereket eresztett Macedóniában, úgy vélem, 

                                                
16 Idézi Csíkhelyi Lenke: Nemzeti és regionális tudat a bolgár és a macedón államfejlodésben. 53–54. p. Pro 

Minoritate, 2000/Nyár 
17 Idézi Csíkhelyi Lenke: i. m. 54. p. 
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hogy csaknem lehetetlen megingatni, ha csupán a szerb eszmét állítjuk szembe vele ... a 

szerb eszmének valamilyen szövetséges segítségére van szüksége, ami élesen szemben 

állna a bolgársággal, és olyan elemeket tartalmazna, amelyek képesek volnának magukkal 

ragadni a népet és a nép érzéseit, elszakítva őket a bolgárságtól. Ezt a szövetséget én a 

macedonizmusban látom, vagyis bölcs határokon belül a macedón dialektus és a macedón 

elkülönülés kultiválásában.“ Novakovic tehát tapasztalva, hogy a bolgár eszme, bolgár 

tudat gyökereket vert a makedóniai szlávok lakta területeken, ellenszerként a regionális 

sajátosságokon alapuló nemzeti önállóság, különállás tudatának kialakítását javasolta. A 

professzor 1888 májusában már arról írt a szerb kormánynak, hogy sikerült – a török 

cenzúra jóváhagyásával – a Macedón ábécé a szerb írásbeliség és szerb nyelv terjesztésére 

Makedóniában című könyvet kiadatniuk. A könyv 1889 májusában jelent meg, a 

Manasztiri- és a Szaloniki-vilajetben terjesztették, mivel ezekben azelőtt még nem voltak 

szerb iskolák. A szultán támogatását megnyerve egyébként szerb iskolák nyíltak 

Kumanovótól Szkopjéig, Kicsevótól Debarig. Az iskolapropaganda kulcsfontosságúnak 

bizonyult. A bolgár, szerb és görög tannyelvű iskolák a három nemzet területi igényeit és 

politikai követeléseit igazoló érvek terjesztésében nagy szerepet játszottak. „Macedóniában 

a XIX. században a szerbek, a bolgárok és a görögök keresztény iskolákat alapítottak a 

törökkel szembenálló lakosság számára. Ha egy faluban véletlenül szerb nyelven folyt az 

oktatás, a következő nemzedék már fanatikus szerbekből állott.“
18

 Ugyanígy a görög 

iskolák görög, míg a bolgár iskolák bolgár indentitású egyéneket neveltek. Az iskolák 

működtetése egyértelműen a kulturális és a politikai befolyás erősítését szolgálta. A három 

nemzet képviselői a kialakuló bolgár, görög, szerb irodalmi nyelven hirdették, tanították, 

hogy Makedónia népe mindig is az adott nemzethez tartozott, és ezért azzal kell újra 

egyesülniük. A Makedóniában folytatott kulturális propagandát azonban az egymással 

rivalizáló nemzetek hasznosnak látták megtámogatni fegyveres tevékenységgel is. A 

különböző nemzetek fiaiból álló fegyveres csapatok, félkatonai alakulatok lényegében 

gerillaháborút folytattak egymással és a török birodalmi katonasággal. A XIX. század 

végére Makedónia változó intenzitású, de állandó fegyveres összetűzések színhelye lett.A 

kisszámú makedóniai értelmiség több generációja került válaszút elé, hiszen a külföldi – a 

nyugati, valamint a szomszédos országokban működő – egyetemeken az akkori Európában 

hódító nemzeti eszmékkel is találkoztak. A Makedóniába hazatérő elit megpróbálta 

kimunkálni a dicső – vagy annak hitt – múltra alapozott és pozitív jövőképet kínáló 

                                                
18 Oswald Spengler: A Nyugat alkonya II. Budapest, 1995. 224. p. 
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különféle nemzeti ideológiákat. Ebben segítségül hívták a népköltészetet és az ortodox 

nemzeti egyházak tanításait a valós vagy vélt középkori „nemzeti“ nagyságról. A Balkán-

félsziget középkori államalakulatainak visszaállítását a nemzetállami eszme segítségül 

hívásával kívánták véghezvinni a balkáni nemzeti elitek. A makedóniai elit tagjai kiálltak 

vagy a bolgár, vagy a szerb, vagy a görög nemzeti célok mellett. A makedóniai értelmiség 

jelentős része bulgáriai iskolákban és a szófiai egyetemen tanult, az exarchátus szerepének, 

a bolgár iskolák nagy számának
19

 és a nyelv, a népszokások, a népművészet, a népi 

hitvilág hasonlóságának köszönhetően. A hasonlóságának, de nem az azonosságának... A 

néprajzi különállást érzékeltették a Miladinov-fivérek által kiadott népdalgyűjtemények. 

Miladinovék a közölt népdalokat a Makedóniában élő bolgárok bolgár dalainak tartották. 

Ugyanakkor utaltak a makedóniai és bulgáriai dalok különbözőségére.
20

 Az sem mellékes, 

hogy a családi védőszent tisztelete a makedóniai ortodox szlávoknál rendkívül elterjedt 

volt, ahogyan a szerbeknél is, a bolgároknál azonban nem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Makedonija – isztorija i politicseszka szadba I. szerk.: P. Petrov. Sofija, 1994. 291. p. 
20 Dimitar (1810–1862) és Konsztantin Miladinov (1830–1862) legismertebb műve minden bizonnyal 

népdalgyűjtésük, leginkább Macedóniából, amely Bolgár népdalok címmel 1861-ben jelent meg. 
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Makedónia 1893 és 1903 között  

 

A makedóniai értelmiség meghatározó része tehát magát bolgárnak tekintette, nevezte. 

Mellettük azonban kialakult egy forradalmi elit is, amely magát már makedóniaiként, 

macedónként határozta meg. Mozgalmukat a VMORO-t
21

 – a Belső Makedóniai-Odrini
22

 

Forradalmi Szervezetet – 1893-ban Szalonikiben alapította néhány makedóniai szláv 

ortodox értelmiségi. A VMORO tagjai kezdetben nem akartak semmiféle – bolgárok, 

szerbek vagy görögök vezette – egységet, Makedóniát önálló, de legalábbis – a Török 

Birodalmon belüli – autonóm területként képzelték el. „Makedónia a makedóniaiké“ – 

szólt a jelszavuk, az olasz és más nemzeti mozgalmakat utánozva. A belső szervezet 

alapítói városi értelmiségiek voltak, majdnem mindegyikük az exarchátus alkalmazottja. 

Akadtak közöttük olyan nacionalisták, akik romantikus gondolkodásmódú 

összeesküvőként csupán nemzeti felszabadítási harcok hagyományait kívánták követni. 

Voltak azonban olyan alapítók is, akik reálisan látták Makedónia különleges helyzetét. 

Elsődleges célként a Szaloniki-, Manasztiri- és a Koszovói-vilajet egységes autonóm 

területté alakítását jelölték meg. Elképzelésük szerint a nagy belpolitikai önállósággal 

rendelkező terület élén egy keresztény kormányzónak kellett volna állnia. Mindez a 

szultáni abszolutizmust érdemben korlátozta volna. A belső szervezet programjának a 

megfogalmazói úgy vélték, hogy ezen reformokat csak Makedónia népének jól 

megszervezett – forradalmi – harca kényszerítheti ki. A belső szervezet ugyan Makedónia 

minden elnyomott lakójának érdekeit próbálta képviselni, de az első években inkább a 

bolgárok, legalábbis a bolgár tudatúak megszervezésére összpontosított. Ekkoriban tehát a 

VMORO – a makedóniaiság hangoztatása mellett – inkább bolgár karakterű szervezetként 

                                                
21 A VMORO, VMRO a bolgár, míg az IMORO és az IMRO az angol és a német megfelelő rövidítése. A 

szakirodalomban többnyire ezen a néven találjuk meg a szervezetet, pedig 1893-ban Bolgár Makedóniai-

Odrini Forradalmi Bizottságként (BMORK) alakult meg. 1902-ben változtatta meg a nevét Titkos 

Makedóniai-Odrini Forradalmi Szervezetre (TMORO), és csak 1905-től beszélhetünk VMORO-ról, illetve – 

a Trákia képviseletéről lemondó – VMRO-ról. 
22 Odrin (bolg)., Edirne (tör.), Jedrene (szerb), Adrianupolis (gör.), Drinápoly (magy.) 
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működött. Mindeközben Bulgáriában – jelentős belpolitikai események hozadékaként – 

helyi egyletek, szervezetek sora alakult a Makedóniában élő elnyomott nemzettársak 

megsegítésére. Ezeknek az egyleteknek, szervezeteknek az összefogására, tevékenységük 

összehangolására alapították meg 1895-ben Szófiában a VMOK-t, a Legfelsőbb 

Makedóniai-Odrini Szervezetet, vagy más néven a Makedón Külső Szervezetet. A 

verhovisták
23

 Makedóniát mindenképpen Bulgáriához kívánták csatolni. Soraikban sok 

makedóniai menekült volt. Nemcsak a bolgár közvélemény, hanem a kormányzat és a 

hadsereg is nagy rokonszenvvel viseltetett a mozgalom iránt, ennek megfelelően anyagilag 

is támogatták őket. A belső szervezet és a verhovisták eleinte bizonyos területeken 

együttműködtek. A verhovisták jó néhány tagja egyébként sem akart Szófia bábjaként 

működni, sőt az autonomista frakció még 1895 decemberében a VMORO-hoz csatlakozott. 

A bebörtönzött macedo-bolgár hazafiak kiszabadítását mindkét mozgalom fontosnak 

tartotta. Ugyanakkor a mozgalmak holdudvarában szerveződtek fegyveres alakulatok, 

amelyek főként az Oszmán Birodalom katonái ellen harcoltak. Ezt olykor egymással 

szövetségben tették, de gyakran megesett, hogy szembekerültek. A belső szervezetet több 

kérdés is megosztotta. Vitákat váltott ki az esetleges külső – bolgár – segítség elfogadása. 

A belső szervezetben működött egy radikális demokrata szárny, amelyik feltétlenül meg 

kívánta őrizni a mozgalom teljes önállóságát. E szárny befolyása a századfordulóra 

megnőtt. A bolgár közvetítéssel Makedóniába is eljutó szocialista ideológia hívei is 

többnyire közülük kerültek ki, és a baloldali gondolatok, eszmék hatására új autonómia-

koncepciót dolgoztak ki, amelyet a belső szervezet el is fogadott. Az Oszmán Birodalmon 

belül elérendő közigazgatási autonómiát az egységes Makedónia teljes önállósága, 

függetlensége felé vezető út egyik állomásaként képzelték el. A legideálisabb – 

létrehozandó – államformának a demokratikus köztársaságot jelölték meg, a Makedóniát 

lakó összes etnikum (és vallás-etnikum)
24

 – nemcsak a makedóniai szlávok – teljes 

emancipációjával, politikai felszabadításával. A függetlenség mint cél és az összes etnikum 

kihangsúlyozása egyértelműen a mozgalom bolgár karakterének rovására ment. A belső 

szervezet új alapszabályában benne is foglaltatott, hogy tag lehet minden makedóniai 

vallására és anyanyelvére tekintet nélkül, ha a legfontosabb célokért hajlandó harcolni. A 

belső szervezet reformer vezetői úgy gondolták, a jövendő Makedóniájában mindegyik 

etnikumnak (és vallás-etnikumnak) egyenlő jogokkal rendelkezve kantonokba – svájci 

mintára – kell szerveződnie, ahol a közügyekben a többségi akarat döntene. A belső 

                                                
23 A bolgár „legfelsőbb“ (verhoven) jelző után röviden. 
24 Például a pomák népességre a vizsgált korszakban a vallás-etnikum kifejezés alkalmazható. 
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szervezet szocialistái és szocialista szimpatizánsai azt tartották, hogy a politikai szabadság 

– akár forradalommal történő – kivívása után társadalmi átalakulásnak kell következnie, 

hiszen egy demokratikus köztársaság létrehozása ez utóbbit feltételezi. E csoport fellépett 

szervezetük addigi zártságának megszüntetése mellett, és annak tömegmozgalommá való 

megszervezése érdekében. Megjegyzendő, hogy az új koncepció kidolgozói az addigi 

balkáni nemzeti mozgalmak elképzeléseitől eltérően nem egy nemzetállam létrehozását 

célozták meg. Az előbb kibontakozó balkáni nemzeti mozgalmak fő célja az volt, hogy a 

nemzetállam határai essenek egybe a nemzet határaival. Ezzel szemben a belső szervezet a 

történeti és gazdasági szempontból szerves egységnek, lényegében egy régiónak tekintett 

Makedónia egyben tartásával kívánt a monarchiáktól eltérő berendezkedésű államot 

létrehozni, mégpedig olyat, amelyik az összes etnikum – vagy egyszerűen a lakosság – 

számára sokkal méltányosabb és jobb életfeltételeket biztosít. A koncepció kidolgozói 

pedig úgy gondolták, hogy egy egységes és demokratikus Makedónia lehetne a modellje a 

balkáni államok új alapokra helyezett együttműködésének, sőt egy föderáción vagy 

legalább egy konföderáción belüli egyesülésének.
25

 A belső szervezet balszárnyának 

vezetői tehát a török birodalmi keretek szétfeszítését Makedónia egységének és 

multietnikus jellegének fenntartásával képzelték el. Ez azt is jelentette, hogy a belső 

szervezet hangadói nem tervezték – sőt elítélték – a balkáni nemzetállamok addigi jól 

bevett gyakorlatát, a muszlim lakosság, és a más nemzetiségűek elűzését vagy erőszakos 

asszimilációját. Ennek jelentősége vitathatatlan, ugyanis a kor balkáni nacionalistáinak 

még a liberálisabb képviselői is úgy vélték, hogy államaik modernizálásához 

elengedhetetlen a – szerintük nem európai karakterű – muszlimok elkergetése. A belső 

szervezet balszárnya tehát – szocialista eszméktől is vezéreltetve – a nemzeti, nemzetiségi 

kérdéseket egy új társadalmi berendezkedés és egy új államforma létrehozása révén 

kívánta megoldani. A függetlenség viszont csak a lakosság tevékeny részvételével látszott 

kivívhatónak. A belső szervezet a szabadcsapatok rajtaütései helyett egy általános 

népfelkelés megszervezését tartotta szükségesnek. A bolgár kormányzat nem tudta a belső 

szervezet szervezkedését letörni, a mozgalomnak ráadásul sok bolgár állampolgárságú 

tagja is volt. Pedig Bulgáriában ekkoriban – és még egy jó ideig – a macedónkérdés 

határozta meg leginkább a külpolitikát. A bulgáriai politikai erők, ha másban nem is, de 

abban egyetértettek, hogy Makedónia – és Trákia – Bulgáriát illeti. E területek Bulgáriához 

                                                
25 A balkáni föderációs, konföderációs tervekkel kapcsolatban megjegyzendő, hogy még a nemzetállamok 

kialakításának, terjeszkedésének szükségszerűségét hirdető ún. nagy eszmékkel összefüggésben is 

megfogalmazódtak a Balkán-félsziget egészének összefogását célzó elképzelések, programok, a 

nagyhatalmakkal szembeni kiszolgáltatottság érzése és az etnikumok kevertsége miatt. 
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való csatolásához azonban nagyhatalmi segítségre volt szükség.
26

 Az 1901 decemberében 

megalakult Danev-kormány
27

 orosz orentációjú külpolitikát folytatott. Ferdinánd
28

 bolgár 

fejedelem és Danev miniszterelnök 1902 májusában ellátogatott Szentpétervárra, ahol 

aláírtak egy nyíltan Románia-ellenes orosz–bolgár katonai szövetségi szerződést. A 

bolgárok sokat reméltek az orosz szövetségtől, ám csalódniuk kellett. A verhovisták – a 

makedóniaknak orosz segítséget ígérgetve – a Bulgáriával történő egyesülés céljából egy 

nagy támogatottsággal bíró felkelés előkészítésébe kezdtek. A bolgár kormányzathoz 

hasonlóan azonban nem vették figyelembe, hogy az oroszok a többi európai nagyhatalom 

határozott ellenkezése miatt nem avatkozhatnak be a Balkánon. A bolgár kormányzat a 

verhovistákkal együtt így is a makedóniai felkelés kirobbantása mellett tett hitet. 

Ugyanakkor Bulgária – nehéz gazdasági helyzete miatt – nem tudott katonai segítséget 

nyújtani.A verhovisták 1902. szeptember 23-án – komolyabb előkészületek nélkül – 

kirobbantották a felkelést a bolgár határhoz közeli területeken. A cél Makedónia átmeneti 

autonómiájának kivívása, majd a terület Bulgáriával való egyesítése volt. A Gorna 

Dzsumaja-i felkelést azonban a török csapatok rövidesen vérbe fojtották. Ez a kudarc 

tovább növelte a két nagy makedóniai szervezet közötti szembenállást. A VMORO 1903. 

január 2–4. közötti szaloniki kongresszusán azonban az – immár a belső szervezet által 

irányítandó – újabb felkelés kirobbantását támogatók kerültek többségbe. Az 1903. május 

3-án megalakult, Petrov
29

 vezette bolgár kormány – reálpolitikai megfontolásokból – 

megpróbálta a belső szervezetet erről lebeszélni. Az új kormány nem folytatott oroszbarát 

külpolitikát. Ráadásul jól mérte fel Bulgária gazdasági teljesítőképességét és katonai erejét, 

így azt javasolta a VMORO-nak, a makedóniai felkelést legkorábban 1905-ben robbantsák 

ki, kilátásba helyezvén, hogy ekkortól a bolgár kormányzat – és esetleg a hadsereg – is 

hathatós segítséget nyújt. A belső szervezet mégis a fegyveres harc megkezdése mellett 

döntött. 1903. augusztus 2-án, Illés napján – Ilinden – a Manasztiri-vilajetben, ezt követően 

pedig augusztus 19-én, Urunk színeváltozása napján Trákiában Drinápoly központtal kitört 

a felkelés. Az Illés- és Urunk színeváltozása napi felkelésbe a VMORO vezetői 

megpróbálták valamennyi etnikumot bevonni. Ez a kísérlet sem járt eredménnyel. Krusevo 

városában viszont rövid időre – augusztus 4-től 12-ig – sikerült egyfajta népi hatalmat 

                                                
26 1897 áprilisában II. Miklós és I. Ferenc József – a balkáni status quo fenntartása érdekében – többek között 

megállapodott abban, hogy a macedónkérdést sem Oroszország, sem az Osztrák–Magyar Monarchia nem 

használja ki a saját érdekében. 
27 Sztojan Danev, a Progresszív Liberális Párt vezetője. 
28 Uralkodott: fejedelemként 1887–1908, királyként 1908–1918. 
29 Petrov tábornok, párton kívüli miniszterelnök. Kormánya a sztambolovi Népi Liberális Párt politikusaiból 

állt. 
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teremteni. A hatalom gyakorlásában ugyanis a macedónok mellett az albánok és az 

aromunok vezetői is helyet kaptak. (Macedón történészek úgy vélik, hogy a „Krusevói 

Köztársaság“ volt az első kísérlet a modern kori macedón államiság megteremtésére.) A 

felkelők a Manasztiri-vilajet, sőt a Drinápolyi-vilajet lozengradi körzetének nagy részét 

hatalmuk alá vonták. A török hadsereg azonban decemberre – kegyetlenkedésekkel – 

letörte a felkelést. Sem az Osztrák–Magyar Monarchia, sem Oroszország nem kívánt 

beavatkozni a konfliktusba, mindazonáltal 1903 októberében Mürzstegben megállapodtak, 

hogy együttes fellépésükkel kikényszerítenek a török kormányzattól bizonyos reformokat, 

így Makedónia (és Trákia) korlátozott autonómiájának biztosítását. A szultán végül 

elfogadta a kezdeményezés hatására a nagyhatalmak által kidolgozott reformprogramot, és 

így Makedónia, vagyis a területén található három vilajet a Török Birodalom különálló 

főkormányzóságává alakult. Az európai nagyhatalmak nevében a Monarchia és 

Oroszország egy-egy delegátust vagy meghatalmazottat küldhetett a törökök által 

kinevezett főinspektor vagy főkormányzó mellé. A delegátusok feladata a nem muzulmán 

lakosság helyzetének javítását célzó reformok – így a vallástól független állampolgári 

jogegyenlőség bevezetésének, Makedónia etnikai alapon való körzetekre osztásának
30

, 

valamint a helyi pénzügyek külföldi segítséggel történő rendbetételének – ellenőrzése volt. 

A török katonaság kegyetlenkedéseinek megelőzésére és a helyzet normalizálásának 

elősegítésére nemzetközi tisztikar vezette csendőrséget állítottak fel. A rendezés azonban 

hamarosan kudarcba fulladt, és lényegében egyik reformot sem sikerült végrehajtani. A 

kialakult helyzetet az ellenérdekelt felek egyike sem tartotta elfogadhatónak; Bulgária, 

Szerbia, Görögország egyaránt a zavaros helyzet fenntartásában volt érdekelt, míg az 

európai beavatkozás ellen a törökök többször tiltakoztak. A bolgárok, sőt a szerbek és a 

görögök félkatonai alakulatoknak nyújtott – anyagi, katonai – segítségét pedig a 

nemzetközi szerveknek nem állt módjában és jogában (!) megakadályozni, így a különböző 

szabadcsapatok újra aktivizálódtak. 

 

 

 

 

                                                
30 A nemzetiségi viszonyok lehetőség szerinti figyelembevételére helyezték a hangsúlyt. 
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Az Illés-napi felkeléstől az I. világháború végéig  

 

A mürzstegi egyezmény és a reformok bevezetésének kísérlete tehát csak elodázta a 

macedónkérdés valós megoldását, pedig a török kormányzat 1905-ben még abba is 

beleegyezett, hogy Makedónia pénzügyeit nemzetközi ellenőrzés mellett intézzék.  

Az Illés-napi felkelés veresége után a VMORO végképp két markáns táborra szakadt. Az 

erősebb szárny célja a Bulgáriával való egyesülés lett. A belső szervezet radikális baloldali 

– lényegében szocialista – szárnya a programját továbbra is vállalta. Sőt az ifjútörök 

forradalmat követően a radikális baloldaliak megalapították a Népi Föderatív Pártot. Ennek 

vezetői olyan Makedóniát képzeltek el, ahol az összes lakos – a vallási, anyanyelvi, 

nemzeti különbözőségek ellenére – egy demokratikus közösségben élhet.  

A belső szervezet tehát már 1903 után erősen megosztott lett. A felkelés nem csökkentette 

a feszültséget Bulgária, Szerbia és Görögország között sem. Makedónia – különösen annak 

szláv – lakosságára azonban rendkívüli hatást tett az 1903-as eseménysorozat.
31

 Az itt élők 

regionális öntudatát kétségkívül megerősítette a bátor kiállás példája a politika színpadán. 

A Bulgária-barát makedóniai szlávok jelentős része számára is nyilvánvalóvá vált, hogy a 

– velük legközelebbi rokonságban álló – bolgárok államához 1878 után most sem 

csatlakozhatnak. Példákkal alátámaszthatóan
32

 körükben felerősödött a külön makedóniai, 

macedón politikai szerepvállalás szükségszerűségének érzése, egyfajta karakteres macedón 

öntudatot alakított ki. Ezt színesítette a szerbek – már vázolt – kulturális missziója, amely 

számos makedóniai szlávot szerbbé nevelt, és még sok helyi szlávot az öntudatában 

elbizonytalanított. 

                                                
31 Az 1991-ben megalakult Macedón Köztársaság alkotmányának preambulumában az új államot a „Krusevói 

Köztársaság“ jogutódjának nyilvánítják. 
32 Dimitar Blagoev baloldali politikus 1907-ben – tehát még Pirini-Makedónia Bulgáriához csatolása előtt – a 

bolgár parlamentben kijelentette, hogy ő nem bolgár, hanem makedóniai szláv. 
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Mindeközben az olasz–török háború és az albániai események a balkáni államokat 

felbátorították. Bulgária, Görögország, Szerbia és Montenegró 1912-ben szövetséget 

kötöttek.
33

 Céljuk az európai török területek felszabadítása és egymás közötti felosztása 

volt. Az 1912. március 13-án kötött – a Balkán Szövetséget megalapozó – szerb–bolgár 

barátsági és szövetségi szerződésben a két fél hivatalosan Makedónia autonómiáját 

követelte a Portától. A titkos záradékban azonban a terület – szerb igény szerinti – 

felosztásának, illetve – bolgár igény szerinti – függetlenségének alternatívája szerepelt. 

1903 után a két ország közötti kapcsolatok ugyan némileg javultak, de Makedónia 

felosztásának ügyében igen nehezen állapodtak meg. A bolgár fél az autonóm Makedónia 

létrehozását szorgalmazta, úgy tervezvén, hogy az majd csatlakozik Bulgáriához. Szerbia 

viszont a terület felosztása mellett kardoskodott. A szerződésben végül a felek 

megállapodtak a vitatott területek felosztásában. E szerint a Sar-hegységtől északra fekvő 

terület Szerbiát illeti, Bulgária leendő határa pedig a Golem-csúcstól egészen az Ohridi 

tóig húzódna. A középső – a Sar-hegységtől és a szkopjei Cserna Gorától délre fekvő – 

vitatott szkopjei körzet hovatartozásának majdani eldöntését az orosz cárra bízták.
34

 A 

bolgárok eleinte arra hivatkozva, hogy a makedóniai szlávok bolgárok, egész Makedóniára 

igényt tartottak. A hivatalos bolgár politikában ekkorra azonban már két irányzat 

képviseltette magát. Az egyik irányzat képviselői mereven elzárkóztak az osztozkodástól, 

míg a másik tábor belátta, hogy a bolgároknak Makedónia nagyobbik részét csak a rivális 

országokkal megegyezve lehet megszerezni. Makedónia területének tervezett bolgár–szerb 

felosztásán kívül azonban nem született előzetes megállapodás Trákiáról, Epiruszról és 

Albániáról. Sőt a szerződés Makedóniára vonatkozó részéről Görögország – feltehetően – 

nem tudott. Október 8-án kitört az első Balkán-háború. A több frontot nyitó keresztény 

erőkkel szemben a török hadsereg számos csatát vesztett. A súlyos vereség miatt a Porta 

november 4-én az európai nagyhatalmak közvetítését kérte. December elejére Görögország 

kivételével mindegyik támadó országgal fegyverszünetet kötöttek. 1913 elején kiújultak a 

harcok, ám – újabb vesztes csaták miatt – a török hadsereg kapitulálni kényszerült. 

                                                
33 Balkán Szövetség, más néven Balkán Liga. 

34
 Azt is írásba foglalták, hogy a Török Birodalom ellen hamarosan megindítandó háborúban Bulgária 200 

ezer, míg Szerbia 150 ezer katonát állít ki. 
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Az új balkáni országhatárokat a nagyhatalmak az 1912 decemberében kezdődő londoni 

konferencián kívánták megállapítani.
35

 A bolgár–görög és a bolgár–szerb határ 

kijelöléséről azonban a szövetséges balkáni államoknak egymás között kellett volna 

megállapodnia, illetőleg az említett makedóniai területsáv esetében a cárnak kellett volna 

döntenie. A vitatott területek tárgyalásos úton való felosztására és a döntőbíráskodás 

igénybevételére azonban már egyik fél sem gondolt komolyan. A szövetségesek 

mindegyike akkora területet igyekezett uralma alá vonni, amekkorát csak tudott. A 

bolgárok egyrészt keleten, Drinápoly környékén, másrészt Szaloniki vidékén harcoltak a 

törökökkel, így Szerbia gyakorlatilag egész Vardar-Makedóniát megszállhatta. Ezután a 

Bulgáriával 1912 márciusában kötött szerződésről „megfeledkezett.“ Szaloniki és 

környéke, tehát Égei-Makedónia hovatartozásának kérdésében pedig a görögök kerültek 

szembe a bolgárokkal. Szerbia és Görögország Makedóniát immár nem etnikai alapon, 

hanem annak tényleges megszállása alapján kívánta felosztani. Az így ellenséggé váló 

Bulgária letörésére Görögország és Szerbia 1913 elején titkos katonai paktumot kötött. 

Románia – amely nem csatlakozott a Balkán Szövetséghez – ezt látva területi igényekkel, 

Dél-Dobrudzsa
36

 átengedését követelve lépett fel Bulgáriával szemben. Ezek után Bulgária 

1913. június 29-én hadüzenet nélkül megtámadta Szerbiát és Görögországot. A második 

Balkán-háborúban a szerbek és a görögök mellett, Bulgária ellen harcoltak a románok, a 

törökök és a montenegróiak is. A bolgárok vereséget szenvedtek. Az augusztus 10-én aláírt 

bukaresti béke arra kötelezte Bulgáriát, hogy Drinápolyt és környékét adja vissza az 

Oszmán Birodalomnak, míg Dél-Dobrudzsát engedje át Romániának. Az új bolgár–görög 

és bolgár–szerb határt úgy húzták meg, hogy Bulgária csak Makedónia legkeletibb részét, a 

mindössze 6 800 négyzetkilométeres Pirini-Makedóniát kapta meg, valamint Trákia – 

Égei-tengeri kijáratot biztosító – középső sávját. Makedónia legnagyobb része, Égei-

Makedónia (34 200 négyzetkilométer), valamint Nyugat-Trákia Görögország, Vardar-

Makedónia (25 800 négyzetkilométer) Szerbia része lett.
37

 A határok 1913-as 

meghúzásánál az akkori erőviszonyok döntöttek, hatalom-politikai, nem pedig etnikai, 

nyelvi, vallási, történelmi szempontok érvényesültek.A bukaresti béke a bolgár politikai 

elitet és közvéleményt egyaránt sokkolta; a bolgár külpolitika fő irányító elve a revansvágy 

lett. Nem csoda, hogy az oroszbarát kormány már 1913-ban megbukott, és az ország a 

                                                
35 Ld. Demeter Gábor: Kisállami törekvések és nagyhatalmi érdekek a Balkán-háborúk idején (1912-1913). 

Hungarovox Kiadó, Budapest, 2007. 274-292. p. 
36 Dél-Dobrudzsa ekkor bolgár és török többség által lakott terület volt. 
37 Ld. Pándi Lajos: i. m. 226. p. Albánia is kapott Makedóniából egy 0,5 ezer négyzetkilométer nagyságú 

területet. 
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központi hatalmakhoz közeledett. Az I. világháborúban a balkáni fronton – többek között – 

Makedónia és Trákia megszerzéséért, illetve megtartásáért folyt a küzdelem. A bolgár 

uralkodó 1915-ben – a közvélemény tiltakozása dacára – szövetséget kötött 

Németországgal. Bulgária, októberben csatlakozván a központi hatalmakhoz, megtámadta 

Szerbiát. Az ezt megelőző tárgyalások során a központi hatalmak jogosnak ismerték el a 

bolgár állam igényét Vardar-Makedóniára, és megígérték, hogy nem provokált román és 

görög támadás esetén a bolgár területi követeléseket Romániával és Görögországgal 

szemben is támogatják.
38

 Bulgária fő céljaként az 1913-as bukaresti béke területi 

előírásainak teljes érvénytelenítését, valamint „etnikai-történelmi határainak“ kivívását 

határozta meg. Lényegében a „San Stefano-i Bulgária“ helyreállítása lett a bolgár politika 

fő célkitűzése.
 
Bulgária 1915 végén megszállta Vardar-Makedóniát, 1916 végén pedig Dél-

Dobrudzsát, amelyet az 1918. májusi bukaresti békében szerződés szerint is megkapott. 

Bulgária Trákia Görögországhoz tartozó részét és Égei-Makedónia északkeleti felét is 

magának követelte. 1915 végén a bolgárok bevonultak ezen területekre, de az 

antantcsapatok által védett Szalonikit nem tudták elfoglalni.
39

 A bolgár front azonban 1918 

kora őszére összeomlott, és Bulgária szeptember 29-én aláírta a fegyverszünetet. 

Az 1919. november 27-én megkötött neuilly-i békében a vesztes Bulgária lemondott a 

háború alatti összes területi hódításáról, sőt 1913-as területének néhány peremvidékét is 

köteles volt átengedni egyes szomszédainak. Megjegyzendő, hogy Rudolf Kjellén svéd 

földrajztudós 1916-ban alkotta meg a később sokszor emlegetett „liszt-metaforát“. „A 

macedóniai boszorkányfüst színjátékából indulunk ki, a bolgárok és a szerbek közötti mai 

vita gyújtópontjából. Mindketten a nemzetiség zászlaját vonták fel igényeik igazolására. 

Ezen a helyen a torlákok (sic!) népe lakik, amelynek tagjai maguk sem tudják, vajon 

szerbek vagy bolgárok-e ... , (akik) alapjában véve olyanok, mint az a liszt, amelyből éppen 

olyan kalácsot lehet sütni, amilyet csak akarunk, ha majd egyszer döntés születik az állami 

hovatartozás kérdéséről.“
40

 A svéd tudós – hiányos ismeretei ellenére – jól érzékelte, hogy 

a makedóniai szlávok hovatartozásának tudata még igen képlékeny, lényegében kívülről 

alakítható. Az idő – részben – őt igazolta... 

                                                
38 Eközben Törökország hozzájárult egy kisebb bolgár–török határmódosításhoz. 
39 A bolgár hadügyminisztérium 1918. szeptemberi adatai szerint a hadsereg Macedón Hadosztályában és 

más hadosztályaiban összesen 22 445 macedón szolgált. A Macedón Hadosztály egyébként folyamatosan 

növelte az állományát a szerb és a görög hadseregből dezertálókkal. 
40 Idézi Troebst, Stefan: Nacionalizmus, államalapítás, nemzetépítés. A macedónkérdés 1944–1992 között. 

Regio, 1992/4. 48. p. 
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A MACEDÓNKÉRDÉS ÉS BULGÁRIA 1919-TŐL SZTAMBOLIJSZKI BUKÁSÁIG 

 

 

 

Az antanthatalmak – a többi veszteshez hasonlóan – Bulgáriát sem hallgatták meg a 

békediktátum megszövegezésekor. 1919. november 19-én, a Párizs melletti Neuilly-ben 

írták alá a háborút lezáró szerződést, amelynek a területi klauzulái komoly veszteségként 

érték az országot. Bulgáriának ugyanis vissza kellett adnia Vardar-Makedóniát, Kelet-

Szerbiát és Dél-Dobrudzsát, azaz a háborúban elfoglalt összes területet. Ráadásul az 1913-

ban meghúzott bolgár-szerb határvonalat négy helyen módosították, így Caribrod, 

Boszilevgrad és Sztrumica városokat és közvetlen környezetüket át kellett engedni a 

szerbeknek. Mindemellett Nyugat-Trákia azon Égei-tenger menti sávját, amelyet Bulgária 

az előző, bukaresti békében szerzett meg, ki kellett üríteni, hogy aztán antantcsapatok 

szállják meg; ezt a vidéket végül Görögország birtokába juttatta az 1920. áprilisi San 

Remó-i konferencia. Mindösszesen tehát 11 300 négyzetkilométernyi területet és mintegy 

félmillió bolgár lakost vesztett el Bulgária. A jóvátételi kötelezettség szintén súlyosnak 

bizonyult: 2 milliárd 250 millió aranyfrankot kellett ugyanis a „szövetséges és társult” 

országoknak fizetnie 37 év alatt, évi 5 százalék kamattal megfejelve, ami jócskán 

meghaladta az ország teherbíró képességét. Ezt rövidesen a jóvátétel ügyében is diktáló 

hatalmak kénytelenek voltak elfogadni, így eredeti követeléseiket jelentősen mérsékelték. 

Mindazonáltal a békeszerződés alapján Belgrád még külön természetbeni kárpótlásra is 

számíthatott Szófiától, az utóbbi ugyanis mezőgazdasági termékeket, kőszenet volt 

kénytelen szállítani a nyugati szomszéd részére. Az is komoly érvágásnak tűnt, hogy 
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Bulgáriának radikálisan le kellett építenie hadseregét: a létszáma a tisztekkel együtt sem 

haladhatta meg a 20 ezer főt, úgy, hogy a továbbiakban csupán hivatásos katonák 

maradhattak állományban. 

Az Alekszandar Sztambolijszki vezette, Földműves Szövetség alkotta kormány a 

békeszerződés szigorú feltételeit teljesítve kétségtelenül beillesztette Bulgáriát az antant 

által meghatározott új európai keretek közé. Erre égető szükség is mutatkozott, hiszen az 

ország a világháború után teljes külpolitikai izolációba került. Az agrárius kormány 

békülékeny külpolitikával új ország-képet kívánt kialakítani. Ennek megfelelően a 

békeszerződés előírásait betartotta, és jószomszédi kapcsolatokra törekedett az összes 

szomszédos országgal, miközben a győztes nagyhatalmak iránt lojálisan viselkedett. 

Fontos adalék, hogy a vesztes országok közül Bulgária elsőként lépett be a 

Népszövetségbe, elfogadva a szervezet elveit. Így az ország 1923 márciusában 

megállapodást köthetett a háborús jóvátétel újraszabályozásáról, aminek eredményeként az 

eredeti 2 és negyed milliárd aranyfrankos összeget névleg kettéosztották, vagyis 

leszállították a jóvátétel összegét. Ez azt jelentette, hogy az első részt, nevezetesen 550 

millió frankot kellett kifizetni, méghozzá elvileg 60 év alatt. 

Bulgária mindazonáltal 1919-től 1923-ig egyéni „harmadikutas” próbálkozással 

parasztdemokrácia kiépítésére tett kísérletet.    
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A VMRO és Bulgária Makedónia-politikája 1919 és 1921 között 

 

A világháború végnapjait és az azt követő hónapokat a szófiai magyar diplomaták 

természetesen sajátságosan látták, már csak azért is, mert a bolgárok és a magyarok 

egyaránt a vesztes oldalra kerültek. Mindazonáltal az 1918 és 1929 közötti Bulgáriára 

vonatkozó történelmi összefoglalást ugyan 1932-ben küldte el Budapestre Walko Lajos 

külügyminiszternek a szófiai magyar követ, ám jórészt politikatörténeti jellegű vázlata – az 

ideológiai színezetű megjegyzéseket leszámítva – megalapozottnak tekinthető.
41

 Ebben a 

következő olvasható: „1918 szeptember 14-ikén a macedoniai fronton az egyesült francia 

és szerb
42

 haderők hirtelen offenzívát kezdtek, amely a dobropolei áttöréssel végződött és 

egyuttal az egész bolgár hadsereg felbomlását jelentette. 

Az 1918 junius 21-én Malinov elnöksége alatt uralomra jutott demokrata kormány az 

összeomlás hírére szeptember 28-án a Szalonikiben székelő Franchet d’Esperey 

generálishoz fegyverszünetet kérő delegációt küldött ki, /tagjai: Liapcsev pénzügyminister, 

Lukov generális, Simeon Radev külügyminisztériumi megbízott voltak/ és erről a 

határozatáról Ferdinánd cárt csak utólag értesítette. 

A demokrata kormány még a front összeomlása előtt augusztus hó folyamán közölte a 

német kormánnyal a béke megkötésének szükségességét és szeptember 20-án a kettős 

monarchia követének egy jegyzéket adott át, amelyben Ferdinánd cár ellenzése dacára 

kijelenti, hogy Bulgária a Wilson programm alapján békét fog kérni. 

A fegyverszüneti bizottság távozásával egyidejűleg a cár Stambuliskyt
43

 a fogságából 

kiszabadítja és magához kéreti. Előrelátja a mártíromság koszorújával övezett parasztvezér 

                                                
41 Magyar Országos Levéltár (Továbbiakban MOL), K63 – 1932 – 5/1. Sofia, 1932. január 12-én. Tárgy: 

Történelmi összefoglalások a „Külpolitikai Adatok” részére. Melléklet a 2/pol.1932. számhoz. Történelmi 

összefoglalás Bulgáriáról az 1918 és 1929 közötti időszakban 
42 és brit 
43 a napjainkban használatos magyar írásmód szerint: Sztambolijszki 
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népszerűségét és támogatását kéri a frontról hazaözönlő lázadó katonaság lecsillapítására. 

Stambulisky vállalja Sofia megvédését és egy kiáltványban a népességet a nyugalom 

megőrzésére hívja fel, a katonaságot pedig kötelességének teljesítésére, hogy a 

fegyverszünetet és különbékét meglehessen kötni. A Sofia ellen vonuló lázadó katonákat 

mégis inkább a hadügyminiszternek Szavov generálisnak sikerült lecsillapítania azzal, 

hogy megengedte a katonáknak, hogy térjenek haza. 

Stambulisky miután érintkezésbe jutott a hazaözönlő elkeseredett katonákkal hamarosan 

átlátta, hogy milyen előnyt jelenthet számára az általános elégedetlenség. A lázadók élére 

állott és Radomirban szeptember 27-én kikiáltotta a bolgár köztársaságot és a köréje 

sereglett katonaszökevények élén Sofia elfoglalására indult. A fővárosban tartózkodó 

helyőrségnek és német katonaságnak azonban sikerült könnyű szerrel meghiusítani a 

betörést és a frontról hazatért katonák szétszéledvén a 3 napos köztársaságielnök hivek 

nélkül maradt. 

Szeptember 29-én a bolgár delegáció aláírta a fegyverszüneti egyezményt
44

, amelynek 

értelmében Bulgária kötelezte magát a megszállott szerb és görög területek kiürítésére. 

Franchet d’Esperey generális beleegyezett abba, hogy bolgár területre sem szerb, sem 

görög katonaságot nem enged behatolni. A kötelező leszerelésből három bolgár diviziót 

fegyverbe hagytak azzal a feladattal, hogy a vasúti vonalakat őrizzék és Bulgária keleti 

határait megvédjék. Ez utóbbi pont a bolgárokban azt a hiu reményt keltette, hogy 

Bulgáriának meg fogják hagyni az 1913-ban a románok által elrabolt és a nagy háború alatt 

visszafoglalt Dobrudzsát. 

Franchet d’Espery generális a fegyverszüneti szerződés megkötése alkalmával alluziókat 

tett arra vonatkozólag,hogy Bulgária számára előnyös volna ha Ferdinánd cár Boris fia 

javára lemondana a trónról. 

Október 1-én Liapcsev közölte ezeket Ferdinánd cárral, másnap pedig ministertanácsban 

kijelentette, hogy véleménye szerint Ferdinánd cár Bulgária katasztrófájáért 

szatiszfakcióval tartozik, amely csakis lemondása lehet. A ministertanács csatlakozott ezen 

felfogáshoz és Malinov kormányelnök a döntést haladéktalanul a cár tudtára adta. 

Ferdinánd azonban lemondásának benyújtása előtt a pártvezérnek véleményét óhajtotta 

még meghallgatni. Kihallgatáson jelentek tehát meg nála a néppártiak /narodnikok/ vezére, 

Teodor Teodorov, majd pedig Dobri Petkov, a nemzeti liberális párt vezére és végül 

                                                
44 Szalonikiben 
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Radoslavov és Toncsev a liberális párt két frakciójának vezérei. A két előbbi határozottan a 

lemondást ajánlotta, a két utóbbi ellenkezőleg. 

Malinovnak október 3-án mégis sikerült a cár ellenállását megtörni és a lemondást vele 

aláiratni. Ferdinánd még aznap el is utazott Bulgáriából és fia III. Boris cár
45

 címen vette át 

az uralkodást. 

Ferdinánd lemondásával megmentette fia számára a trónt. Nyilvánvaló, hogy mint minden 

legyőzött országban, ugy Bulgáriában is bűnbakot keresett az elkeseredett közvélemény. 

Radoslavov volt ministerelnök érezte ezt és a személyét fenyegető veszély elől külföldre 

menekült.” 

Bulgária hamarosan külön útra lépett. A területszerző háborúkban elszenvedett vereségek, 

160 ezer katonának – a felnőtt férfilakosság hatodának – hiábavaló halála, sok százezernek 

a sebesülése, valamint a járványok következtében elpusztult civilek magas száma
46

 1918 

őszén gyors hangulatváltáshoz vezetett. Mindez aláásta hagyományos intézmények, így a 

dinasztia, a hadsereg és a pártok addigi tekintélyét. Az elvakultan németbarátnak bizonyult 

liberális pártok csakúgy leszerepeltek, mint az antantbarát erők, mivel korábban ezek is 

engedelmesen követték a háborúba az uralkodót. Az 1918 júniusa óta működő, 

Alekszandar Malinov vezette, demokrata és radikális pártiakból álló – tehát gyenge bázisú 

– kormányt a fegyverszünet megkötése nyomán kibővítették: így helyet kapott benne egy 

földműves szövetségi és egy szocialista politikus. Ez a két párt egyébként az ország 

története során első ízben kapott kormányzati szerepet. Mindazonáltal a Demokrata Pártot 

övező bizalmatlanság novemberben Malinovot a kormányfői posztról történő távozásra 

kényszerítette. Az új miniszterelnök Todor Todorov lett. A szófiai magyar diplomaták – 

már 1932-ben – a fejleményeket a következőképpen látták: „Ferdinánd király lemondása 

után 1918. november 28-án Teodor Teodorov elnöklése alatt a néppártiak és az 

agráriusokból alakult meg a kormány. A Malinov kormány ugyanis 1918.november 18-án 

tiltakozásképpen lemondott, mert nyilvánvalóvá vált, hogy az Entente az egész Dobrudzsát 

Romániának fogja átengedni.”
47

 

Ferdinánd király expanzionista politikájának a bukása egyre mélyülő válságot okozott. „A 

háború szerencsétlen kimenetele Bulgária nemzeti aspirációinak összeomlását jelentette és 

                                                
45 a magyar szakirodalomban Borisz király 
46 Palotás Emil: Kelet-Európa története a 20. század első felében. Osiris Kiadó, Budapest, 2003. 210. p. 
47 K63 – 1932 – 5/1. Sofia, 1932. január 12-én. Tárgy: Történelmi összefoglalások a „Külpolitikai Adatok” 

részére. Melléklet a 2/pol.1932. számhoz. Történelmi összefoglalás Bulgáriáról az 1918 és 1929 közötti 

időszakban 
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mindenki tudta, hogy békekötés sulyos területi és anyagi veszteséget fog jelenteni. Az 

ország gazdasági fejlődése egyszerre megbénult és a leva hamarosan 95%-os 

értékveszteséget szenvedett.”
48

 

1919 májusában pedig tárcát kapott az átalakított Todorov-kormányban a még januárban 

amnesztiával szabadult földműves szövetségi pártvezető, Alekszandar Sztambolijszki. 

Pártja és a polgári politikusok között mind nagyobb feszültség alakult ki a közös 

kormányzás során. Mindeközben a városi lakosság létfeltételei jelentősen romlottak, az 

infláció növekedésétől ugyanis a béreké jócskán elmaradtak. Az elkeseredett 

munkástömegek körében így a kommunista agitáció hatása mind nagyobbnak bizonyult, 

ami komoly tömegtüntetéshez, munkásmegmozdulásokhoz vezetett. 

1919. augusztus 19-én a parlamenti választások komoly átrendezést mutattak a baloldal 

javára: a Földműves Szövetség 85 képviselői helyet szerzett, a kommunisták 47 

mandátumot nyertek, a szociáldemokraták közül pedig 38-an kerültek be a 

Nemzetgyűlésbe; a polgári pártok viszont összesen csupán 66 képviselői helyet kaptak. 

Hosszú alkufolyamat révén október 6-án két néppárti és egy haladó-liberális párti miniszter 

bevonásával megalakult az első Sztambolijszki-kormány. Ennek a kabinetnek kellett az 

általános munkabeszüntetések közepette megkötnie a világháborút lezáró békeszerződést. 

A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság – mint Szerbia jogutóda – tehát visszakapta egész 

Vardar-Makedóniát, sőt a Sztrumica forrásvidékét is megszerezte. A vardar-makedóniai – 

nem szerb – szlávokban mindazonáltal tovább élt az önállóság, legalábbis az autonómia, az 

önigazgatás iránti igény. A belgrádi kormány a makedóniai szlávokat ekkoriban ismét 

„dél-szerbeknek“ nevezte, Vardar-Makedóniát pedig „Dél-Szerbiának“. A királyi hadsereg 

jelentős részét pedig Vardar-Makedóniába vezényelte. A hatóságokat a rendfenntartásban 

szerb vagy szerbbarát civilekből álló félkatonai alakulatok segítették. A belgrádi 

kormányzat embereinek szükségük is volt rájuk, hiszen az újra aktivizálódó makedóniai, 

macedón szervezetek, főként a VMRO, kiterjedt gerillaharcot vívtak. Tevékenységüket 

többé-kevésbé a helyi lakosság is támogatta. Láthattuk, a VMORO-ban 1903-ig az önálló 

államiság, legalábbis az autonómia hívei voltak többségben. 1903 után azonban a szervezet 

több részre szakadt.
 
A VMRO – mint a VMORO legerősebb utódszervezete – immár a 

bolgár–macedón egyesülésért, de legalább a nagyfokú autonómiáért harcolt, ezért 1913 

után – jellemzően, bár nem mindig, a bolgár kormány támogatását maga mögött tudva – a 

                                                
48 u. o. 



 31 

Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz került makedóniai területek „felszabadításáért“ 

küzdött.
49

 

A VMRO 1919 és 1937 között számtalan merényletet
50

, támadást, illetve szabotázsakciót 

hajtott végre szerb–horvát–szlovén, majd jugoszláv hatóságok, középületek ellen. Így a 

bolgár határhoz közeli övezetekben gyakran hadiállapot uralkodott.
51

 A VMRO ráadásul 

gyakorta vonta ellenőrzése alá Vardar-Makedónia egyes, főként a bolgár határ menti 

területeit. A macedón hazafiaknak – szerb nézőpontból tekintve terroristáknak – nyújtott 

bolgár támogatás miatt a két világháború között rendkívül feszült volt Belgrád és Szófia 

viszonya. A szerbek több esetben teljes határzárat rendeltek el.  

A macedón félkatonai alakulatok, fegyveres csoportok tevékenysége mellett a szerb 

hatóságok ténykedése sem szolgálta a térség békéjét. Az erőszakos elszerbesítés politikája 

már az 1910-es évek végén megkezdődött. A szerbek a bolgárok által alapított mintegy 300 

elemi-, 12 középiskolát, 3 gimnáziumot, 1 papi szemináriumot és 1 tanítóképzőt 

megszüntették. A négy – ohridi, szkopjei, bitoljai
52

 és veleszi – bolgár püspökséget 

feloszlatták, a papokat és a tanítókat pedig szétkergették.  

                                                

49
 Macedón történészek úgy vélik, a VMRO kifejezés az egyik legfontosabb macedón nemzeti 

szimbólumként jellemezhető, miközben egyszerre a legzavarosabb és legvitatottabb eleme a macedónok 

történelemének. Szerintük ezt szemlélteti például, hogy Sztambolijszki bolgár miniszterelnök megölése után 

a VMRO erősebb szárnya – a végső soron föderatív berendezkedésért, illetve a multietnikus jellegű, 

független macedón államért küzdő gyengébb frakcióval ellentétben – állandó káoszt akart okozni Vardar-

Makedóniában, azért, hogy az akkori határokat vizsgálják felül a San Stefano-i béke szellemében, hogy aztán 

Vardar-Makedóniát is Nagy-Bulgáriába lehessen integrálni. Lásd Georgieva, Valentina–Konechni, Sasha: 

Historical Dictionary of the Republic of Macedonia. The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Md., & London, 

1998. 138. p., 142. p. 

50 A makedóniai terroristák a horvát usztasákkal együtt tervelték ki és követték el az I. Sándor jugoszláv 

király elleni 1934-es marseilles-i merényletet. 

51
 Bolgár történészek úgy értékelik, hogy a VMRO a Vardar- és az Égei-Makedóniában élő bolgárok 

nemzeti-kulturális szabadságáért küzdött. Lásd Makedonija – isztorija i politicseszka szadba II. szerk.: P. 

Petrov. Izd. „Znanie”, Szofija, 1998. 117. p. 

 
52 Bitolja (bolg.), Monastir (ném., ang.), Manasztir (tör.), Bitola (mac.) 
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Vardar-Makedónia lakosai a nyilvánvaló jogsértések miatt nemzetközi fórumokon 

tiltakoztak. Az ún. Carnegie-jelentés – amely a panaszok miatti vizsgálatok eredményeit 

tartalmazta – egyértelműen a makedóniaiaknak adott igazat. Lloyd George angol 

miniszterelnök 1922-ben vetette papírra e sorokat:
53 

„Sok tekintély szerint a kisebbségek 

elnyomásának és az 1919-es szerződés megszegésének legtragikusabb esete az, ami 600 

ezer macedónnal történt, akik most Jugoszlávia
54

 határai közt élnek. E közösség túlnyomó 

többsége bolgár eredetű és nyelvű, más szóval – ezek bolgár macedónok.“ Mégha az utolsó 

mondatban foglaltak némileg vitathatók is
55

, a legkevesebb 600 ezernyi – nem szerb – 

vardar-makedóniai szláv elnyomása s az ellenük elkövetett jogsértések ténye tagadhatatlan. 

Mindezekben az években, tehát 1919 és 1923 között Bulgária a Földműves Szövetség 

vezetésével külön úton járt. A szófiai kormány külpolitikai vonalvezetését mi sem mutatta 

jobban, mint hogy Sztambolijszki nem volt a nagybolgár gondolat, a „San Stefanó-i 

Bulgária“ helyreállításnak a híve. 

Nem sokkal Sztambolijszki 1919. augusztusi – fentebb már részletezett – választási 

győzelme után földcsuszamlásszerű változások következtek. Október 6-án – a baloldali 

pártok elutasítása nyomán – a Földműves Szövetség két népppárti és egy haladó-liberális 

párti miniszter bevonásával tető alá hozta az első Sztabolijszki-kormányt. Új választások, 

majd bizonyos mandátumok megsemmisítése nyomán 1920. május 21-én pedig a pártvezér 

új kabinetet alakított, ám ekkor már kizárólag agrárpárti politikusokból. 

A szófiai magyar diplomaták az új rezsimet a következőképpen látták
56

: „A néptanítóból 

agrárius ujságiró, majd pedig pártvezér és végül ministerelnök Stambulisky mihelyt 

teljhatalmu ura lett az országnak azonnal hozzálátott az agrárius programm” 

keresztülviteléhez. Bár jelen munkának nem célja, a szorosan vett belpolitikai 

vonatkozások bemutatása, de érdekes adalék – ugyanezen forrásból – a következő 

megjegyzés: „Az agráriusok reform láza még a bolgár abc-t sem kimélte és három, 

szerintük felesleges betüt, törvényhozásilag eltiltottak és azok használatát a legszigorubb 

cenzurával akadályozták meg. Ez a hazafias bolgárok érzelmeit mélyen sértette, mert a 

                                                
53 Idézi Csíkhelyi Lenke: i. m. 57. p. 
54 A délszláv állam hivatalosan csak 1929-től Jugoszlávia. 
55 Ld. pl. a makedóniai pomákokat. A kérdéskörhöz ld. Seres Attila: Pomákok Macedóniában. Etnikus 

identitás vagy nemzettudat? Pro Minoritate 2000/Nyár 
56 MOL, K63 – 1932 – 5/1. Sofia, 1932. január 12-én. Tárgy: Történelmi összefoglalások a „Külpolitikai 

Adatok” részére. Melléklet a 2/pol.1932. számhoz. Történelmi összefoglalás Bulgáriáról az 1918 és 1929 

közötti időszakban 
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betütörléssel a szerbekkel való azonosság bizonyítását célozták.” Fontos megjegyezni, 

hogy nem csupán bolgár viszonylatban minősíthető egyedülálló jelenségnek az egypárti 

paraszturalom néhány éve, illetve az új politikai-társadalmi vízió gyakorlatba ültetésének a 

kísérlete. Sztambolijszki és pártja végcélja egyébként egy olyan egalitárius társadalom 

megteremtése volt, amely bár a termelőeszközök magántulajdonán alapul, hiányzik belőle 

az ember ember általi kizsákmányolása.
57

 A jószomszédi kapcsolatok kiépítésnek a 

szándéka mindazonáltal egy komoly belső erő ellenállásába ütközött. Mivel Sztambolijszki 

megpróbálta elfogadni, hogy – a görögök uralta Égei-Makedóniához hasonlóan – Vardar-

Makedónia elveszett Bulgária szempontjából, ezért arra törekedett, hogy a szerb-horvát-

szlovén állammal korrekt kétoldalú kapcsolatokat építsen ki. Ám ezt nem csupán a békés 

környezet kialakításért tette, hanem azért is, mert így tartotta megvalósíthatónak azt, hogy 

Makedónia szerbekhez tartozó része önálló autonóm státust vívjon ki, ami fontos állomás 

lehet egy később kialakítandó – és Sztambolijszki által óhajtott – déli szláv föderációhoz. 

A kormánypártként működő Földműves Szövetség és vezére ezzel a koncepciójával 

azonban szembekerült a bolgár közvélemény többségével, amely egyértelműen a területi 

revízió hívének bizonyult. E kül-, illetve szomszédságpolitika miatt Sztambolijszki egyik 

legnagyobb ellensége mindazonáltal a Belső Macedón Forradalmi Szervezet (VMRO) lett, 

amely a háború utáni bolgár belpolitikában – egészen 1934-ig – kulcsszereplővé vált. A 

korábban instabillá vált formáció szervezetei 1919-ben egymás után helyreálltak. 

Ugyanakkor két fő irányzat, illetve frakció határozta meg a politikáját ekkoriban, amelyek 

pár évig látszólag még együttműködtek, de hamar szembefordultak egymással. A 

verhovista hagyományt újjáélesztő jobbszárny lett az erősebb. Ez a frakció magát 

autonomistának állította be, holott az autonómia elérése nyomán Makedóniát beolvasztotta 

volna Bulgáriába. Ennek a nagybolgár beállítottságú autonomista frakciónak az első 

világháború lezárásától az 1920-as évek derekáig két meghatározó vezetője volt: Todor 

Alekszandrov
58

 és Alekszandar Protogerov
59

 tábornok.
60

 Ezzel szemben a másik frakció, 

vagyis a magát föderalistának nevező balszárny az autonómiát a valódi önállóság, a 

multietnikus jellegű, független macedón államhoz szükséges lépcsőfoknak vélte. Ennek 

                                                
57

 Ld. Palotás Emil: i. m. 213. p. 

 
58 Alekszandrov pályája kezdetén Vardar-Makedóniában bolgár tanár. 1903-tól – kisebb megszakításokkal – 

fegyverrel küzd, mint macedón forradalmár. A Balkán-háborúkban a bolgárok oldalán harcolt. 
59 Az Ohridból származó Protogerov részt vett az Illés-napi felkelésben. A Balkán-háborúkban Bulgária 

oldalán harcolt. Az első világháborúban bolgár főtisztként küzdött. 
60 Pályafutásukról ld.: Dobrinov, Decso: Todor Alekszandrov. Izd. „Znanie”, Szofija, 1994. 
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vezetői közül Filip Atanaszov és Nikola Jurukov említendő meg.
61

 Ez utóbbi, azaz a 

föderalista frakció egyébként Sztambolijszki kormányával fokozatosan konszolidált 

viszonyba került – eltérően az autonomistáktól –, mivel Atanaszovék céljaikat nem 

forradalmi, hanem legális úton akarták elérni. Az ilyen jellegű közös platform azonban 

korábban még nem volt egyértelmű, erről szól az 1921. májusi magyar 

külügyminisztériumi dokumentum
62

, amely arról tanúskodik, hogy Atanaszov és társai – 

saját bevallásuk szerint – a Sztambolijszki-kormánnyal akkor még semmiféle 

összeköttetésben nem voltak. Mindazonáltal a föderalisták befolyása egyre csökkent. A 

vesztes háborúk nyomán Bulgáriába ugyanis legalább százezren – egyes vélekedések 

szerint több százezren – menekültek az idegen uralom alá került makedóniai „testvérek” 

közül. A túlnyomó részük a Bulgáriához tartozó, és a délszláv királysággal határos Pirini-

Makedóniában telepedett le, így e dél-nyugati határsáv az autonomista VMRO fellegvára 

lett. 

Méghozzá olyan tekintetben is, hogy egyes állami funkciókat is átvett, hiszen a szervezet 

fegyveresei révén rettegésben tartotta a lakosságot, átvette az igazságszolgáltatást és külön 

adókat szedett. Az autonomisták csetái a több ezres saját hadseregből verbuválódtak, a 

szerb-bolgár határ túloldalán egyre több terrorakciót hajtva végre. A csetamozgalom 

legkevésbé sem titkolt célja az volt, hogy a legkülönbözőbb provokációkkal, 

terrorcselekményekkel folytonos nyugtalanságot, destabilizációt váltsanak ki a Szerb-

Horvát-Szlovén királysághoz tartozó Vardar-Makedóniában, megakadályozva a jugoszláv 

uralom, illetve állami működés megszilárdulását. 1921 decemberére mindez már Vardar-

Makedóniát, illetve az ott berendezkedni kívánó hatóságokat Albánia irányából is 

fenyegette. Egy akkori szófiai magyar követségi jelentés szerint
63

 Kiss Sándor
64

 magyar 

királyi ügyvivő Bánffy Miklós külügyminiszterrel siet tudatni, hogy bizalmi emberei útján 

a következő értesüléseket kapta: „Itteni olasz ügynökök azon fáradoznak, hogy a macedon 

forradalmi szervezetet rábírják arra, miszerint délnyugat Macedoniában mielőbb általános 

fölkelést szervezzenek, hogy ezáltal az albánokon segítsenek. Úgy tüntetnék föl a dolgot, 

mint hogyha ez a mozgalom teljesen független lenne a bolgároktól ez csak egy általános 

                                                
61 Róluk ld.: Makedonija – isztorija i politicseszka szadba II. szerk.: P. Petrov. Izd. „Znanie”, Szofija, 1998. 

106. p. 
62 MOL, K64 – 1925 – 16/a – 171/10. res. 1921. V. 1. 
63 MOL, K64 – 1925 – 16/a – 420 pol./1921 Macedon ügyek, Sofia, 1921. december 5. 
64 Nemeskéri-Kiss Sándor az Apponyi Albert vezette – Párizsba látogató – magyar békeküldöttség tagja 

1920-ban. A földbirtokos család sarja volt gazdasági szaktudósító, császári és királyi kamarás, s vezette a 

szófiai magyar követséget. 1934-ben nevezték ki a helsinki magyar nagykövetség élére. 
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belső fölkelés volna.” Ez utóbbi a Sztambolijszki-kormány külpolitikai irányvonala 

ismeretében érthetőnek tűnt. A magyar követségi ügyvivő mindazonáltal úgy látta, „a 

macedon komité” hajlandó lenne az általános felkelés kirobbantására, de a következő 

föltételek mellett
65

. Egyrészt „ha Olaszország Jugoszláviával bármilyen ürügy alatt 

konfliktusba keveredik. Másrészt „ha Olaszország a már fölszerelt 60 000 /hatvanezer/ 

macedon fölkelőnek úgy erkölcsi, mint anyagi támogatását biztosítja.” Kiss Sándor szerint 

„ez egyelőre meglehetős sok pénzt és némi átcsempészendő tűzérségi anyagot jelent. Az 

olasz kormánynak e feltételekkel szemben álláspontja itt ma még ismeretlen.”
66

 A VMRO 

autonomista szárnya egyébként Sztambolijszki hatalomra jutásáig pénzügyi segítséget a 

bolgár kormányzattól kapott, 1919-től pedig az olasz kormány volt a segítségére, ami új 

ösztönzést adott Alekszandrovéknak, hogy gerillatámadások sorozatát szervezzék Vardar-

Makedóniában.
67

 

Ugyanebben, a december 5-ei jelentésében a szófiai magyar ügyvivő felhívja a figyelmet: 

„A Velez /Küprili/ melletti Bashino-Szelo községben legujabban véres incidens fordult elő 

a szerb sorozó bizottság és az ellenkező bolgár lakosság között. A szerb csendőrség 

visszavonulásra kényszerült, mire sorkatonaságot rendeltek ki, mely a szomszéd 

helyiségekre immár kiterjedt zavargásokat a szokásos módon fojtotta el. Sok fölkelő 

azonban elmenekült.”
68

 Kiss ugyanakkor hangsúlyozza: „A Macedoniai általános 

fölkelésre vonatkozólag az itteni forradalmi komite fölfogása az, hogy a mozgalom 

nemcsak az általános külpolitikai helyzettől, hanem nagyrészt az albániai eseményektől is 

függ. Az Albániában történő dolgokról Nagyméltóságodnak külön jelentést teszek.” 

Látható, míg a VMRO egy – albánokkal és olaszokkal szövetségben – szervezendő vardar-

makedónia felkelésben volt érdekelt, addig a Sztambolijszki-kormány Belgráddal próbált 

együttműködni. Erre bizonyság, hogy az imént citált szófiai magyar követségi jelentés 

szerint
69

 egy „Kuzmanoff nevű, Sztambolijszky-féle kormány ügynök újságírói 

minőségben fog Albániában tartózkodni, még pedig Tiranában, a honnan könnyebben fog 

szerbekkel érintkezhetni, mint Durazzóból.” 

A Sztambolijszki vezette bolgár kormányok kapcsolata a VMRO autonomistáival egyre 

feszültebbé vált, különösen hogy az utóbbiak belpolitikai tényezőkként is megnyilvánultak. 

                                                
65 MOL, K64 – 1925 – 16/a – 420 pol./1921 Macedon ügyek, Sofia, 1921. december 5. 
66 u.o. 
67 Ld. Georgieva, Valentina–Konechni, Sasha: i. m. 138. p. 
68 MOL, K64 – 1925 – 16/a – 420 pol./1921 Macedon ügyek, Sofia, 1921. december 5. 
69 u.o. 
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Ezt ellensúlyozandó, a bolgár földműves szövetségi kormány a VMRO föderalista szárnyát 

támogatatta, ráadásul úgy, hogy az utóbbi részére ellencsetákat szervezett, Alekszandar 

Dimitrov belügyminiszter bábáskodásával. A kormánypolitikus ugyanakkor az 

autonomisták tevékenységét korlátozni próbálta, igaz, nem nagy sikerrel, ugyanis Pirini 

Makedóniában továbbra is Alekszandrov és Protogerov parancsolt. A befolyásuk alatt álló 

autonomista cseták pedig mind több ellenfelüket ölték meg. Még 1921 júniusában 

meggyilkolták Gyorcse Petrovot, a macedón felszabadítási mozgalom egyik alapítóját, akit 

a Sztambolijszki-kabinet a macedón menekültekkel foglalkozó kormánymegbízottnak tett 

meg. 1921 októberében aztán Dimitrov belügyminisztert is likvidálták a VMRO 

jobbszárnyának fegyveresei. Az autonomisták mindeközben különböző akcióikkal Szófia 

és Belgrád kapcsolatainak a normalizálódását is megnehezítették.               

Láthattuk, a Sztambolijszki által vezetett Bulgária tehát a Szerb-Horvát-Szlovén államhoz 

közeledett, miközben a jugoszlávokkal ellenséges viszonyban állt a sajátos albán-macedón 

szövetség. Az utóbbihoz ugyanakkor nem csupán Olaszország, hanem Magyarország is 

laza szálakkal kapcsolódott.  
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A magyar külpolitika és a Balkán 1920-tól 

 

 

Az 1920-as trianoni békeszerződés a magyarok számára rendkívül hátrányos döntései 

gyakorlatilag elkerülhetetlenné tették, hogy a két világháború közötti magyar külpolitika 

legfőbb céljává az új határok revíziója váljon, amiben a pártok és az uralkodó elit 

messzemenően egyetértettek. Ám a revízió tartalmát és eszközeit illetően korántsem 

uralkodott teljes konszenzus. A rendszer baloldali ellenzéke többnyire mérsékeltebb 

követelésekkel lépett fel, mint a kormánypolitika, miközben a konzervatív kormánykörök 

és a szélsőjobboldal elképzelései sem fedték egymást. Ugyanakkor a kormánypolitika sem 

volt minden elemében azonos a két világháború között, hiszen a nemzetközi viszonyok és a 

belpolitika függvényében időről időre módosult. A revízió célja azonban mindvégig 

megmaradt. 

A trianoni békeszerződés aláírása körüli hónapokban Budapest nem rendelkezett határozott 

külpolitikai vonalvezetéssel: a még képlékeny helyzetben egyszerre próbálkozott a 

szomszédos államok egyikével, másikával való megegyezéssel, miközben a vesztes 

államok összefogását, s erre támaszkodva egy új háború lehetőségét is fontolóra vette. 

A győztesekkel való együttműködés egyik lehetőségeként a francia-magyar közeledés és, 

ehhez kapcsolódván, egy regionális magyar-lengyel-román szövetség felépítése merült 

fel.
70

 1919 nyarán és őszén, majd 1920 első hónapjaiban kétoldalú magyar-román 

tárgyalások folytak. Magyarország minimális követelése Erdély Románián belüli 

különállásának biztosítása volt, a maximális pedig a történeti Erdély független állammá 

szervezése és egyfajta román-erdélyi-magyar trializmus létrehozása. Az 1920 tavaszán 

kezdődő és az év végéig folytatódó tárgyalásokon pedig a magyar fél az együttműködés 

fejében a trianoni határ menti, döntően magyarok lakta területek visszacsatolását, valamint 

Erdély autonómiájának Románián belüli biztosítását kérte. A francia-magyar közeledésből, 

                                                
70 Hornyák Árpád: Magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918-1927. Forum Könyvkiadó, Novi Sad-

Újvidék, 2004. 81. p. 
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illetve a magyar-lengyel-román blokk tervéből egyrészt a Romániával szemben támasztott 

és Bukarestben, valamint Párizsban egyaránt túlzottnak ítélt magyar igények miatt, 

másrészt a nemzetközi helyzet alakulása okán semmi sem lett. 1921 tavaszán és nyarán 

elmaradt az eredménye a magyar-csehszlovák megbékélés tervének is. Prága számára 

elfogadhatatlan volt ugyanis a trianoni határok etnikai elvű kiigazítása, amit a magyar fél 

elengedhetetlennek tartott, és amire a Csehszlovákia déli részén nagy területen 

meglehetősen egyértelmű szlovák-magyar nyelvhatár miatt elvi esély adódott. A magyar-

csehszlovák közeledés gondolatát ezért ebben az irányban is a tartós szembenállás váltotta 

fel. Budapest az 1920-as évek legelején a másik lehetőséggel is számolt. Ez pedig a vesztes 

államok – soraikban természetesen Bulgáriával – német vezetés alatti összefogása, a status 

quo fegyveres felborítása, és a régi határok visszaállítása vagy egy azokhoz közelítő új 

határvonal elérése volt. 

Ez a típusú magyar külpolitika és persze más okok is – például IV. Károly visszatérési 

kísérletei – elősegítették, hogy Csehszlovákia, Románia és a Szerb-Horvát-Szlovén 

Királyság 1920 és 1921 folyamán olyan szövetségi szerződéseket kötött, amelyek egyetlen 

célja Magyarország sakkban tartása, valamint egymás kölcsönös megsegítése volt, 

mégpedig nem provokált magyar támadás esetére. E politikai és katonai jellegű regionális 

együttműködésnek, azaz a kisantantnak a legfőbb patrónusává Franciaország vált, amely 

ráadásul a későbbiekben mindhárom állammal külön barátsági és szövetségi szerződést 

kötött, amelyek a kisantant államainak egymás közötti egyezményeihez hasonlóan a Párizs 

környéki békeszerződések, főként a trianoni békeszerződés teremtette helyzetet kívánták 

garantálni. 

Mindazonáltal a nemzetközi viszonyok stabilizálódásával, Magyarország teljes 

elszigetelődésének veszélyével, valamint az ország gazdaságának kölcsönszükségleteivel 

számot vetve 1922– 23 folyamán a Bethlen-kormány szakított ezzel a kettősséggel.
71

 

A Bethlen István kormányfő és – unokatestvére – Bánffy Miklós külügyminiszter által 

vezérelt magyar külpolitika meghatározó irányvonala ettől kezdve az európai viszonyok 

közé való beilleszkedés lett, aminek az egyik első jele Magyarország felvétele volt a 

Népszövetségébe (1922. szeptember 18.). Következett a nemzetközi kölcsönért 

folyamodás 1923 elején, aminek egyik kibocsátási feltételeként a magyar kormánynak még 

egyszer el kellett ismernie a trianoni békeszerződésben megállapított határok 

érvényességét, és egyben azt is garantálnia kellett, hogy a Habsburg-ház egyik tagja sem 

                                                
71 Romsics Ignác: Bethlen István külpolitikája 1921–1931. Századok, 1990/5-6. 
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tér vissza a magyar trónra. Bethlenék külpolitikai irányváltását egyértelműen 

alátámasztotta, hogy a békeszerződés ratifikálása óta Magyarország a nagyhatalmak 

katonai ellenőrzése alatt állt, a kölcsönfelvétel után pedig a Népszövetség pénzügyi 

ellenőrzése alatt is. 

Mivel a trianoni béke aláírása után a magyar külpolitika mozgástere rendkívüli módon 

összeszűkült, és miután a külpolitika 1918 előtt közös ügy volt, ezért a trianoni országnak 

meg kellett teremtenie az önálló külképviseleti szerveket és az apparátust. A Bethlen-

kormány külügyminisztereinek (Bánffy Miklós, Daruváry Géza, Scitovszky Tibor, Walko 

Lajos) ugyanakkor csupán formális szerep jutott a miniszterelnök mellett. A minisztérium 

mindennapos működését pedig Khuen-Héderváry Károly irányította, mint a 

külügyminisztérium politikai osztályának vezetője, majd 1925-től a külügyi tárcavezető 

állandó helyettese.
72

 Bethlen István arra is törekedett, hogy a Magyarország érdekeinek 

szempontjából fontos külföldi követségekre megbízható, képzett diplomaták kerüljenek.
73

  

A magyar külpolitika irányait az is megszabta, hogy a háború után az országnak olyan 

európai rendszerbe kellett beilleszkednie, amelyben a vezető hatalmak akaratából szűnt 

meg a történelmi Magyarország. A magyar külpolitika Bethlen kormányzásának elején 

tehát nem véletlenül képviselte egyszerre a revíziót és a beilleszkedés politikáját. 

Mindazonáltal az 1920-as években a súlypont az utóbbira esett. Bethlen István 1921. 

április 19-i nemzetgyűlési programbeszédében a magyar külpolitikáról szólva a trianoni 

béke nyomán létrejött kényszerű helyzetbe való beilleszkedés szükségességét 

hangsúlyozta. Ennek a politikának a stratégiai eleme volt, hogy 1921. május 23-án 

Magyarország felvételét kérte a Népszövetségbe, amit nemcsak a megbékélési politika 

miatt látszott fontosnak, hanem azért is, mert népszövetségi tagság nélkül az ország nem 

juthatott nagyobb összegű nemzetközi hitelekhez. A bethleni beilleszkedési politika nyílt 

meghirdetésével párhuzamosan a teljes revízió követelése átmenetileg háttérbe szorult. A 

miniszterelnök a nagyhatalmak közötti ellentéteket és a békeszerződések lezáratlan 

ügyeivel kapcsolatos bizonytalanságot Magyarország külpolitikai elszigeteltségének 

enyhítésére próbálta felhasználni, amire először az osztrák-magyar határvita, illetve a 

nyugat-magyarországi kérdés kínált lehetőséget. 

                                                
72 Tehetségét és szervezőképességét Bethlen István igen nagyra tartotta. Khuen-Héderváry 1905-ben kezdte 

külügyi pályáját. A Monarchia bukaresti, madridi, londoni, majd berlini követségén teljesített szolgálatot, és 

az ezekben a fővárosokban kialakított külügyi kapcsolatait 1920 után is fenntartotta. 
73 Szófiában 1921 júniusától követség szolgálta a magyar diplomáciát. Lásd:  Gardev, Kosztadin : Balgarija i 

Ungarija 1923 – 1941. Izd. „Nauka i izkustvo“, Szofija, 1988. 14. p. 
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Az első világháborút lezáró békekonferencia döntése értelmében a történelmi 

Magyarország nyugati peremvidékét, mintegy 4312 négyzetkilométert, 340 ezer lakossal 

Ausztriának ítélték. Magyar részről a terület mintegy negyedrészét, azaz Sopront és 

környékét mindenképpen meg kívánták tartani; amire komoly esély is mutatkozott, miután 

Ausztria elfogadta Olaszország javaslatát, hogy a magyarok által elvitatott területen 

népszavazással döntsék el a kérdést.
74

 A december 14-én megrendezett referendumon 

Sopron város lakosságának mintegy háromnegyede, a környező falvak lakóinak több mint 

a fele a Magyarországhoz való tartozás mellett döntött. A konfliktusnak a Horthy Mikós 

kormányzó és Bethlen István miniszterelnök vezette Magyarország számára kedvező 

lezárása a rendszer első jelentős külpolitikai sikere volt. 

Magyarország népszövetségi felvételi kérelmét pedig Franciaország Nagy-Britanniával és 

Olaszországgal együtt támogatta, így 1922. szeptember 18-án Magyarországot 

ellenszavazat nélkül vették fel a Népszövetségbe. Tehát nem egészen egy évvel a nyugat-

magyarországi kérdés megnyugtatónak tűnő lezárása után elviekben az ország minden 

európai állam egyenrangú partnere lett, s valamelyest az elszigeteltsége is mérséklődött. 

Igaz ugyan, hogy egy etnikai elvű teljes vagy részleges határmódosítás lehetőségét 

Budapest még ekkor sem vetette el, de a francia külpolitika, 1921-től egyértelműen 

kisantant orientációja miatt, felülírta ezt az elképzelést, mivel minden határkorrekciót a 

magyarok és szomszédaik közötti békés, tárgyalásos megegyezéshez kötöttek. Érthető 

módon a magyar diplomácia 1922-től hivatalosan nem is próbálkozott a területi revízió 

elérésével, így az közvetett céllá vált. A bethleni politika további mozgástérre a kialakuló 

francia-olasz és francia-angol szembenállás miatt számíthatott, hiszen a kisantantra és 

Lengyelországra támaszkodó, a térségben hegemón szerepre törő Franciaország ekkoriban 

Anglia és Olaszország érdekeit is sértette. Az 1930-as évek derekáig, azaz a német 

befolyás megerősödéséig ezek a nagyhatalmi érdekellentétek meghatározóak voltak, 

megszabva nem csupán Magyarország, hanem a térség többi államának a külpolitikai 

lehetőségeit is. 

Ilyen nemzetközi viszonyok között, az 1920-as évek elején a magyar külpolitika egyik fő 

feladta a kisantant fellazítása volt. Ezzel – ami témának szempontjából a legfontosabb – 

jugoszláv relációban is próbálkozott Budapest. 1922. május 25-én a budapesti jugoszláv 

követ arról tájékoztatta Belgrádot: Magyarország a délszláv állammal azért kíván baráti 

                                                
74 A szabadcsapatok egy része Prónay Pál vezetésével Lajta-bánság néven területileg is önállósította magát, 

és csupán október végén, Horthy Miklós kormányzó határozott parancsára vonultak ki a térségből. 
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kapcsolatokat kialkítani, hogy – vélhetőleg –  megtévesztve a jugoszláv felet, fellazítsa 

kisantant gyűrűt.
75

 Magyarország egyébként a Szerb-Horvát-Szlovén királysággal való 

barátságot nem évtizedekre tervezte, amiről tanúskodik Bánffy Miklós külügyminiszter 

1922. január 1-jei távirata, amelyet Nemes Albert római magyar követnek küldött. Bánffy 

fő célként jelölte meg a Szerb-Horvát-Szlovén királyság felbomlasztását, hogy annak 

helyén két független állam jöjjön létre: Szerbia – amelyhez Ószerbia, Macedónia, 

Szandzsák, Montenegró és Dalmácia tartozna – és Horvátország (Szlovéniával). Ezen 

elképzelés szerint Magyarország déli szomszédságában egyetlen nagy, 13 milliós 

lakosságú állam helyett két kisebb ország terülne el. A magyar külügyminiszter számára a 

jugoszláv viszonylatban ugyanakkor elsőrangú cél volt, hogy a délszláv állam 

szétszakításával Magyarország visszakaphatná korábbi területei jelentős részét. Ezt 

azonban csak egy horvát-szerb konfliktus kirobbantása esetén tartotta elérhetőnek, 

amelyben Budapestnek, ha csupán diplomáciailag is, ám Horvátországot kellene 

támogatnia. Bár Bánffy Miklós az időpontot nem vélte alkalmasnak, hogy e tervet 

megvalósítsák, de fontosnak találta idejében bekapcsolni a módszeres előkészületekbe a 

jugoszláv állam szétesését kívánó összes belső és  külső erőt. Míg a belső elemek közül a 

horvát Stjepan Radicsot, illetve az általa vezetett Horvát Parasztpártot emelte ki, addig az 

érdekelt külső erők között Olaszországot és Bulgáriát említette. Az utóbbiakat illetően 

viszont a magyar külügyminiszter elhárítandó akadályokat is látott. Olaszország 

vonatkozásában lényegesnek tartotta, hogy eloszlassák Rómának azt az aggodalmát, hogy 

a délszláv királyság szétbomlása nyomán a horvátok Magyarországhoz csatlakoznának. 

Bulgáriáról pedig Bánffy úgy gondolkodott, hogy Budapest addig nem számíthat Szófiára, 

amíg Sztambolijszki a miniszterelnök.
76
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A macedónkérdés és Bulgária az 1923. június 9-i fordulatig 

 

A Szerb-Horvát-Szlovén királyság felbomlasztásának magyar stratégiájába illeszkedett a 

macedón a VMRO-val, illetve két frakciójával való tárgyalás és együtttműködés is. Az 

1922. február 5-én a szófiai magyar követ által a budapesti külügyminisztériumnak küldött  

számjeltávirat szerint Protogerov tábornok Bécsből azt üzente, hogy február elején 

Budapesten kíván tartózkodni. Szófiából Kiss Sándor azt írta, hogy a tábornok akarata 

ellenére elkíséri őt Atanaszov, a VMRO másik frakciójának a vezetője is. A jelentés szerint 

Protogerov azt kérte, hogy ha Atanaszovot addigra „lerázni“ nem tudnák a magyar 

külügyminisztérium részéről, akkor a tábornokot Budapesten külön kihallgatáson fogadja a 

külügyi tárcavezető. „Véleményem szerint gyanu elkerülése végett, előbb mindkettővel 

együtt kellene tárgyalni s azután mindegyiket a másik tudta nélkül is fogadni. Atanazoffal 

szemben némi elővigyázat ajánlatos“ – nyomatékosította Kiss Sándor követ.
77

 

Következő jelentésében
78

 a szófiai magyar ügyvivő megemlíti, hogy a VMRO két – rivális 

frakcióinak egy-egy – vezetője sikeres tárgyalásokat folytatott Albániában. Mint írja: 

„értesüléseim szerint sikerült Protogeroffnak és Athanazoffnak Albániában való 

tartózkodásuk alkalmával az ottani komité vezetőségével, úgy az elérendő célokat, mint a 

forradalmi szervezetek által követendő politikát illetőleg megegyezésre jutni. Az ezen 

megállapodásra vonatkozó jegyzőkönyvet albán részről Rezseb bey jelenlegi albán 

közoktatásügyi minister és Bedry bey / Ipek/ az albán komité vezetője írták alá. A 

jegyzőkönyvben mindenek előtt Albánia és Macedonia jövendőbeli határai lettek pontosan 
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 MOL, K64 – 1925 – 16/a –  23/res. Sofia, 1922 II/5. 

 
78 MOL, K64 – 1925 – 16/a – 36 pol/1922 Macedon - albán egyezmény, Sofia, 1922. március 20. 
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körvonalazva. A határ az etnografiai szempontok pontos figyelembe vételével lett 

megállapítva, hogy a jövőben minden konfliktus lehetőleg ki legyen zárva.”
79

 Kiss Sándor 

ezen, 1922. márciusi jelentésében
80

 jelzi, hogy a jövőben követendő politikára 

vonatkozóan a jegyzőkönyv röviden a következő megállapodásokat tartalmazza: Albánia 

és Macedónia véd- és dacszövetséget kötnek, egymást támogatni fogják, és amennyiben 

fegyveres beavatkozásra lesz szükség, egymásnak közös segítséget nyujtanak. Mint írja: 

„A közös forradalmi mozgalom vezetésével egy 5 - 5, albán és macedon tagból álló komité 

lett megbízva. Ezen komité feladata lesz a bandák szervezése és kiküldése, valamint az 

általános forradalom előkészítése. Ezen megállapodásokról állítólag Radich
81

 is értesítve 

lett és ezekhez hozzájárult.” Stjepan Radics horvát parasztpárti vezető nevének említése 

már csak azért sem véletlen, hiszen a szerbekkel való szembenállás mintegy szövetségesi 

viszonyba helyezte őt a VMRO-val. A Horvát Parasztpárt vezetői ráadásul a nemzeti 

önrendelkezés szükségességét hirdették, így azt Montenegró, Vajdaság, Dalmácia és 

Bosznia mellett Makedónia számára is biztosították volna. 

Radics pártja és a Belső Macedón Forradalmi Szervezet egyébként együttműködési 

megállapodást is kötött egymással.
82

 Erről tanúskodik a következő szófiai magyar 

követségi jelentés
83

, amelyben az ügyvivő hangsúlyozza, hogy értesülései szerint 

Protogerovnak és Atanaszovnak sikerült Radiccsal egy közös akcióprogramot illetően 

megegyezésre jutniuk. Kiss Sándor e jelentésben Radicsról szólva közli: „Amint hallom, 

igyekezni fog előbb a legközelebbi választásokkor magának többséget szerezni és csak ha 

ezen az u. n. legális uton nem tud eredményeket elérni, fog forradalmi eszközökhöz 

folyamodni.” A magyar diplomata hozzáteszi, hogy a jelzett tárgyalások folyamán a 

macedónok kötelezettséget vállaltak arra nézvést, hogy a májusban megejtendő új 

választásokkor Radics-párti jelöltekre szavaznak. „A mint tudjuk, a legutolsó választások 

alkalmával Macedoniában majdnem mindenütt a kommunisták győztek. Ezt a sajátságos 

eredményt annak a körülménynek kell betudni, hogy a szerbek nem engedtek bolgár 

jelölteket felállítani s így a macedon-bolgár lakosság kénytelen volt a kommunistákra 

szavazni, hacsak nem akart egy szerb, tehát macedon-ellenes képviselőt Belgrádba küldeni. 

                                                
79 A hivatkozott szempontokat pontosan figyelembe venni meglehetős nehézségekbe ütközhetett Makedónia 

– akkoriban is – sokszínű etnikai összetétele miatt, ám az kétségtelen, hogy az albán és a szláv lakosság közti 

nyelvi különbségek egyértelműek, így az adott települések jó részéről azt legalábbis meg lehetett állapítani, 

hogy albán vagy szláv többségű-e. 
80 MOL, K64 – 1925 – 16/a – 36 pol./1922 Macedon-albán egyezmény, Sofia, 1922. március 20. 
81 Stjepan Radics, a Horvát Parasztpárt vezetője. 
82 Ld.: Makedonija – isztorija i politicseszka szadba II. szerk.: P. Petrov. Izd. „Znanie”, Szofija, 1998. 94. p. 
83 MOL, K64 – 1925 – 16/a – 37 pol./1922 Macedon-horvát egyezmény, Sofia, 1922. március 20. 
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Azonban a macedonok követelik, hogy az ekkép megválasztott parasztpárti képviselők 

reverzálissal kötelezzék magukat arra, hogy egész politikájuk a szerb iga letörésére s az 

elnyomott népek szabadságának kiküzdésére fog irányulni és balkáni módra a 

szószegőknek halálbüntetést helyeznek kilátásba” – nyomatékosítja Kiss Sándor.
84

 

Mindazonáltal a horvát kapcsolatok mellett a VMRO az olaszokkal és az albánokkal való 

szövetség megerősítésére is különös hangsúlyt fektetett. A szófiai magyar követségnek 

Bánffy Miklós külügyminiszter számára írt levelében
85

 a következő olvasható, először is az 

úgynevezett bandamozgalmakról: „Megerősitést nyer az a hir, hogy Protogeroff tábornok 

Olaszországban (Rómában) időzik, ahonnan rövidesen átmegy Albániába és onnan 

Macedoniába. Vele vannak legjobb vojvodái, akiknek feladata az albán-macedon határon 

állitólag már készen álló forradalmi csapatok vezetését átvenni és – párhuzamosan a már 

megkezdett bandaharcokkal – működésbe lépni. A forradalmi csapatok fölszerelése 

állitólag az olaszoktól származik, akik a bandákat azonkivül még nagyobb anyagi 

támogatásokban is részesitenék. A szerbek semmiféle eddigi ellenintézkedési eredményre 

nem vezetnek; semmiféle terror, melyet a macedoniai lakossággal szemben alkalmaznak, 

nem tudja a bandákat elriasztani, sőt a hajdan hires régi szerb komitádzsik sem mernek Ó-

Szerbia határain tulmenni, mert nemcsakhogy Macedonia vad vidékein tájékozatlanok, 

hanem mert a macedon bandákkal szemben teljesen tehetetlenek és velük a harcot fölvenni 

nem merik.” Némi szerbellenes elfogultság persze fellelhető e sorokban, ám az 1920-as 

évek eleji vardar-makedóniai állapotokat hitelesnek tűnően szemléltetik a fenti mondatok. 

Csakúgy, mint a levél folytatása, amelyben a megállapítást nyer: a bandamozgalmakkal 

szemben a szerb hatóság fölfegyverezte Vardar-Makedónia egynémely vidékének 

lakosságát, azzal a kikötéssel, hogy fegyveres erővel akadályozzák meg az azon a vidéken 

esetleg mutatkozó bandák működését; a felkelők véleménye szerint azonban a lakosság 

nem fog ellenük fordulni. 

„A bandaharcok eredménye és a szerb hatóságok tehetetlensége okozta azt a nagy riadót, 

melyet a szerb kormány sajtója utján fujt és a bolgár kormányt is meggyanusitotta, hogy t.i. 

a bandák Bulgária területén szervezkednek, ami csak részben igaz és nem a bolgár 

akaratából történik” – a szófiai magyar követség utóbbi megállapításai
86

 a Sztambolijszki-

kormány politikájának az ismeretében reálisnak tetszenek. A következő – szintén a fenti 

levélben fellelhető – a megállapításoknál ugyanakkor már nem árt némi óvatosság. „Egyik 
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forrásom szerint röviddel ezelőtt kb. 2000 főből álló intelligensebb elem került Bulgáriából 

Macedoniába. Ezek jobbára tanitók, néhány tanár, volt katonatisztek és kisebb részben 

egyetemi hallgatók. Ezeknek föladata Macedonia lakosságát megszervezni, minthogy e 

tartomány nagyobb része, főleg a nehezen hozzáférhető Közép-Macedonia nincsen kellően 

megszervezve és minden még a török időkből maradt ugy, ahogyan akkor félbeszakitották. 

A szervezés munkája a legnagyobb titokban folyik, valószinűleg még hosszabb időt fog 

igénybe venni és kiterjed Macedonia minden városára és községére. Az egyes városi vagy 

községi szervezetek vezetősége a lakosság kebeléből és az illető község lakosságának 

számarányához képest lesz megválasztva.  Ezek szoros érintkezésben maradnak a 

szomszédos helyiségekkel, ahová egyébként rendes futárjáratokat fognak fönntartani, hogy 

ily módon mindenről tájékozva lehessenek. E szervezetek egyébként a török időkben 

érvényben volt alapszabályokra lesznek alapitva, minthogy ez, a ma megváltozott 

viszonyok dacára is, még mindig a legjobb módszer egy forradalom sikeres 

előkészitésére.” 

A szófiai magyar követségi jelentés arról is tudósít, hogy Vardar-Makedoniában nagy az 

izgalom és elkeseredés az Üszkübben
87

 elítélt macedónok miatt, akiket a szerb hatóság a 

bandaharcokkal kapcsolatban retorzióképen fogatott el, azzal gyanúsítván őket, hogy e 

mozgalmakat elősegítették. E vizsgálatot követett több, szerb-horvát-szlovén fennhatóság 

alá tartozó makedóniai városban elrendelt vizsgálat. A jelentés szerint
88

 mindezen 

atrocitások a szerbeknek nem igen használnak, mert újabb és újabb bosszúhoz vezetnek, és 

az élethalálharc még ádázabb lesz az eddiginél. „Ebben nemcsak a macedo-bolgárok, 

hanem az összes, Macedoniában élő és elnyomott népek is, főleg a török lakosság, 

segédkezet fognak nyujtani” – olvasható ugyanitt. 

Érdekes adalék, hogy a hivatalos Törökország és egyes revízió párti bolgár érdekcsoportok 

alkalmi szövetségéről is számot ad ezen összefoglaló. Ugyanis beszámol arról, hogy 

Kemal pasa Protogerov tábornokhoz és Boszniában, valamint Makedóniában és Trákiában 

élő török híveihez nem sokkal azelőtt kiküldöttjei révén, üzenetében felszólította az összes 

muszlimot, hogy a macedón mozgalmat minden alkalmas eszközzel messzemenően 

támogassák. Kiss Sándor úgy véli, e felszólításnak tulajdonítható, hogy akkorra már 

nemcsak a macedo-szláv, hanem a török bandák is működésbe léptek. A magyar ügyvivő 
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ugyanakkor megállapítja, hogy Kemal pasát a Görög-Makedóniában
89

 legújabban 

megindult bandaharcok jobban érdeklik, mint a másutt zajló küzdelmek. A Szófiában 

szolgálatot teljesítő magyar diplomata megjegyzi: „ugylátszik, hogy ezeket nemcsak 

erkölcsi, hanem anyagi támogatásban is részesiti. A bandáknak ugyanis Görög-

Macedoniában sokkal könnyebb a helyzetük, mint a szerb részeken, mert amig Szerb-

Macedoniában – ugy látszik – a szerb hadsereg nagy része van összpontositva, addig 

Görög-Macedoniában csak elszórt és kisebb létszámu csapatok vannak elhelyezve, mert a 

görög hadsereg zöme még mindig Kisázsiában van.”
90

 A forradalmi komité működéséről is 

képet kapunk a szófiai magyar követség jóvoltából. E szerint 1922 júliusára a VMRO-n 

belül Atanaszov frakciója teljesen kapitulált, mivel úgy tetszik, meg van nekik tiltva, hogy 

a másik frakció vezetői, azaz Protogerov és Alekszandrov ügyeibe beleavatkozzanak. Kiss 

Sándor úgy értesült. „tétlenül kell nézniök és tűrniök a mai állapotokat, annál is inkább, 

mivel az ő jelszavuk, ’legális uton fölvenni a harcot elnyomóikkal szemben’, holtpontra 

jutott és semmiféle tekintetben sem felelt meg a macedon nép várakozásának. Ennek a 

pártnak ügye ma ugy áll, hogy legjobb emberei is átpártolnak Protogeroff táborához és az ő 

fölfogását teszik magukévá, t. i. hogy a szerbeknél és görögöknél erőszak nélkül semmi 

sem érhető el. Jurukoff és Athanasoff – utóbbi állitólag Bécsben van – azért bujkálnak 

folyton külföldön, mert megijedtek Todor Alexandroff fenyegetésétől, hogy amennyiben 

beleavatkoznak az ő dolgaikba, el teszi őket láb alól. Egyébként az egyenetlenség a komité 

kebelében nem szokatlan dolog, aminek oka nagyrészt személyes ambitiókban is 

keresendő. Ezért lesz mindig nehéz és kényes dolog a macedonokkal való bárminemű 

komoly és szoros együtt együttműködés.”
91

 

A követi jelentésben egyébként ismét nyomatékkal hangsúlyozták, hogy a mozgalmat 

Olaszország támogatja. A bolgár-szerb-görög határincidensekről szólva a szófiai magyar 

követ megjegyzi: „Állandóan fordulnak elő, ámbár nem olyan nagymérvűek, mint azt 

Bulgária szomszédállamai föltüntetni szeretnék.” Mindazonáltal a Szerb-Horvát-Szlovén 

királysághoz tartozó Vardar-Makedóniában a VMRO fegyveres harca jelentős erőket 
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kötött le, egyes források szerint a macedón gerillatámadások miatt a szerb kormány 

ekkoriban több mint 10 ezer rendőrt volt kénytelen a térségbe vezényelni.
92

 

1922 szeptemberében a szófiai magyar követ már arról számol be Bánffy 

külügyminiszternek
93

, hogy „olasz és bolgár részről is külön és más célokért dolgoznak: 

igy Olaszország célja nyilván valóan nem a kút robbantás, hanem Jugoszlávia állandó 

nyugtalanitása és gyengitése.” 

Olasz hivatalos köröknek és irredenta bolgár köröknek tehát egyaránt érdekében állhatott a 

helyzet destabilizálása Vardar-Makedóniában. Hogy ez milyen sikeres volt, azt tanúsítja a 

megtámadott szerb miniszterekről szóló beszámoló.
94

 E szerint „Kumanuli és Davidovic 

szerb ministerek valamint több képviselő legutobb szemleutazáson voltak Macedoniában, 

hogy ezen vidék közbiztonságáról személyesen meggyözödést szerezzenek. Prilep és 

Bitoliá-ból visszatérve, a miniszteri vonatot Drenovo község közelében egy fegyveres 

banda (komitácsi) megtámadta. A tüzelő banda a szomszédos magaslaton volt elhelyezve. 

A ministereket kisérő őrség nem viszonozta a tüzelést. A vasuti kocsikat a lövedékek több 

helyen átlyukasztották. Sebesülés nem történt. Gradsko állomásra érkezve (Saloniki-

Üsküb) vonal intézkedés történt a banda üldözésére, mely természetesen elmenekült.” 

Arról mindazonáltal nem szól a jelentés, hogy a támadás hátterében pontosan mely hatalmi 

kör állhatott. Ebben az 1922. októberi követségi dokumentumban mindenesetre az – 

szintén a szerb tartomány destabilizációjában érdekelt – úgynevezett „amerikai macedón 

kongresszusról is olvashatunk. „Azon macedón émigránsok, akik egyesületekbe szervezve 

az Egyesült-Államokban, Kanadában vagy Dél-Amerikában laknak és Bulgária émigráns 

szervezetével szoros összeköttetésben állanak, főgyülésüket e hó folyamán Indianapolis-

ban fogják megtartani. A gyülés főcélja az émigránsok összes erkölcsi és anyagi erejének 

felhasználása a görögök és szerbek által leigázott Macédonia szabadságának és 

függetlenségének kivivására.”
95

 A korabeli magyar nézőpontból Vardar-Makedóniában a 
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szerb hatóságok és félkatonai alakulatok terrort folytattak a helyi lakosság ellen, amiről 

szófiai követség említést tett e jelentésben is: „A bolgárok és a törökök a strumitzai 

kerületben a szerb bandák és a szerb hatóságok részéről kegyetlen üldözésnek vannak 

kitéve. Azon ürügy alatt, hogy a parasztok a komitácsikat segitik és elrejtik, fenti 

hatóságok több embert letartóztattak és bántalmaztak.” A dokumentum szerint „a szerb 

terror következtében, Trivodi község összes lakossága kénytelen volt elmenekülni és a 

közeli erdőkben keresni menedéket. Strumitza város mindkét börtöne teljesen megtelt 

bolgárokkal, akiket a városban és a kerület falvaiban tartóztattak le.”
96

 

Ilyen körülmények között, és persze tekintve azt, hogy a bolgár közvélemény tisztában volt 

vele, hogy a vardar-makedóniai lakosságnak a szerb hatóságok és szabadcsapatok – ha 

nem is szó szerint értendő terrorjával, de – állandó vegzálásával, olykori durva 

erőszakoskodásaival, kegyetlenkedéseivel kell együtt élni, mindez megnehezítette a 

Sztambolijszki-kormány szomszédságpolitikáját. Ez még akkor is így volt, ha Bulgária 

lakosságnak csupán egy része, illetve pár rendkívül befolyásos érdekcsoport kísérte állandó 

figyelemmel a Vardar- és az Égei-Makedóniában történteket.
97

 

A bolgár közvélemény azzal viszont nagyon is tisztában lehetett, hogy – a hivatalosan a 

Bulgáriához tartozó – Pirini Makedóniában 1922 őszétől hónapokon át igazi háború zajlott: 

a VMRO autonomista csetái nagyobb településeket is bevettek, mivel hatékonyabb 

fegyveres erőt tudtak felvonultatni, mint a föderalisták és bolgár kormánycsapatok 

együttvéve.                       

1923 márciusában Kiss Sándor a szófiai követségről a macedóniai mozgalmakra 

vonatkozólag a következőket jelenti a külügyminiszternek
98

: „Az ’Újföld’
99

 autonomista 

mozgalma, illetve csöndes szervezkedése jól halad és alig lehet kétség aziránt, hogy 

Macedonia függetlenségének bekövetkezése esetére a részek Bulgáriától elszakadván az új 
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államalakulathoz fognak csatlakozni. A bolgár kormány ezzel szemben absolute tehetetlen 

és minthogy nagyobb akut rendetlenségek azon a vidéken újabban nem fordulnak elő, 

eltekintve a ’szokásos’ ostromállapot kihirdetésétől nagyobb tevékenységet nem is fejt ki.” 

Megjegyzendő, hogy a VMRO autonomistáit az ugyan nem vonzotta, hogy a macedón 

területek a Sztambolijszki vezette Bulgáriához tartozzanak, ám végső soron a céljuk mégis 

csak az volt – mint láthattuk –, hogy az autonómia elérése nyomán Makedóniát – lehetőleg 

az egészét, de a Pirin-vidék mellett Vardar-Makedóniát biztosan – beolvasszák a bolgár 

államba. 

A Nisben folyó szerb-bolgár hivatalos tárgyalásokról írva a követségi ügyvivő ugyanakkor 

megállapítja, hogy azok a macedónokat nem különösebben foglalkoztatják. Ugyanis „azt 

mondják, hogy annak határozatai úgyis írott malaszt maradnak, mert a bolgár miniszterek 

tudják, hogy ha a szerbek által a macedon emigránsok és társaságok ellen követett drákói 

rendszabályokat életbe akarnák léptetni, úgy az rövidesen az életükbe kerülne.”
100

 

Ugyanebben a jelentésben olvasható, hogy a makedóniai bandamozgalmak a tél elmúltával 

újból megélénkültek, és főleg az Ószerbiából, Bánátból, Bácskából és Boszniából telepített 

jövevények ellen irányul. „Habár a vállalkozások az újabban nagyon megerősített szerb 

rendőrség és katonaság ellenállása folytán nem mindig sikerülnek, a felkelők annyit mégis 

elértek, hogy – ugy látszik – a szerb kormány a legkecsegtetőbb ígéretek mellett sem tud új 

telepeseket kapni s így ez az akcio, amely a macedonok érdekeit oly mélyen sértette, 

egyelőre megakadt” – fejtegeti Kiss Sándor.
101

 

A Bulgária és a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság közötti feszült viszony fő okozója tehát 

továbbra is a macedónkérdés volt. A belgrádi kormány Vardar-Makedóniában az ott élők 

elszerbesítését, azok szerb jellegének kihangsúlyozását tartotta a fő feladatának. Ez 

érthetően rányomta a bélyegét a bolgár belpolitikára. A makedóniaiak – immár évtizedek 

óta – nagy befolyással bírtak Bulgáriában, ahol újra meg újra különböző akciókat 

szerveztek a Vardar-Makedóniában működő szerb hatóságok ellen. A két ország közötti 

kapcsolatok normalizálásához elengedhetetlennek bizonyult a macedón szervezetek 

kérdésének a rendezése. 

1922 februárjában sikertelen merényletet követtek el Sztambolijszki kormányfő ellen, 

aminek a nyomán a miniszterelnök felgyorsította a tárgyalásokat a jugoszlávokkal. 
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Utóbbiak is érdekeltté váltak ebben, hiszen Benito Mussolini hatalomra kerülése 

Olaszországban – 1922 októberében miniszterelnök lett – a jugoszlávokat addigi 

külpolitikájuk átértékelésére sarkallta. A bolgár-jugoszláv megegyezést amúgy korábban 

már Csehszlovákia is ösztönözte, immár pedig Franciaország szintén sürgette.
102

  

A jugoszláv és a bolgár kormány 1923. március 23-án aláírta a nisi szerződést
103

, amelyben 

Bulgária elismerte a Szerb-Horvát-Szlovén királyság jogát Vardar-Makedóniára. 

Ugyanakkor a felek megállapodtak arról, hogy a közös határ két oldalán 100 méter 

szélességben kiirtják a növényzetet, és megpróbálják elejét venni a fegyveres csoportok 

átjutásának, ezzel megfékezendő a makedóniai terrorhullámot. Nisben a bolgár és a 

jugoszláv kormány ráadásul abban is megegyezett, hogy a csetákat felszámolják. A VMRO 

autonomistái mindezt hadüzenetnek vették, és a parasztpárti rendszer felszámolásában 

érdekelt félfasiszta erők szövetségeseivé váltak. Sztambolijszki egyébként egy – neki, 

illetve pártjának kedvező – választójogi törvénymódosítás után, 1923. április 22-én új 

nemzetgyűlési választásokat rendezett. A győztest „premizáló” új törvény értelmében a 

Földműves Szövetség 570 ezer vokssal (53 százalékkal) 212 mandátumhoz jutott, a KP – 

azaz a kommunisták pártja – 204 ezer szavazattal 16, az Alkotmányos Blokk pedig 167 

ezer szavazattal 15 mandátumot szerzett. Két mandátum jutott a szociáldemokratáknak.
104

 

A feszültség ugyanakkor macedón ügyben 1923 tavaszára állandósult. Kiss Sándor május 

elején azt jelentette Budapestnek, hogy április végi futárútjáról visszatérve éppen a két 

nappal azelőtt meggyilkolt és Nikola Jurukov építész temetésére érkezett.
105

 Jelentésében 

emlékeztetett rá: Jurukov és Atanaszov voltak a VMRO föderalista frakciójának vezetői, 

akik Makedónia autonómiáját nem forradalmi, hanem legális úton akarták elérni, s a bolgár 

kormánnyal összeköttetésben álltak. Mivel a Sztambolijszkij-féle vezetést a Belgráddal 

való megegyezésre törekvés jellemezte, Atanaszovék pedig a szófiai kormányerőkkel 

lényegében szövetségi viszonyba kerültek, ezért a VMRO autonomistáinak, azaz a 

Protogerov-Alekszandrov-féle frakciónak az ellenségeivé váltak. A magyar diplomata 

felhívja a figyelmet arra, hogy bár Atanaszov és Protogerov tábornok egymással, mintegy 

másfél évvel azelőtt, színleg megegyeztek, ám ennek dacára a két irányzat nem szűnt meg 

egymás ellen dolgozni, és körülbelül két hónapja endkívüli módon elmérgesedett köztük a 
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helyzet. Így Filip Atanaszov nem érezvén magát biztonságban, Bécsbe távozott. Mint 

hozzáfűzi: „Jurukoffal áprilisi futárutam előtt beszéltem és kérdeztem, vajjon nem lesz-e az 

ő életére nézve is biztosabb, ha szintén Athanasoff dr. után megy; azt válaszolta, hogy nem 

hiszi, miszerint őt egyhamar lelőnék, mert őrizteti magát; egyébként pedig úgy sem marad 

sokáig, ő is Bécsbe megy. Távollétem alatt kapott Todor Alexandrofféktól egy levelet, 

melyben figyelmeztetik, hogy intézze el magánügyeit, mert egy hét mulva: ’esedékes’. 

Ettől kezdve négy emberrel kísértette magát és védelemért a rendőrséghez fordult, mely 

csak azt a tanácsot tudta neki adni, hogy mielőbb utazzék külföldre. Jurukoff erre meg is 

tette utazási előkészületeit, de épen egy nappal késett el: az utcán lőtték le, pontosan azon a 

napon, melyre a forradalmi komité ítéletének végrehajtása jelezve volt. A merénylőt 

természetesen nem fogták el.”
106

 

A polgárháborús légkörben tehát a mérsékeltebb, föderalista macedón irányzat egyik 

vezető képviselőjét likvidálták a radikálisabb autonomisták. Utóbbiak ráadásul már 

egyenesen Sztambolijszkij kormányfőt és körét fenyegették, hiszen a szófiai vezetésnek a 

szerbekhez való közeledését a VMRO jobbszárnya nem tudta megbocsátani. Az idézett, 

május 5-ei jelentésben a szófiai magyar követség ügyvivője felidézi: „Folyó év április 9.-

én kelt 86 pol. számu jelentésemben voltam bátor Nagyméltoságodhoz azon fenyegető 

levél szövegének másolatát fölterjeszteni, melyet Todor Alexandroff a bolgár 

miniszterelnöknek írt. E levél sokáig titokban maradt, mig újabban – ugyancsak távollétem 

alatt – a kormány jónak látta azt az ujságokban közzétenni, hogy rámutasson milyen 

terrorral akarják a macedonok ’az ország belső békéjét felforgatni’. E levél publikálását a 

kormánynak igen erélyes és nem egészen tapintatos nyilatkozatai követték, amennyiben 

Sztojanoff belügyminiszter szinte riadó modorában hívja föl a parasztgárdákat, hogy 

készüljenek a parasztkormány védelmére, esetleg megbosszulására.” Kiss Sándor 

hangsúlyozza: ezek a kormánynyilatkozatok a macedónok között erős visszatetszést 

szültek, anélkül, hogy elrettentő hatást gyakoroltak volna, sőt, még a macedónoktól távol 

álló körök is helytelenítették a szinte polgárháborúra felhívó hangnemet.
107

 Az április 9-ei 

jelentésben
108

, mint Kiss Sándor májusban felidézi
109

, már jelezte: az ’Újföldön’, azaz 

                                                
106 MOL, K64 – 1925 – 16/a – 108 pol./1923, Sofia, 1923. május 5., Macedon mozgalmak áprilisban 
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108 Amelyről csak ezen utalások szintjén tudunk, hiszen a Külügyminisztérium Politikai Osztály reservált 

iratai között sem maradt fenn. 
109 MOL, K64 – 1925 – 16/a – 108 pol./1923, Sofia, 1923. május 5., Macedon mozgalmak áprilisban 
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Nevrokop-Petrics-Gorna Dzsumaja térségében
110

 szervezett autonómia-ellenes 

„kormánybandák” akciója kudarccal végződik. Így is történt. Ahogy fogalmaz: „Az 

Újföldön tehát – legalább egyelőre – minden csendes.” 

Következő jelentésében Kiss Sándor
111

 már arra hívja fel a figyelmet, hogy a vihar előtti 

csend nem sokáig tartott. Mint jelzi, május első felében, Nevrokop
112

, Petrics és Gorna 

Dzsumaja
113

 vidékén, igen erős bandaküzdelmek voltak, amelyekben a VMRO 

autonomistái fölényben maradtak a „kormánybandával”, vagyis a Sztambolijszkihez hű 

parasztgárdistákkal szemben. „A foglyokat (kölcsönösen) nagyrészt kivégezték. Közben a 

parasztgárdisták nehány emberét, kik rendőrök kíséretében mentek Petricsbe, az 

autonomisták megtámadták és 10 emberüket (közte 2 rendőrt) leölték, a többit szétszórták” 

– tudósít a Pirini Makedóniában történtekről a szófiai magyar ügyvivő.
114

 Ez utóbbi 

cselekedetek vízválasztónak bizonyultak, hiszen – ahogy az ügyvivő fogalmaz – hosszú 

idő óta ez volt az első eset, hogy macedónok rendőrt öltek, mert ezekkel és a katonákkal 

szemben aránylag mindig igen kíméletesen bántak. Ezen rendőrgyilkosságra hivatkozva 

hirdette ki egyébként a bolgár kormány, hogy a militáns macedón emigránsokat és 

autonomistákat törvényen kívülieknek tekinti, és külön fogja jutalmazni azon rendőröket 

vagy katonákat, akik az ilyeneket kézre kerítik. Kiss Sándor ugyanitt leszögezi, hogy ezen 

kinyilatkoztatásoknak édeskevés foganatja van, mivel az Újföld – a Sztambolijszki-

kormány minden ellenkező nyilatkozata dacára – mégis azt teszi, amit akar. A fegyveres 

autonomistákhoz a kormányerők ugyanis nyúlni nem mernek, csupán Szófiában és néhány 

nagyobb városban fogdosták össze alacsonyabb rangú vezetőiket, oszlatták fel 

szervezeteiket és szüntették be lapjaikat. Mint a magyar diplomata hozzáteszi: „A kormány 

újabban megint verbuvál parasztgárdistákat az Újföldön ’rendet csinálni’, de csak 

mérsékelt számban és nem nagy lelkesedéssel gyülekeznek zászlaik alá. A katonaság 

teljesen passive viselkedik. Nehány nap óta híre jár, hogy a szerbek állítólag két teljes 

gyalogezredet összpontosítottak volna az Újföld határán és adott jelre a nisi (igen 

elasztikus) megállapodás alapján – határösvények közös használata – bejönnének bolgár 

területre az autonomistákat lefegyverezni. Utóbbiak e hírre kissé mérsékelték 

tevékenységüket és visszahuzódtak a hegyek közé.” A szófiai magyar ügyvivő május 23-ai 

                                                
110 Más kifejezéssel: Pirini Makedóniában. 
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jelentése szerint a szerb beavatkozás esélye miatt a macedón autonomisták elhatározták, 

hogy ha a bolgár kormány a szerbeket bolgár alattvalók ellen behívná az országba, nem a 

szerbek, hanem Szófia ellen fognak fordulni, s – mint írja – a VMRO reményei szerint ez 

esetben a különben tartózkodóan szemlélődő magatartású katonaság is hozzájuk fog 

csatlakozni. Kiss Sándor ugyanitt arra is felhívja a figyelmet, hogy a Bulgáriába menekült 

macedónok hangulatára jellemző, hogy eltiltották, miszerint a május 24-én, a Cirillre és 

Metódra emlékező nemzeti ünnepen közülük bárki is részt vegyen a rendezvényeken, ami 

azért rendkívüli figyelmeztető jel, mert az még a török időkben is Makedónia legnagyobb 

nemzeti ünnepe volt. 

A szófiai magyar követségi tanácsos, ügyvivő e jelentés
115

 végén megállapítja: „Teljesen 

megbízható híreket az odalent történő dolgokról – konfidenseim leöletése, illetve 

elfogatása óta – nagyon nehéz kapnom, azt azonban kétségtelennek tartom, hogy a bolgár 

kormány nyilatkozatai, melyek szerint ’a hatalmat az Újföldön is erősen kezében tartja’, 

legalább is időelőtti”. Kiss Sándor úgy vélekedett: „még egész sor eseménynek lehetünk 

tanui, míg a macedon ügyet Bulgáriában elintézettnek tekinthetjük, bármilyen barátságos 

nyilatkozatokat váltanak is egymással Sztamboliiszky és Pasics
116

 urak.” 

Mindeközben, az április végi választások után Sztambolijszki kormánya a teljhatalom 

birtokában még inkább korlátozta politikai ellenfeleit, letartóztatva aktivistákat, betiltva 

kiadványokat. A kormányerők ugyanakkor elhíresztelték, hogy készülőben van az új 

alkotmány, amely erősen háttérbe szorítja majd az uralkodót. Ekkortájt döntött egy erős 

tiszti szerveződés, a Katonai Szövetség a „megelőző” csapásról. A fegyveres akciót a 

hadsereg néhány főtisztje szervezte, a várt fordulat utáni politikai cselekvési programot 

pedig a Naroden Szgovor (Népi Egyetértés) nevű politikai formáció vezetői dolgozták ki. 

1923. június 9-e reggelre a szófia helyőrség osztagai elfoglalták a főváros fontos stratégiai 

pontjait. Ezután a Naroden Szgovor küldöttsége – a puccs részleteibe be nem avatott, ám 

arról némi ismerettel rendelkező – Borisz királlyal alíratta az új kormány névsorát, 

valamint a bolgár néphez intézendő proklomáció szövegét. A törvényes kormánynak a 

fővárosban tartózkodó minisztereit a katonaság ekkorra már letartóztatta. Szófiában 

vértelenül vették át a hatalmat a puccsisták, vidéken azonban a földműves szövetség 

aktivistái, illetve a parasztgárdisták számos helyen fegyverrel küzdöttek az összeesküvők 
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ellen. Sztambolijszki híveit a katonaság mellett a VMRO autonomistái is támadták, 

olyannyira, hogy egyik csapatuk fogta el és ölte meg vidéki otthonában a törvényes 

miniszterelnököt. A bolgár szélsőjobboldal erői egy kiépülőben lévő radikális 

parasztdemokrata rendszert tiportak el, így a június 9-i fordulattal a sajátos történelmi 

kísérlet véget ért. A polgárság mindazonáltal viszavehette a hatalmat az országban.
117
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BULGÁRIA MAKEDÓNIA-POLITIKÁJA JÚNIUS 9-E UTÁN 

 

 

 

A földműves szövetségi kormány – katonai puccsal véghezvitt – megdöntése után a 

hatalom új szerveit a Naroden Szgovor (Népi Egyetértés) alakította meg. A Borisz királlyal 

utólag elfogadtatott kormánynévsort a Szgovor szellemi atyja,  Alekszandar Cankov 

vezette. A közgazdász professzorból lett miniszterelnök mellett a kormányban formailag 

még ugyan helyet foglaltak pártonkívüliek, ám kaptak tárcát az Alkotmányos Blokk 

tagszervezetei, a nemzeti liberálisok és a szociáldemokraták is. Cankov egyébként 

elengedhetetlennek tartotta, hogy egy táborba gyűjtse össze az összes rendpárti, illetve 

polgári formációt, így már a június 9-i fordulat után egyből megkezdődött ezen szövetség 

szervezése: tárgyalásos úton az Egyetértés zászlaja alatt kívánták egyesíteni ezeket az 

erőket. Ez csupán részben, a rendpárti erők nagyobb részének bevonásával, sikerült, így 

alakult meg augusztusban a Demokraticsen Szgovor (Demolkratikus Egyetértés). E 

második Szgovor egyébiránt a különböző polgári formációk alkalmi szövetsége volt, 

amely támogatta az új rezsimet. 

Az 1923. szeptemberi – kommunista – felkelést követő leszámolások nyomán, a megtorlás 

légkörében, az ostromállapot felfüggesztése után szinte egyből, november 18-án 

nemzetgyűlési választásokat tartottak. Ezen kötelező volt a részvétel; s mivel a 

Demokraticsen Szgovor szövetséget kötött a szociáldemokratákkal, hivatalosan mintegy 59 

százalékát szerezte meg a szavazatoknak. A választási rendszer miatt a Szgovor 201 
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mandátumot kapott – benne szövetségesük 29 helyével – a 247 tagú parlamentben. 

Sztambolijszki egykori pártja, a Földműves Szövetség 30 helyet szerzett, a kommunisták 

és a nemzeti liberálisok pedig 8-8 mandátummal kerültek be a Nemzetgyűlésbe. Az új 

rezsim ezzel megerősödött. 

A következő években azonban a kormányerőt, a Demokratikus Egyetértést egyre inkább 

súlyos belső megosztottság jellemezte, a terror légköre
118

 és a belpolitikai bizonytalanság 

pedig Cankov miniszterelnök tekintélyét jelentősen csorbította. Nem sikerült rendet 

teremtenie, amit pedig az ország számára felveendő kölcsön feltételéül szabhattak külhoni 

hatalmak. Az sem tűnt mellékesnek, hogy immár Borisz király is elégedtelen volt a 

miniszterelnökkel. Mindezt kihasználták Cankov pártbeli vetélytársai, akik a kormányfői 

poszton cserét sürgettek. Céljukat 1926 első napjaiban el is érték.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
118 1925. április 16-án anarchisták bombamerényletet követtek el a szófiai Szveta Nedelja székesegyházban. 

Hivatalosan 120 halálos áldozatot követelt a templom felrobbantása. A célpont a király volt, aki azonban 

életben maradt. Az esemény nyomán mindazonáltal újból kihirdették a statáriumot. 
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„Új szelek“ a bolgár külpolitikában 

 

Cankov kormánya – Sztambolijszki rendszeréhez képest – rendkívül jelentős változást 

hozott a szomszédságpolitikában, jelesül a macedónkérdést illetően. Mindez a magyar 

diplomáciát is felettébb foglalkoztatta, hiszen – mint láthattuk – , Bulgáriára Bethlen István 

kormánya úgy tekintett, hogy Budapest addig nem számíthat Szófiára, amíg Sztambolijszki 

a miniszterelnök. Fontosnak tűnt azonban, hogy egy gyenge Bulgária még ne keveredjen 

fegyveres konfliktusba szomszédaival, elsősorban Jugoszláviával. Erre vonatkozóan a 

budapesti bolgár követ, Doszkov kifejezésre juttatta, hogy az új szófia kormány békét 

kíván, s nem háborút.
119

 

1923. június 30-án Kiss Sándor a szófiai követségről a következőkről adott hírt a budapesti 

külügyminisztériumnak.
120

 Mint a magyar királyi ügyvivő fogalmaz: „a június 9.-iki 

ellenforradalomban a macedon szervezet mint ilyen hivatalosan nem vett részt. Tagjai 

közül nehany százan mint bolgár tartalékosok  jelentkeztek, azután sietve leszereltek és 

eltüntek szem elöl.“ Kiss tájékoztatása szerint az első napokban Szófia közelében, a 

hegyek között készen állt ugyan nehány nagyobb fegyveres  macedón csoport, ám Bulgária 

szerencséjére nem volt alkalmuk beavatkozni, hiszen egy esetleges macedón beavatkozás 

kiszámíthatatlan külpolitikai következményekkel járhatott volna. 

A követi jelentésben az is olvasható, hogy a rezsimváltás óta a macedón emigránsok sorsa 

– a VMRO által tobábbra is felügyelt Pirini Makedónián kívül is – jelentősen enyhült, 

mivel közülük többszáz korábban letartóztatott személyt szabadlábra helyeztek, lapjaik 

ismét megjelenhetnek, feloszlatott szervezeteik pedig lassanként megint működni 
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kezdenek. „A kormánynak gondja van rá, hogy nyiltan ne támogassa őket, de az üldözés 

megszünt“ – írja az ügyvivő.
121

 Ugyanebben, a június 30-i jelentésben annak is hangot ad, 

hogy Todor Alekszandrov aláírásával egy szigorúan bizalmas körlevél bocsátatott ki, 

amelyben a VMRO parancsnoka a Vardar-Makedóniában működő összes alárendelt 

szervezetet felszólítja, hogy a korábban – még Sztambolijszki idején – félbeszakított, 

illetve lecsendesített akciójukat ismét kezdjék meg. „Meg kell semmisíteni és tövestül ki 

kell írtani mindent, a mi szerb“ – olvasható Alekszandrov levelében Kiss Sándor jelentése 

szerint.
122

 A magyar diplomata ugyanitt hangsúlyozza, hogy a VMRO-parancsnok – 

többezer példányban kinyomtatott – körlevele megemlékezik a jugoszláv hadseregben 

szolgálatot teljesítő, nem szerb nemzetiségű emberekről is, taxatíve felsorolva a 

horvátokat, a szlovéneket, a németeket, a magyarokat, a montenegróiakat, a kuczo-

oláhokat
123

, a bosnyákokat és az albánokat, akiknek az életét – amennyiben azt az egyes 

akció megengedi – lehetőleg meg kell kímélni, ha pedig fogságba esnek, nem szükséges 

őket – nem úgy, mint a szerbeket – megölni, hanem, lefegyverezvén, fogadalmat kell 

tetetni velük, hogy macedónok ellen többé fegyvert nem fognak. Azután szabadon kell 

bocsátani őket, de „visszaesőknél“ nincs irgalom – szólította fel fegyvereseit 

Alekszandrov, a szófiai magyar követségi tanácsos közlése szerint. 

Ugyanezen jelentésben
124

 Kiss Sándor közli azt is: „A bolgár kormány azon kijelentéseit, 

hogy a bandamozgalmak megfékezésére irányuló Sztamboliiszky-féle nisi egyezményt 

tiszteletben fogja tartani, a macedonok nem veszik föl tragikusan és kijelentették, hogy a 

bolgár kormány vállalt kötelezettségei által magukat nem engedik céljaiktól eltéríteni. A 

higgadtabban gondolkozó macedonok azonban belátják, hogy vigyázatlan lépésekkel 

esetleg bajba kevervén Bulgáriát, ez nekik kiszámíthatatlan károkat okozhatna. Sikerük 

érdekében tehát remélhető, hogy legalább pillanatnyilag a nyugodtabb elemek befolyása 

fog érvényesülni.“ Egyértelműnek látszik, hogy még a június 9-i fordulat után sem osztotta 

mindenki a Bulgária területén élő, tevékenykedő macedónok közül a VMRO Alekszandar 

Protogerov és Todor Alekszandrov fémjelezte frakciójának az irányvonalát. Tény azonban, 

hogy a Bulgáriához tartozó Pirini Makedóniában ténylegesen továbbra is a VMRO 

autonomista csetái diktáltak, olyannyira, hogy a jugoszláv fennhatóság alatt álló Vardar-

Makedóniát is veszélyeztették fegyveres akcióikkal. Mindez pedig „erősebb érvként“ 
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szolgált, mint a mérsékeltebb eszközökkel operálni kívánó macedónok, köztük a VMRO 

föderalistáinak a politikája.   

A budapesti külügyminisztériumot a macedón ügyekben három hét múlva – július 21-ei 

keltezéssel – informálva
125

 a szófiai ügyvivő kijelentette, hogy az új bolgár kormány a 

macedónokkal szemben jóindulattal viseltetik, üldöztetésüket abbahagyta, a korábban 

Sztambolijszki által elfogatott többszáz emberüket szabadon bocsátotta, szervezeteik 

feloszlatását felfüggesztette, ugyanakkor a Cankov-rezsim megegyezett velük, hogy 

külpolitikai megfontolásokból újságaikat egyelőre ne jelentessék meg, szervezeteik 

működését pedig egy időre fogják vissza. Kiss Sándor e jelentésében azt is ecseteli, hogy 

„Szerb-Macedoniában
126

 a bandamozgalmak a megszokott mederben folynak, se több, se 

kevesebb vér, mint a mi most már rendesnek mondható.“
127

 A szófiai magyar diplomata 

ugyanakkor beszámol aktuális égei-makedóniai és pirini makedóniai értesüléseiről is. 

„Bolgár-Macedoniában /az u. n. Ujföldön / pillanatnyilag minden csöndes“ – írja. Ám 

megjegyzi: „Görög-Macedoniában is mozognak, így pl. junius 23.-ról hírt kaptam 

Garovitzából /Gümüldzsina kerület/, a hol a fölkelők ‚nemzeti ítéletet‘ hajtottak végre a 

görögök részére való kémkedéssel vádolt falusi előjáró /Hadzsi Kale/ és egész családja 

fölött, kiket a falu piacán annak rendje és módja szerint egytől egyig fölakasztottak.“
128

 

Az ilyen „nemzeti ítéletek“ a VMRO részéről a görög fennhatóság alatt álló Égei-

Makedóniában is az állami hatóságok hatalmának a megkérdőjelezést szolgálták. Ezekben 

az esztendőkben ugyanis megváltozott Makedónia déli részének a nemzetiségi összetétele. 

Az I. világháborút követően Égei-Makedóniában és Nyugat-Trákiában a görög hatóságok 

az erőszakos elgörögösítés politikáját folytatták, igyekezvén megszabadulni az új 

országrészek szláv népességétől. Ezen területek lakosságán
129

 belül a görögök az I. 

világháború előtt még kisebbségben voltak, Égei-Makedóniát 43 százalékban, Trákiát 

pedig 17 százalékban lakták. Az 1920-as években azonban elsősorban a szlávok elűzése, a 

kis-ázsiai menekültek idetelepítése, illetve a kölcsönös görög-török és görög-bolgár 

lakosságcserék következményeként 89 százalékra, illetve 62 százalékra nőtt a 
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részarányuk.
130

 A két területen tehát töredékére csökkent a szláv népesség. A görög 

hatóságok elűzték az égei-makedóniai és a nyugat-trákiai szlávokat, ha azok nem vallották 

magukat „görög makedónnak“. A helyükre, illetve melléjük kis-ázsiai görög menekülteket 

telepítettek. Az ott maradó szlávokat pedig megpróbálták elgörögösíteni. A görögök – 

minden jel szerint – nem kívántak békésen együtt élni a szlávokkal, jogokat biztosítani 

számukra pedig még annyira sem. Az Égei-Makedóniából elüldözöttek legnagyobb része 

Vardar- és Pirini Makedóniában telepedett le. 

Pirini-Makedóniában, illetve Bulgáriában úgy általában viszont az ott élő szlávok 

„macedónságának“ elismerése tűnt problematikusnak. A bolgárok az 1910-es évekig is 

tagadták, hogy létezik önálló macedón nemzet, nyelv és kultúra, úgy vélték, a makedóniai 

szlávok történelme a bolgárokéval azonos, nyelvük pedig a bolgár egyik nyelvjárása, 

dialektusa. A bolgár történetírók, néprajzkutatók azt az álláspontot képviselték, hogy a 

bolgárok és a makedóniai szlávok egy nemzetet alkotnak: a bolgárt. A macedón nemzet és 

a bulgáriai macedón kisebbség esetleges elismerése egyébként is megkérdőjelezhette volna 

a Pirini-Makedónia feletti bolgár fennhatóságot, ugyanígy a revíziós politika 

létjogosultságát is, mármint Vardar- és Égei-Makedóniát illetően. 

A Cankov-rezsimnek tehát bonyolult nemzetközi viszonyok között kellett „építkeznie“.  

1923 szeptemberében ráadásul a macedón ügyekhez hasonlóan nagy kihívással 

szembesült: a kommunista felkeléssel. Megemlítendő, hogy a június 9-i puccsal 

kapcsolatban a Bolgár Kommunista Párt semleges álláspontra helyezkedett, azt képviselve, 

hogy a küzdelem a buzsoázia két szárnya között bontakozott ki. Ennek nyomán pedig – 

vélte a kommunista párt – a falusi buzsoáza diktatúráját a városi burzsoáziáé követi; a két 

„szárny“ összecsapásának az erdeménye pedig a proletariátus osztályharcát 

figyelembevéve nem releváns. 

A Komintern moszkvai vezetése ezt azonban tévedésenek tartotta, így haladéktalanul 

forradalmi akciókat „írt elő“. A bolgár kommunisták ugyan eleinte vitatták az azonnali 

fellépés szükségét, ám végül engedtek. A BKP vezetése augusztusban a forradalmi fellépés 

mellet határozott. Ugyanakkor a bolgár kommunisták és a Komintern moszkvai vezetése 

egyaránt nem vette figyelembe, hogy az akutális bulgáriai körülmények és erőviszonyok 

nem kedvezenk egy kommunista forradalomnak. Egyrészt a kommunistáknak belföldön 
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valódi szövetségesei sem voltak, ráadásul fegyveres alakulataik kiképzése, fegyverzete és 

stratégiája is gyenge lábakon állt. 

Mindemellett a Cankov-kormány emberei az előkészítő munkáról már rendelkeztek 

információkkal, ezért szeptember 12-én kihirdették a statáriumot, miközben több mint ezer 

kommunista potentátot letartóztattak. A „szeptemberi felkelés“ 23-án  mégis kitört. A 

kommunisták bázisának számító ipari központokban viszont még sztrájk sem vette 

kezdetét. Bár az ország néhány pontján a felkelés fegyveres incidensekbe torkollott, valódi 

társadalmi támogatás, illetve tömeges megmozdulások híján a forradalmi kísérlet kudarcot 

vallott; a hónap végén a BKP prominens vezetői – köztük Georgi Dimitrov – emigrálni 

kényszerültek. Ami a Bulgáriában működő macedón forradalmi szervezet számára 

felettébb jó hírnek bizonyult.  

Október 8-án Kiss Sándor már azt jelentette Budapestnek, hogy az előző napokon volt 

szerencséje összejönni a titkos macedón forradalmi szervezetek néhány vezetőjével; a 

beszélgetés során a macedónok a szeptemberi felkelésre is kitértek. A magyar diplomata 

beszámolója szerint beszélgetőpartnerei annak adtak hangot, hogy csakúgy, mint a 

földműves szövetségi rendszer, úgy a kommunista felkelés szintén rendkívül veszélyesnek 

tetszett a macedón ügy szempontjából, így a legnagyobb rokonszenvvel kísérték a Cankov-

kormány ellenakcióit.
131

 

A Cankov-kabinetnek mindazonáltal az állt az érdekében, hogy a VMRO fegyveresei 

nélkül tudjon leszámolni a kommunista, illetve a földműves szövetségi ellenzékével. 

Országos szinten ugyanis a Todor Alekszandrov és Alekszandar Protogerov vezette 

nagybolgár irányultságú VMRO-jobbszárny erőteljesebb – akár fegyveres – kiállása az új 

rezsim mellett még a jugoszlávok katonai beavatkozásának a veszélyét is növelhette. Annál 

is inkább, mivel a jugoszláv-bolgár közeledést, illetve a macedón cseták visszafogásának a 

politikáját illetően a Sztambolijszki-kormány, működésének utolsó hónapjaiban, Belgrád 

elvárásainak megfelelően járt el. A június 9-i bulgáriai fordulat így a szerb-horvát-szlovén 

államot különösen érzékenyen érintette. Ennek megfelelően az október 8-án fogant szófiai 

magyar követségi jelentésben a következő is olvasható: „ Habár a szerb veszedelemre való 

                                                

131 MOL, K64 – 1925 – 16/a – 176  pol./1923, Sofia, 1923. október 8., Macedon szervezetek magatartása 

bulgáriai fölkeléssel szemben  



 62 

tekintettel opportunitási szempontokból nem találták megengedhetőnek, hogy a harcokban 

mint szervezet aktiv részt vegyenek, mégis készenlétben voltak és azon estben, ha a 

kormánycsapatok nem lettek volna elég erősek a fölkelés leverésére, a macedonok is 

fegyveres akcióba léptek volna, mert a fölkelők győzelmét nagyobb és főleg közvetlenebb 

veszélynek tartották, mint az esetleges szerb beavatkozást.“
132

 A magyar ügyvivő 

ugyanakkor hangsúlyozza: a macedón szervezetek azt viszont megengedték azon tagjainak, 

akik bolgár állampolgárok, hogy a felkelés leverésében mint önkéntes bolgár katonák 

vegyenek részt, amit azok elég nagy számban meg is tettek. 

A jelentés szerint a VMRO azért az általa felügyelt területen, azaz Pirini Makedóniában 

maga is segített az új szófiai kormánynak: „Mint külön szervezett cseta /banda/ csak 

egyetlenegyszer léptek föl  Dél-bulgáriában, akkor is csak néhány napra, midőn a 

kormánycsapatok nem voltak elegendők az erdőségekbe szétszéledtek  fölkelők 

elfogdosására, illetve kiirtására. Az újföldi, autonomista polgárőrségek, mint ilyenek igen 

jó, helyi szolgálatot tettek a kormánycsapatoknak.“
133

 A Cankov-kabinetnek a macedón 

ügyekben gyakorolt politikáját a következő sorok is jól szemléltetik: „Már régebbi 

jelentésemben voltam bátor Nagyméltóságod tudomásásra hozni, hogy a szerbek 

kívánságára a kormány célirányosnak találta az ‚Ilinden‘ és a ‚Nezavisszima Makedonia‘ 

nevű macedon irredenta lapok ideiglenes beszüntetését. A macedonok, jó politikusok 

lévén, e rendszabályt nem vették valami nagyon tragikusan, mert átértették az 

indítóokokat. Egyébként pedig az ‚Ilinden‘ lapnak nem is tulajdonítanak tulságos 

fontosságot, a ‚Nezavissszima Makedonia‘ betiltását pedig már visszavonták.“ A június 9-e 

óta hatalmon lévő Cankovék tehát ekkoriban a szerb pressziónak engedtek is, meg nem is, 

hiszen a Bulgáriában élő macedónok számára valóban fontos orgánum kiadását csak pár 

hétre tiltották le, a másik, kevésbé jelentős irredenta lap betiltására azonban lehetett 

hivatkozni a jugoszlávok előtt.
134

 Különösen, hogy a Cankov-rezsimnek nem volt más 
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választása, mint hogy valamelyest közeledjen a jugoszlávokhoz, ennek hiányában a széles 

körű nemzetközi elfogadottság legalábbis kérdésesnek tűnt.
135

 

Mint az „újföldi, autonomista polgárőrségek“ – fentebb idézett – módszereiből is kitűnt, a 

szeptemberi felkelés résztvevőinek üldöztetése válogatott, jórészt kegyetlen eszközökkel 

folyt. És nem csupán Prini Makedóniában a VMRO csetái, hanem országos szinten a 

Cankov-rezsim részéről is. A kormányzat ugyanis a törvényes kereteken túllépve elnézte, 

illetve bátorította az önkényes leszámoló akciókat.  

Mindazonáltal Cankovék számára június 9-e óta nagy kérdés volt a jugoszlávok hozzállása 

a bulgáriai esményekhez. Belgrád azon szándéka, hogy esetlegesen fegyveresen 

bevatkozna, végül is nem tűnt reálisnak, a nemzetközi viszonyok ugyanis ennek 

ellentmondtak. A júniusi bulgáriai puccs a Szerb-Horvát-Szlovén királyságon kívül más 

államokat nem töltött el különösebb aggodalommal. Belgrád még Romániánál és 

Csehszlovákiánál sem talált megértésre, hiszen míg Bukarest gyakorlatilag közömbösnek 

mutatkozott, addig Prága azt javasolta, hogy a kisantant országai közösen ismerjék el az új 

szófiai kormányt. Ráadásul még Görögországnak is – amely korábban aggodalommal 

figyelte a jugoszláv és a bolgár kormány közeledését – kedvezett Belgrád kudarca. A 

jugoszlávok ugyanis – a Törökország által legyőzött – Görögország nehéz helyzetét 1923 

tavaszán arra használták fel, hogy meggyőzzék az athéni kormányt: kedvezőbb 

feltételekkel adja át nekik a szaloniki kikötő egyik szabad zónáját.
136

 

Belgrád nemzetközi pozíciója tehát némileg gyengült, az új szófiai kormány helyzete pedig 

stabilizálódott. Ilyen körülmények között jelentette 1923. november 9-én Budapestnek a 

szófiai magyar ügyvivő, hogy a legerősebb horvát párt és a macedón VMRO 

együttműködése új lendületet vett. Mint beszámol róla, a macedón forradalmi végrehajtó 

bizottság megbízásából Todor Alekszandrov legutóbb két küldöttet menesztett 

Horvátországba Radics pártjához. „A két megbízott megbeszéléseket folytatott Radics 

embereivel és elvben megállapodtak egymás támogatásában és szorosabb 
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együttműködésében. Részleteket későbbi időpontban fognak kidolgozni“ – olvasható Kiss 

Sándor jelentésében.
137

 

Bulgáriában Sztambolijszki bukása, és az új rezsim megszilárdulása a VMRO 

jobbszárnyának kedvezett, amely a földműves szövetségi kormány esküdt ellenségének 

bizonyult. A macedón forradalmi szervezet helyzetét bemutatandó a szófiai magyar 

követség december 14-én azt jelentett Budapestnek, hogy „Athanasoff
138

 ma már nem latba 

eső tényező és hogy a federalisták a bolgár ellenforradalom óta megszüntek létezni, illetve 

maradványai szerb szolgálatba léptek.“
139

 

Az ügyvivő a külügyminisztériumnak hangsúlyozza, hogy akkorra a VMRO autonomistái 

lettek az egyetlen szerbellenes macedón szervezet, amely valódi befolyással bír és amellyel 

– a magyar diplomáciának – érdemes foglalkozni. Megjegyzi, hogy Todor Alekszandrov 

hatalma állandóan növekszik. Annál is inkább, mivel a Bulgáriában (is) tevékenykedő 

másik macedón organizáció, az Emigrált Macedónok Uniója nem militáns szervezet, ezért 

– ahogyan a diplomata fogalmaz – nincsenek hatásköri konfliktusok Alekszandrovékkal, 

akikkel különben igen jó viszonyt tartanak fenn. .“
140

 

A jelentés kitér arra, hogy a macedón forradalmi szervezet összeköttetésben áll albán 

fegyveres csoportokkal is. A VMRO működési területéről szólva pedig leszögezi, hogy 

annak a pontos és tárgyilagos megjelölése nehéz, már csak azért is, mert a magyar 

követség rendelkezésére álló legilletékesebb források a forrdalmi szervezet emberei, akik 

magukat, természetes módon, kedvező színben tüntetik fel. „Annyi azonban biztos, hogy 

Alexandroff hatalma nyugat-felé legalább a Vardar-ig terjed. Ezen a vidéken 

működésüknek legfontosabb szinhelye a Bregalnica völgye, Kocsana
141

, Stip és Kratovo 

vidéke. A Vardartól nyugatra és a görög határtól délre Alexandroff-féle bandák csak 

sporadikusan mutatkoznak. Ugyanezen a területen működnek a szerbek által szervezett 

ellenbandák is, melyeknek egy részét a federalisták maradványai képezik“ – írja az 

                                                
137 MOL, K64 – 1925 – 16/a – 196  pol./1923, Sofia, 1923. nov. 9., Macedon ügyek. Forradalmi komite 

üzenete Radicsékhoz. 
138 Filip Atanaszov, a VMRO föderalista balszárnya vezetőjének a politikája kudarcot vallott Sztambolijszki 

likvidálásával. 
139 MOL, K64 – 1925 – 16/a – 219.  pol./1923, Sofia, 1923. december 14., Macedon ügyek. Az autonomista 

Forradalmi Szervezet viszonya egyéb szervezetekhez; működési területe; szerb ellenbandák. 

 
140 u. o. 
141 Kocsana (tör.), Kocsani (bolg., mac.), Kocsane (szerb) 



 65 

ügyvivő
142

, hozzáfűzve, hogy ezen ellenbandák az utolsó időben megint fokozott terrort 

gyakoroltak a jugoszláv fennhatóság alatt élő macedón lakosságra. Ez utóbbi információ 

mindazonáltal a magyar diplomata VMRO-s illetőségű forrásai miatt nem látszik teljesen 

megalapozottnak, hiszen az ominózus ellenbandáknak mégis csak Alekszandrovék csetái 

voltak a fő ellenségei. Ugyanakkor mindez jól érzékelteti, hogy egy bulgáriai – pirini 

makedóniai – központokkal működő fegyveres szervezet, aktív tevékenységével, miképpen 

kérdőjelezi meg egy másik országban az államrendet. A jugoszláv kormányzat ez ellen 

egyrészt az említett ellencseták szervezésével adott választ, másrészt diplomáciai 

módszerekkel tudott tiltakozni és kisebb eredményeket elérni – például, mint láthattuk, 

macedón újságok működésének felfüggesztését – az új bolgár rezsimnél. 

1923 karácsonyán a szófiai követség különösen fontos információkkal szolgál a magyar 

külügyminisztérium részére. A követség Tachauer nevű munkatársát ugyanis maga Todor 

Alekszandrov, az autonomista VMRO egyik vezetője néhány nappal azelőtt fogadta 

főhadiszállásán, mégpedig Gorna Dzsumaján túl, a hegyekben, a szerb határ közelében.
143

 

A jelentésben az olvasható, hogy a VMRO-vezér a lehető legbizalmasabban a következő 

kijelentéseket tette. A forradalmi szervezet és a bolgár kormány viszonyáról szólva 

Alekszandrov közölte, hogy eddig egyetlen szófiai kabinethez sem fűzte olyan bensőséges, 

baráti viszony, mint Cankovéhoz. Különösen, hogy a kormány teljesítette az autonomisták 

azon elvárását, hogy teljesen szabad kezet kapjanak a dzsumajai, a petricsi és a kjusztendili 

kerületekben.
144

 Ez egyébiránt a közigazgatást illetően is megvalósult, Alekszandrov 

ugyanis hangot adott annak, hogy a ténylegesen hatalma alatt lévő területeket embereivel 

megtisztította a rablóbandáktól, a lakosság közbiztonságáról pedig folyamatosan 

gondoskodnak; ráadásul rendszabályokat vezettek be például a lopás ellen.
145

 

Alekszandrov hatalmát azért is biztosítottnak látja, mert ő választtatta meg a délnyugat-

bulgáriai képviselőket, akikből a szófiai nemzetgyűlésben csakúgy egy macedón csoportot, 
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143 MOL, K64 – 1925 – 16/a – 231.  pol./1923, Sofia, 1923. december 26., Macedon ügyek. Tachauer úr 

találkozása Todor Alexandroffal. 
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illetve frakciót kíván létrehozni, mint ahogyan azt a belgrádi parlamentben már 

megtette.
146

 

A VMRO vezetője a magyar követség munkatársának azt állította, hogy a június 9-i 

puccsban a szervezet közvetlenül nem működött közre, ám készen állt, olyannyira, hogy ha 

Cankovéknak nem sikerült volna az országban a fordulatot kivívniuk, akkor a macedón 

forradalmi szervezet a bolgár nemzetgyűlést, a földműves szövetségi politikusokkal együtt 

– legalábbis Alekszandrov terve szerint – felrobbantotta volna, amihez a részletes tervek 

készen is álltak.
147

 

Alekszandrov a bolgár-jugoszláv viszonyról szólva kijelentette, hogy teljesen megérti 

Bulgária nehézségeit, és semmi ellenvetése nincsen azzal kapcsolatban, hogy a Cankov-

kormány barátságos úton rendezze a Belgráddal való viszonyát. A macedón vezető 

ugyanakkor azt mondta: a tavasszal, bolgár részről még Sztambolijszki által megkötött nisi 

egyezmény bizonyos pontjainak a megvalósítását nem hajlandó engedni. Ide sorolta 

például a határszéli erdők kiirtását. 

E karácsonyi jelentésben az autonomista vezető nézeteiről is számot adott, mondván, 

„szerinte a bomba és a fegyver politikája sokkal többet ér mint a világ összes 

konferenciái“.
148

 Az Albániához fűződő viszonyáról ugyanakkor nem kevesebbet állított, 

mint hogy a nyugat-balkáni ország ugyanúgy hadtápterületként szolgál Alekszandrov 

csetáinak, mint Bulgáriában Pirini Makedónia. A VMRO vezetője úgy vélekedett, ezt az is 

lehetővé teszi, hogy jó viszony fűzi egyes albán politikusokhoz. A magyar követség 

Tachauer és a macedón vezér beszélgetéséből azt szűri le, hogy Alekszandrov hatalma 

egészen az albán határig terjed. „Kezességet vállal arra, hogy akárkit a legnagyobb 

biztonságban kizárólag az organizácio közegei révén Strumicától egész Szerb-Makedonián 

keresztül Elbassan-ig
149

 vagy Tiránáig kalauzoltasson“ – jelentette Alekszandrovról a 
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magyar követség Budapestnek.
150

  Todor Alekszandrov a horvát parasztpárti Radicscsal 

való viszonyra is kitért. „Mig Radics Jugoszláviában tartozkodott, mindig rá akarta venni 

Alexandroffot, hogy hagyja abba a fegyveres harcot és folytassa legális úton a harcot a 

belgrádi kormány ellen. Erre Alexandroff proponálta Radicsnak, hogy a Skuptsina-

választások alkalmával közös listákat állítsanak fel, illetve hogy Radics a makedon 

képviselőket a horvát listákba vegye fel. Radics azonban erre nem volt hajlandó. Ennek 

dacára sikerült Alexandroffnak egynehány képviselőt ‚makedon‘ cégér alatt a Skuptsinába 

behozni. Ezek a képviselők képezik a Skupsina makedon csoportját. Azon szerb-makedon 

kerületekben, a hol ez nem volt lehetséges, Alexandroff a lakosságot a kommunista listára 

szavaztatta és ezen cégér alatt hozta be embereit a Skuptsinába. Az összes szerb-

makedoniai ‚kommunista‘ képviselők tehát Alexandroff emberi“ – áll a magyar 

diplomáciai jelentésben.
151

 Csakúgy, mint az az információ, hogy Radics – leglábbis a 

VMRO-vezér állítása szerint – belátta, legális harcmóddal nem érhet célt, ezért arra kérte 

Alekszandrovot, hogy a macedón forrdalmi szervezet alapszabályait és törvényeit közölje 

vele részletesen, abból a célból, hogy Horvátországban hasonló fegyveres organizációt 

létesítsen. „Alexandroff Radics ezen kérelmét teljesítette“ – ad számot a beszélgetésről a 

magyar követség, amely a Tachauer által elmondottakra alapozva megjegyezi, hogy a 

viszony Radics és Alekszandrov között igen szoros, írásbeli szerződés azonban nem létezik 

köztük. 

A macedón vezető a magyar követségi forrás szerint hangsúlyozta azt is, hogy a Szerb-

Horvát-Szlovén királyság ellen akkor robbant ki „forradalmat“, ha a nemzetközi viszonyok 

ezt lehetővé teszik, ugyanis nem akarja feleslegesen feládozni a szervezet embereit. 

Alekszandrov bevallása szerint az autonomisták géppuskákkal és automata fegyverekkel 

nagy mennyiségben rendelkeznek, sőt, ágyúik is vannak. Elárulta azt is, hogy ezek jó 

részét Olaszországból kapta, mégpedig tengeri útvonalon és Várnán keresztül.
152

 A szófiai 
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magyar ügyvivő, kollégája beszámolója nyomán hírt ad arról is, hogy a macedón 

mozgalomnak azért is kedvezőbb lett a helyzete Vardar-Makedóniában, mert a török 

közösségre is támaszkodhat: Todor Alekszandrovnak tisztán törökökből álló csetái is 

vannak.
153

 

E fontos, 1923. december 26-án született dokumentumban olvasható még az is, hogy a 

VMRO-vezér biztosította Magyarországot barátságáról, ugyanakkor Alekszandrov arra 

kérte Tachauert, hogy ezután is használhassa a magyarok futárait, bizalmas küldemények 

eljuttatása céljából.
154
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Magyarország mozgástere 

 

1923 őszére az általános európai helyzet nem kedvezett egy revansista magyar 

külpolitikának. Németországban Gustav Stresemann hatalomra kerülésével a franciákkal 

való megbékélési politika erősödött, a lausanne-i konferencia lezárta a hónapok óta zajló 

török-görög határvitát, a polgárháború befejeződésével pedig megindult Szovjet-

Oroszország belső konszolidációja. 

A Magyarország számára nyújtott népszövetségi kölcsön körüli magyar diplomáciai 

lépések a nagyhatalmi ellentétek mögött húzódó külpolitikai lehetőségek felismerését és 

legteljesebb kihasználását jelezték. A magyar diplomácia széles körben hirdette, hogy az 

ország gazdasági-pénzügyi csőd szélén áll, aminek következtében az egész térség 

stabilitása veszélybe kerül; Budapest külföldi kölcsön nélkül képtelen végrehajtani a 

gazdaság talpra állítását és nem tudja a jóvátételeket fizetni. A jóvátételei bizottság 1923. 

május 23-i ülésén végül a szigorúbb, francia javaslatot fogadta el, ám Nagy-Britannia 

hathatós fellépése nyomán mégis az eredeti javaslat valósult meg.
155

 Mindenesetre a 

viszonylag kedvező pénzügyi feltételeknek meg kellett adni a politikai árát: 

Magyarországnak külön nyilatkozatban újra el kellett fogadni a trianoni békét és 

garantálni, hogy egyetlen Habsburg sem tér vissza a magyar trónra. Bethlen István angol 

nyomásra ezeket a feltételeket a kölcsön megszerzése érdekében elfogadta. A kormány 

külpolitikájában ekkoriban amúgy is London álláspontját tartotta mérvadónak. Nagy-

Britannia részéről a magyar kapcsolat jelentősége nemcsak abban állt, hogy így kívánták 

ellensúlyozni Franciaország térségbeli befolyását, hanem egy Duna-medencei, majd a 

                                                
155 Így a 250 millió aranykoronás kölcsönt teljes mértékben a költségvetés kiadásainak fedezésére, a gazdaság 

szanálására lehetett fordítani; továbbá jóvátételként 200 millió aranykoronát kellett fizetni, de 1927-ig csak 

kisebb szénszállításokkal, utána pedig 1933-ig, kevesebb, mint évi 10 millió koronás részletekkel. 
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későbbiekben egész Európára kiterjedő font sterling alapú pénzügyi rendszer kialakítását is 

tervezhették, amely ugyan nem jött létre, de az elképzelés ekkor nem tűnt irreálisnak.
156

 

A magyar külpolitika lassanként számíthatott Olaszország támogatására is. Igaz, Budapest 

némi aggodalommal figyelte az 1924-ben megkötött olasz-jugoszláv és olasz-csehszlovák 

szerződéseket, amelyekkel Mussolini rendszere a kisantant feletti befolyását próbálta 

megszerezni. Egy – a VMRO és a Horvát Parasztpárt rokonszenvét is esetlegesen elnyerő – 

olasz-magyar-bolgár-albán status quo-ellenes blokk terve azonban illeszkedni látszott a 

magyar elképzelésekbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

156 Ez utóbbi szándékot látszott alátámasztani a magyar népszövetségi kölcsön körüli szokatlan nagy brit 
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frankhamisítási ügyben gyakorlatilag London támogatása mentette meg a Bethlen-kormányt. A hazai 

ellenzék és a szociáldemokraták, valamint a nyugat-európai magyar emigráció ugyan elvárta, hogy a 

népszövetségi kölcsön folyósítását Nagy-Britannia részéről Magyarország belső demokratizálásához 

kapcsolják, az angolok azonban ezt nem követelték meg. 
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Olaszország Balkán-politikája az első világháború után  

 

 

1918. november 4-én Olaszország számára véget ért az első világháború: az előző nap 

Padovában az Osztrák–Magyar Monarchia képviselői ugyanis aláírták a fegyverletétel 

okmányát. Olaszország ekkortól realizálhatta azokat a célokat, amelyek érdekében hadba 

lépett.
157

 

Az 1919 januárjában megnyíló párizsi békekonferencián az olasz delegáció, amelyet 

Orlando miniszterelnök vezetett, a londoni titkos szerződésben Olaszországnak ígért 

területeken kívül Fiuméra
158

, valamint Karintia és Krajna egyes osztrákok lakta területeire 

is bejelentette az igényét. Végül is az olaszok megkapták az Isztriai-félszigetet Trieszttel 

együtt és egy vékony sávot Karintha és Krajna területéből. Egyes részekre népszavazást 

írtak elő, Olaszország balkáni igényeit viszont – néhány adriai szigetet leszámítva – 

megtagadták, csakúgy, mint Fiume átadását. Az éles viták ellenére az olasz fél további 

eredményeket ezúttal sem tudott elérni, sőt, időközben a kormány is megbukott; az új 

kabinet élére a pacifista beállítottságú Nitti került. 1919. szeptember 10-én Olaszország 

nevében ő írta alá Ausztriával a Saint-Germainben kötött békeszerződést. Mindezeket az 

eseményeket az olasz nacionalizmus heves tiltakozása kísérte, aminek az eredményeként 

1919 szeptemberében egy különítmény elfoglalta Fiumét, ahol 1920 decemberéig létező 

„önálló” olasz kormányzóságot létesített. 

A Szerb-Horvát-Szlovén királysággal való kiegyezésre törekvő Olaszország mindazonáltal 

az 1920. november 12-én a jugoszláv kormánnyal kötött rapallói egyezményben elismerte 

                                                
157 1915. április 26-án Londonban az antant hatalmak titkos szerződést kötöttek Olaszországgal. Elismerték 

annak valamennyi, Ausztria–Magyarországgal szemben támasztott területi igényét – Dél-Tirol, Trieszt, az 

Isztriai-félsziget, a dalmát partvidék –, az Albánia egy része feletti majdani rendelkezést, sőt, német gyarmati 

területek átadását is kilátásba helyezték Afrikában. A szerződés értelmében Olaszország 1915. május 23-án 

hadat üzent Ausztria–Magyarországnak. 
158 ma Rijeka, Horvátország 
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Fiume szabadállam-státusát, s egyidejűleg lemondott Dalmáciáról. A jugoszlávok cserében 

elismerték Isztria és Trieszt Olaszországhoz csatolását, Abbáziát
159

 és Zárát
160

 pedig olasz 

fennhatóság alatt álló szabad kikötővé nyilvánították. 

Az olasz belpolitikai küzdelmek nyomán 1922-ben a fasizmus jutott hatalomra. A Benito 

Mussolini vezette mozgalom a szélsőséges nacionalizmus jegyében az olasz területi 

ambíciókat az egész Földközi-tenger térségére terjesztette ki, példaképnek a Római 

Birodalmat tekintve. Olaszország új ellenfele így Franciaország, a Földközi-tenger 

térségének akkori vezető hatalma lett. 

A fasiszták nagyszabású tervei ellenére Olaszország kezdetben nem folytatott kifejezetten 

agresszív külpolitikát
161

, amiben közrejátszott az új rendszer számos gyengesége, amely 

csak a hatalomra jutás után egy évtizeddel tette lehetővé a totális fasiszta állam 

kiépítésének a befejezését. Mi több, az 1920-as évek derekán stabilizálódó nemzetközi 

helyzet sem kedvezett volna egy dinamikus olasz külpolitikának. Ilyen körülmények 

között, ebben az évtizedben Olaszország az új európai békerendszert biztosító egyik 

hatalomnak bizonyult, amit több nemzetközi kötelezettségvállalása is bizonyítani látszott. 

Ezek közé tartozott a jugoszláv kormánnyal 1924 januárjában megkötött római 

egyezmény. Ennek előzményenként 1923. szeptember 16-án Mussolini, előzetes bejelentés 

nélkül, egy tábornokot nevezett ki Fiume kormányzójává, ami a város Olaszországhoz való 

csatlakozásának útján jelentős állomás volt. 

Belgrádot sürgős cselekvésre sarkallta az olasz lépés. A jugoszláv kormánykörökben 

megerősödött az az irányzat, amely az Olaszországgal való megegyezést ambicionálta: ide 

tartozott Sándor király és Nincsics külügyminiszter. Pasics miniszterelnök 

ellenvéleményen volt, ám hamarosan belátta, hogy – a nemzetközi helyzet, többek között a 

bulgáriai fordulat miatt – meg kell egyezniük Rómával. Különösen annak fényében hoztak 

ilyen döntést a vezető szerb politikusok, hogy tudták: őket hagyományosan Szaloniki 

érdekli, Fiume elsősorban a horvátoknak fontos. Így Rijeka feláldozásáért cserébe a 

jugoszláv kormány azt kérhette az olasz féltől, hogy a Balkánon a Szerb-Horvát-Szlovén 

királyság érdekében Olaszország a továbbiakban passzívan viselkedjen.
162

 Mindezek 

                                                
159 horvátul Opatija; ma Horvátország 
160 horvátul Zadar; ma Horvátország 
161 Ez alól kivétel a Görögországhoz tartozó Korfu szigetének birtokbavételére irányuló és visszavonulással 

végződő kísérlete, 1923-ban. 
162 Hornyák Árpád: i. m. 144. p. 
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nyomán 1924. január 27-én a felek megkötötték a római egyezményt. Ebben a Szerb-

Horvát-Szlovén királyság elismerte Olaszország korlátlan szuverenitását Fiume és a 

rapallói egyezményben meghatározott területek felett.
163

 Az ezzel egyidejűleg megkötött 

másik egyezményben ugyanakkor mindkét állam kötelezte magát arra, hogy a másik felet 

ért nem provokált támadás esetén megőrzi a semlegességét, a konfliktus egész ideje alatt, 

valamint azt is, hogy amennyiben a másik fél érdekeit és biztonságát egy harmadik fél 

veszélyeztetné, akkor igyekszik azt jóindulatú politikai és diplomáciai segítségnyújtással 

elhárítani.
164

 Ez már csak azért is volt fontos a jugoszlávok számára, mert Mussolini 

Olaszországa az elsők között ismerte el a bulgáriai fordulat utána a Cankov-kormányt. 

Ráadásul a Szerb-Horvát-Szlovén királyság „levegőhöz jutott”, hiszen egy ideig Bulgária, 

Magyarország és Albánia revizionistáit Olaszország nem támogathatta nyíltan.   
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A VMRO útkeresése 

 

 

A nemzetközi politika ilyetén átalakulása közepette Kiss Sándor 1924. február 29-én 

részletes jelentést tett a VMRO helyzetére, működésére nézvést. Mint megjegyzi, a 

szervezet – Todor Alekszandrov melletti – másik tekintélyes vezetője, Protogerov tábornok 

már nehány hete Bulgáriában tartózkodik, részint Szófiában, részint vidéken. A magyar 

diplomatát a tábornok bizalmi embere útján értesítette, hogy mielőtt Bulgáriát elhagyná, 

személyesen akar vele találkozni, ám az időt és helyet ő fogja meghatározni, hogy a 

találkozás a lehető legkevesebb kockázattal járjon.
165

 Ugyanakkor Kiss Sándor – ahogyan 

fogalmaz – egyik macedón bizalmi embere, azaz informátora személyesen találkozott a 

VMRO vezetőjével, amit a szófiai ügyvivő a következőképpen összegezhetett. Az 

informátor közlése szerint Protogerov Bécsben gyakran találkozott Radics horvát 

parasztpárti vezérrel és annak embereivel; tárgyalásaikról pedig jegyzőkönyvet vettek fel. 

„Ezen jegyzőkönyv szerint Macedonia mint autonom állam lesz elismerve és mint ilyen 

léphet be esetleg a megalkotandó föderatív jugoszláv államba. Radics nyilatkozata szerint a 

Horvát és Szlovén államok felszabaditása Macedonia felszabadulása nélkül el sem 

képzelhető. E jegyzőkönyvet aláírták Radics, két szlovén delegátus és Protogeroff” – 

jelenti Budapestnek a diplomata, hozzátéve, hogy egy másik macedón ismerőse – aki 

egyébként befolyásos embere a forradalmi szervezetnek – közölte vele, hogy 

Macedóniának egy jugoszláv föderációba való belépése esetlegesen merült fel, amire 

gondolva vették fel az idézett pontot a jegyzőkönyvbe.
166

 Ugyanakkor megjegyzi: „Radics 

határozott kívánságára jegyzőkönyvbe foglaltatott még az a rész is, hogy ha a horvátoknak 

nem sikerülne f. é. májusig a Pasics-kormányt megbuktatni és új választásokat 
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kierőszakolni, akkor illegális eszközökhöz nyulnak. Radics azonban még mindig reméli, 

hogy ujabb választás esetén céljait békés úton is elérheti. (Itt bátor vagyok megjegyezni, 

hogy Radicséknak aktiv forradalmi szereplésére vonatkozó igéretét a macedonok nem 

veszik tulságos komolyan.)”
167

 Érdekes adalék, a VMRO külpolitikai helyzetelemzését 

tekintve, az a megjegyzés, mely szerint Protogerov tábornok ugyan Radicsék forradalmi 

energiájáról nincsen nagy véleménnyel, de állítólag elismeréssel nyilatkozott a horvát 

politikus londoni szerepléséről, amely a macedón vezető meglátása szerint tervszerű, 

céltudatos és sok tekintetben eredményes volt. A tábornok úgy vélekedett, hogy 

megállapítható: az angol kormány maga adta meg Radicsnak a követendő útirányt, Nagy-

Britannia ugyanis arra törekszik, hogy Franciaországnak a kis népekre való befolyását 

gyengítse. Ez a helyzetértékelés amúgy Protogerov jó politikai érzékét mutatja, azt 

legalábbis biztosan, hogy érzékelte az angol külpolitika eminens érdekeit.
168

 Az előző 

hónap végén a jugoszlávok és olaszok által megkötött római egyezményről szólva 

ugyanakkor Protogerov derűlátását hangsúlyozta, mondván, szerinte ez a megegyezés csak 

látszólagos, és nem változtat Olaszország azon politikáján, hogy egy túl erős Szerbia 

gyengítése Rómának mindig az érdekében áll. „Szerbia e megegyezéssel kifelé nyert, 

befelé azonban vesztett, mert módfelett elkeserítette a horvátokat, de még a szlovéneket is” 

– tette hozzá Kiss Sándor.
169

 A magyar diplomata arról is írt, hogy Albániából Protogerov 

elég jó benyomásokkal tért haza, mivel erős szerb- és görögellenességet tapasztalt. A 

tábornok a magyarok informátorának azt fejtegette, hogy egyes albán vezetők úgy 

nyilatkoztak, hogy egy önálló Macedónia előfeltétele Albánia biztonságának, amely 

enélkül örökösen ki volna téve a szerb és a görög aspirációknak. A VMRO vezetője 

mindazonáltal hangsúlyozza, hogy az albán miniszterelnök, Ahmed Zogu pillanatnyilag 

macedónellenes, mivel állítólag sok pénzt kap Belgrádból; az albán nép azonban jobban 

gyűlöli a szerbeket, mint valaha. Ennek bizonyítására Kiss Sándor hangsúlyozza: „Az 

elmúlt nyáron a bitoliai körletben három erős albán-bolgár komitácsi banda igen jó 

eredménynyel működött. Ezeknek szervezete most a télen lett kiépítve és kibővítve, úgy 

hogy a legközelebbi ’saisont’ immár hat erős banda várja, mely gondoskodni fog arról, 
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hogy adott esetben Nyugat-Macedoniát mozgásban tartsa.”
170

 Ugyanebben a jelentésben a 

szófiai magyar ügyvivő kitér a macedón forradalmi szervezet és a bolgár kormány 

viszonyára is. Úgy véli, a VMRO és az új rezsim barátságos viszonyára a június 9-i 

fordulat óta pár fejlemény árnyat vetett viszont ebben a forradalmi szervezet inkább hibás, 

mint a bolgár kormány. Ennek okaként Kiss egyrészt azt jelöli meg, hogy a VMRO az 

előző év őszén mintegy 60 millió leványi „kényszerkölcsönt” rótt ki a Bulgáriában élő 

macedónokra. Mint megjegyzi: „Nem fizetés estére macedon izű elbánást helyezvén 

kilátásba. A kormány ezen ’gyűjtés’-ről eleinte nem akart tudomást szerezni. Nemrég 

azonban Rakics itteni szerb követ nehány a kezébe került és Todor Alexandroff aláírásával 

ellátott nyugtát mutatott fel Tzankoff miniszterelnöknek, óvást emelvén a macedon 

mozgalomnak a bolgár kormány tudtával való támogatása ellen. Ekkor a kormány 

kényszerülve volt a szerb nyomásnak engedni és beható tanácskozás után távirati 

körrendelettel tiltott el mindennemű gyűjtést, szintugy a hivatalosan jóvá nem hagyott célra 

való adakozást is.” A macedón szervezet ezen bolgár kormányintézkedést eleinte nem vette 

komolyan, mert csak a jugoszlávoknak való színlelt udvariaskodásnak tartotta, később 

azonban be kellett látnia, hogy Szófia a tiltást komolyan gondolja, s így a gyűjtés 

félbeszakadt.
171

 

A VMRO és a Cankov-kormány között kialakult feszültség másik okának Kiss Sándor azt 

tartja, hogy – mint azt egy elég megbízható forrásból hallotta – a macedón szervezet 

emberei az úgynevezett Újföldön
172

 Petrics kerületbe készülődnek, hogy egy esetleges 

tavaszi nagyszabású akcióhoz a cseták műveleti bázisát előkészítsék. „Ebből és néhány 

egyéb jelből következtetve nincs kizárva, hogy a tavasszal bandák készülnek a jugoszláv 

határon átlépni, a mi a bolgár kormánynak szinte beláthatatlan nehézségeket, az országra 

nézve pedig katasztrófát, elsősorban is a perniki szénbányáknak, esetleg magának a 

fővárosnak megszállását jelenthetné” – hangsúlyozza a magyar diplomata. Szerinte érthető 

tehát, hogy a bolgár kormány ezen eshetőségek elhárítására minden tőle telhetőt el fog 

követni, úgyhogy ismét tág tere nyílik egy, a kormány és a macedón forradalmi szervezet 

közötti akut konfliktus keletkezésének.
173
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Kiss Sándor biztosra veszi, hogy a jugoszlávok úgyszólván minderről rendelkeznek 

információkkal, és szinte várják a határuk megsértését, hogy Bulgáriával szemben a régen 

óhajtott eréllyel felléphessenek. „A bolgár kormány tudatában van e veszélynek és állitólag 

el van határozva, hogy a macedonok túlkapásai ellen még Sztamboliiszkyéknál is 

erélyesebb rendszabályokkal fog élni” – hívta fel a magyar külügyminiszter véleményét a 

szófiai követ.
174

 Mint láthattuk, a jugoszláv kormány Olaszországtól – legalábbis látszólag 

– „szabad kezet” kapott a Balkánon, a Cankov-kabinet óvatossága tehát nagyon is érthető 

volt.                                                             

A Vardar-Makedóniában folyó autonomista bandamozgalmakról ugyanakkor azt a hírt adja 

a magyar követségi tanácsos, hogy az őszi elcsendesedés és a kemény tél dacára 

meglehetősen élénknek tűnnek. Úgy tudja, a legélénkebb cseta-tevékenység a Vardartól 

északkeletre, a bolgár határvidéken zajlott: átlagban egy-két összecsapás volt 

regisztrálható. „Hogy az ősszel macedon részről kiadott parancs ellenére /melynek 

értelmében fölösleges vérveszteségektől tartózkodni kell/ mégis ilyen erős aktivitás 

észlelhető, annak okát egyrészt abban látom, hogy a szerbek nagyon is megerősítették 

Macedoniában működő csapataikat, úgy, hogy azok most támadólag lépnek föl, – másrészt 

pedig abban, hogy a jugoszláv kormány támogatásával most szerb-barát / u.n. ‚föderalista‘/ 

bandák is mindnagyobb számban lépvén működésbe: a fokozottabb hatás fokozottabb 

ellenhatást is vált ki“ – írja a magyar ügyvivő. Aki, mindent egybevetve, érteni véli egyes 

bolgár polgári csoportok a pesszimizmusát, ezek ugyanis, a kormányzati körök 

hangoztatott optimizmusával szemben, nem tartják kizártnak, hogy az 1924-es év tavasza a 

Balkánon ismét véresen köszönt be. „Bizonyosnak egy nagyobb komplikációt még nem 

látok, de tény az, hogy a talaj s az előfeltételek meg vannak arra, hogy egy esetleges 

kipattanó szikra a nagyon is puskaporos helyzetet egykettőre lángba borítsa“ – zárja e 

szokatlanul hosszú, február 23-i jelentését Kiss Sándor.
175

 1924. március 15-én született 

jelentésében Kiss Sándor már arról ír, hogy két nappal azelőtt alkalma volt személyesen 

tárgyalnia Protogerov tábornokkal, aki tudatta a magyar diplomáciával, hogy a macedon 

forradalmi komiténak nem áll szándékában az év folyamán nagyobb akcióba kezdeni, rajta 

kívül álló okok azonban felkelést idézhetnek elő. Érdekes mozzanat, hogy a tábornok a 
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magyar követnek azt ígéri, hogy egy estlegesen kitörő általános felkelést mindenesetre 

előzetesen jelezni akarja a magyar diplomáciának. A hivatalos magyar politika és a VMRO 

együttműködését jelzi a jelentés azon része, amely szerint Protogerov tábornok  Kiss 

Sándortól köszönettel átvett egy írógépet és egy sokszorosító gépet, amelyeket Todor 

Alekszandrovhoz eljuttatott, csakúgy, mint 10 ezer levát.
176

 Az utóbbi összeg a következő 

években született jelentésekben is előkerül; ezekben az évi 10 ezer levát a sebesült 

macedón felkelők ápolására adott magyarországi segítségként említik a szófiai magyar 

követség munkatársai. Természetesen a VMRO arra használhatta a minden évben 

készpénzben nyújtott magyar – nem hivatalos – kormányzati támogatást, amire akarta.   

A jelentés szerint Protogerov politikailag elhibázottnak tartja a bolgár kormány macedónok 

ellen irányuló letartóztatási akcióját, különösen azért, mert ez a jugoszlávokat nem 

nyugtatta meg. Ám a macedón vezető ez ellen aktívan fellépni egyelőre nem akar, mert 

átlát Bulgária veszedelmes külpolitikai helyzetén. „Dél-Bulgária esetleges szerb 

megszállását macedon ügyre végzetes csapásnak tekinti, ezért elkeseredett párt hiveit 

nyugalomra kényszeriti“ – olvasható a dokumentumban. 

Protogerov tábornok Kiss Sándornak a Szaloniki megszerzésére irányuló jugoszláv 

ambíciókra is kitér: a „macedonok Szaloniki elfoglalását örömmel vennék, nemcsak mert 

ez által Macedoniának szerb szuronyok szereznének kikötöt, hanem mert békeszerződések 

flagráns megsértése precedensül szolgálhat egyéb kérdések revíziójához“. Belgrádnak az 

égei-makedónia kikötővárosra irányuló törekvéseit egyébként ekkoriban Olaszország sem 

ellenezte, a római egyezménynek megfelelően, Nagy-Britannia azonban a görög érdekek 

mellett állt ki.      

A március 15-ei jelentés amúgy hírt ad arról is, hogy Protogerov a közeli napokban 

visszatér Vardar-Makedóniába, ahol – legalábbis mint a tábornok állítja – a másik VMRO-

vezetővel, Alekszandrovval együtt iparkodni fog a szerb-bolgár konfliktus kitörését 

elhárítani. „Nem hiszi, hogy Jugoszlávia folyo év folyamán Bulgáriát megtámadná, nézete 

szerint krizisen túl vagyunk“ – ad számot Protogerov vélekedéséről Kiss.
177

 A korábbi 

évek történéseit vizsgálva meglehetősen furcsának tűnik, hogy 1924 tavaszán Protogerov 
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és Alekszandrov a jugoszláv-bolgár konfliktus elhárításán munkálkodott, ám a magyarázta 

nem váratott sokáig magára. Április 15-én a szófiai magyar ügyvivő ugyanis már a 

következőről számolhatot be Budapestnek: „Legilletékesebb macedon körök abban 

reménykednek, hogy ezév folyamán nem fogják őket ‚a nagy fölkelésre‘ kényszeríteni, 

mert 1-2 év mulva sokkal jobban lesznek fölkészülve, mint ma“.
178

 A VMRO tehát a 

következő hónapokat erőgyűjtésre, illetve fegyveres erjének a fejlesztésére szándékozott 

fordítani. 

A „nagy felkelés“ ideje a VMRO csúcsvezetése szerint ugyan még nem jött el, de 

jugoszláv területen a macedón forradalmi szervezet azért folytatta terrorakcióit, hogy a 

jugoszláv közigazgatás helyzetét megingassa. A belgrádi magyar követ, Hory András 

május 1-jén írt jelentése szerint a macedón komité az előző hónapban elhatározta, hogy a 

Jugoszláviában folytatott akcióikat folytatja.
179

 Mint Hory jelzi, a petricsi gyűlésen több 

albán felkelő is részt vett. 

A belgrádi magyar diplomata megjegyzi azt is, hogy macedón-bolgár bandák Albánia 

területén is erősen szervezkednek, és az albán kormány ezt nem tudja megakadályozni. 

Hory közlése szerint „a legtekintélyesebb albán bandavezér“, Bajram Curri „emberei 

állítólag igen élénk összeköttetést tartanak fel a főleg Korcsa
180

 környékén gyülekező 

bolgár komitácsikkal“.
181

 Bajram Curri albán politikus a függetlenségi mozgalom alakja 

volt: 1912 májusától részt vett Albánia és Koszovó függetlenségi harcaiban. 1921-ben 

rövid ideig hadügyminiszter volt, majd decembertől a hadsereg főparancsnoka. Később a 

belügyminiszter, Ahmed Zogu erőszakos politikájával szemben egyre erősebb ellenállás 

bontakozott ki, s ennek lett egyik vezéralakja.
182

 A május 1-jei belgrádi magyar követi 
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jelentés szerint az albán és a macedón szabadcsapatok hasonló céljait – mármint a 

jugoszláv hatóságok elleni akciókat – jelzik, hogy albán bandák az utóbbi időben 

jugoszláv, közelebbről koszovói területre is betörtek.
183

 Mindez arra is bizonyság, hogy 

egyes albán, illetve bolgár-macedón erők teljes nyíltsággal megkérdőjelezték a Szerb-

Horvát-Szlován királyság határait. 

A jugoszláv kormány ráadásul Albánival kapcsolatban engedékenynek mutakozott, 

mégpedig Olaszországgal szemben, 1924 júniusában. Bár a római egyezmény Jugoszláviát 

és Olaszországot arra kötelezte, hogy tiszteletben tartsák Albánia függetleségét, és ne 

avatkozzanak bele az ország belügyeibe, Mussolini kormánya azonban júniusban úgy 

döntött, hogy Fan Noli támogatásával segíti Zogu elüldözését.    

Macedón részről Bulgáriában pedig a jugoszláv-ellenességben a nagybolgár beállítottságú 

VMRO autonomistái jártak az élen. A macedón forradalmi szervezet jobbszárnyát magas 

rangú bolgár kormányzati tényezők, így a belügyminiszter, Volkov táboronok is támogatta. 

Ám hiába rendelkeztek az autonomisták ezzel a szófiai háttértámogatással, és hiába álltak 

jó kapcsolatban egyes olasz, albán vagy magyar hivatalos politikai körökkel
184

, mindez 

egységet nem erdeményezett a VMRO-n belül. A forradalmi szervezetben ugyanis 1924-

től jellemzővé vált az állandósuló klikkharc, ami mind gyakrabban véres leszámolásokhoz 

vezetett. 
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A nemzetközi kommunista mozgalom és Makedónia 

 

Különösen nagy zavart okozott az autonomisták soraiban az úgynevezett bécsi 

manifesztum (más néven a májusi manifesztum).
185

 1924. május 6-án Bécsben a VMRO 

három legfőbb vezetője, Todor Alekszandrov, Alekszandar Protgerov és Petar Csaulev 

aláírásával megjelent egy manifesztum, amelyben a szervezet meghirdette a nemzetközi 

kommunista mozgalommal való együttműködési készségét. Ez a pont már önmagában 

teljes paradigmaváltást mutatott a VMRO addigi politikájához képest, ráadásul a 

dokumentumban a többi – jellemzően rivális – macedón szervezethez való közeledés 

szükségességét is deklarálták. A három VMRO-vezető aláírásával megjelent 

manifesztumban célként a független macedón államot jelölték meg. Később ugyan 

Protogerov és Alekszandrov is azt hangsúlyozta, hogy ők jelen sem voltak a dokumentum 

születésekor
186

, ám Bulgáriában a revizionista körök mély csalódottsággal, illetve komoly 

indulatokkal figyelték e fejleményeket. 

Nem véletlen tehát, hogy mindeközben meglehetősen ellentmondásosan alakult a macedón 

autonomisták és a bolgár kormány viszonya. A szófiai magyar ügyvivő június 1-jén – 

egyik megbízható forrására hivatkozva – azt jelentette Budapestnek, hogy pár nappal 

azelőtt a Pirini Makedóniában található Petrics vidékén a macedón forradalmi szervezet 

gyűlést tartott, amelyen a meghatalmazott vojvodák egy határozatot hoztak, hogy további 

intézkedésig a Vardar bal partján, azaz a bolgár határ közelében, tekintettel Bulgária 

külpolitikai nehézségeire, minden komolyabb fegyveres tevékenységet beszüntetnek; a 

jobb parton ugyanakkor működni fognak.
187
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Kiss Sándor arról szintén tájékoztatja a magyar külügyminisztériumot, hogy Todor 

Alekszandrov két héttel azelőtt Bécsben járt, ahol szovjet megbízottakkal is érintkezett egy 

esetleges együttműködésről egyeztetendő. A magyar diplomata megjegyzi: „Ezutóbbi 

pontra nézve beszéltem egy másik, igen jól informált bizalmi emberemmel, a ki azt 

mondta, hogy egy ilyen közeledést nem tart kitártnak, mert a macedonok hazájuk 

érdekében még az ördöggel is készek szövetkezni. Egy ilyen szövetség dacára azonban 

feltétlenül megmaradnának a nemzeti és polgári alapon”. Kiss Sándor magyarázatként 

hozzáfűzi, hogy a VMRO és a Szovjetunió ilyen jellegű – esetleges – közeledésére az lehet 

a magyarázat, hogy a macedón forradalmi szervezet nagyon elégedetlen a mai bolgár 

kormánnyal, amely hatalomrajutását – az autonomisták szerint – legnagyobbrészt a 

macedonóknak köszönheti. „A mai bolgár kormány állítólag teljesen elvesztette volna a 

macedonok bizalmát. Hatalomrajutásuk előtt ugyanis a mai kormány emberei megígérték 

volna a macedonoknak, hogy Bulgária valamiképen konfliktusba fog keveredni Szerbiával 

s így alkalmat fog nyujtani a macedonoknak, hogy céljukat, t. i. az önálló Macedoniát 

megvalósítsák. A bolgár kormány azonban ennek épen az ellenkezőjét teszi, t. i. 

mindinkább igyekszik, hogy Szerbiával valamiképen zöld ágra vergődjék” – olvasható a 

június 1-jén született magyar követi jelentésben. 

Kétségtelen, hogy a Cankov-kormány nem akart fegyveres konfliktusba keveredni 

Jugoszláviával, ezért a két ország közötti kapcsolatok viszonylagos normalizálására 

törekedett, de Belgrádnak nem sikerült Szófiát meggyőznie arról, hogy kiadjon egy olyan 

nyilatkozatot, amelyben – Sztambolijszkihez hasonlóan – lemond Vardar-Makedóniáról, 

illetve a VMRO (autonomistáinak) támogatásáról. Így valódi bolgár-jugoszláv 

közeledésről egyelőre nem lehetett beszélni.  

Kiss Sándor június 1-jei jelentésében egyébként némi ellentmondást érez a VMRO és a 

bolgár kormány közötti viszonyról szóló egyes információi között: megemlíti, hogy a 

macedón cseták ezidőtájt a Vardar és a bolgár határ közötti vidékeken valóban feltűnően 

csendesek. A magyar diplomata azonban nem tartja kizártnak, hogy éppen ezt a bolgár 

kormány csak többé-kevésbé heves viták árán tudta az autonomistáknál elérni.
188

 Teljesen 

közeli értesüléseket szerezhetett a forradalmi szervezet csúcsvezetésének a stratégiájáról a 

magyar ügyvivő akkor, amikor is személyesen találkozhatott Todor Alekszandrovval. „E 

hó második felében értesítést kaptam Todor Alexandrofftól, melyben kér, hogy működési 
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területén keressem őt fel. Természetesen nem mondta meg, hogy hol, hanem bizalmi 

emberével vezettetett el egy helyre, mely Sofiától 140 kilométerre fekszik déli irányban” – 

festi le a találkozó előzményeit és helyszínét a diplomata.
189

 Az egyeztetés helyszíne tehát 

egyértelműen Pirini Makedóniában, az akkori bulgáriai szóhasználat szerint „Újföldön” 

történt. Ez a terület egyébként is az autonomisták a fennhatósága alá tartozott, s – mint 

láthattuk – voltaképpen a közigazgatást is a VMRO működtette. Erről Kiss így ír: „az 

ugynevezett ’Ujföld’ /Gornya Dzsumaja, Petrics és Nevrokop kerületek/ Todor 

Alexandroffnak absolut hatalmában van. Ott még a kevésbé beavatott embernek is azonnal 

észre kell vennie, hogy az nem Bulgária, hanem Macedonia, hogy ott nem Boris cár a 

király, hanem Todor Alexandroff”. A szófiai magyar diplomata megemlítendőnek tartja 

még – ahogyan fogalmaz – azt a példás rendet, titoktartást és fegyelmet, amelyet ezen útja 

során is tapasztalt.  A VMRO és a magyar kormányzat közötti szívélyes viszonyt jelzi 

ugyanakkor az, hogy Alekszandrov Kissnek a következőket adta tudomására: „rendkívül 

meleg köszönettel fogadta aránylag csekély összegű adományunkat, azzal a megjegyzéssel, 

hogy azt sebesültjeik gyógykezelésére fogja fordítani”. Kiss Sándor e június 22-i 

dokumentumban kitér arra, hogy a VMRO vezetője közölte vele: ez év április elején a 

szovjet kormány megbízottja azzal fordult a macedón szervezethez: szívesen támogatná 

forradalmi mozgalmukat, hogy ezzel ne csak a jugoszlávoknak, de a mai bolgár 

kormánynak is nehézségeket okozzon.
190

 

Mindennek az előzményeként megemlítendő, hogy a jugoszláv kommunisták és a 

Komintern egyaránt igyekeztek megoldást találni a délszláv állam, illetve a térség 

nemzetiségi problémáira. A jugoszláv kommunisták közötti vitákban az egyik fő kérdés az 

volt, hogy a délszláv állam a három „törzs“ – a szerb, a horvát s a szlovén – egyesítésének 

színtere legyen-e, vagy az államalakulat a „jugoszláv nemzetiségre“ épüljön. A 

macedónokat külön entitásként kezelték. 1923-ban a jugoszláv kommunista párt a 

föderalista berendezkedés, sőt az államalkotó nemzetek önálló államhoz való joga mellett 

foglalt állást. Igaz, hogy a montenegróiakat és a macedónokat nem tekintették a szerbhez, a 

horváthoz és a szlovénhoz hasonlóan feltétlenül különálló nemzetnek, de őket is a szerb 

hegemonizmus elszenvedőinek tartották. A pártértekezleten elismerték, hogy az összes 

„jugoszláv nemzetnek“ joga van az önrendelkezésre. Mindez a Komintern álláspontjával 
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egybecsengett. Ezen szervezet az 1920-as évek elejétől a bolgár kommunisták 

álláspontjával azonosult: egy független vagy a létrehozandó balkáni – lehetőleg szocialista 

vagy kommunista berendezkedésű – föderációhoz csatlakozó Makedónia megalapítását 

képzelte el, amely Égei-, Vardar- és Pirini-Makedóniát egyaránt magába foglalja. A bolgár 

kommunisták szorgalmazták elsősorban ezt a megoldást, hiszen számukra is elfogadhatóbb 

volt Makedónia függetlensége vagy egy balkáni föderációhoz csatlakozása, mint ezen 

„bolgár terület“ további szétszakítottsága.  

Mint Kiss Sándor magyarázza, Todor Alekszandrov elmondása szerint a macedón 

forradalmi komité vezetői, habár a nemzetközi kommunista mozgalomról eddig csak 

rosszat tapasztaltak, nem utasították vissza egyből a szovjetek 1924. áprilisi ajánlatát, mert, 

ismert okfejtésük szerint, hazájuk függetlenségének visszaszerzésére „még az ördöggel is” 

készek szövetkezni. „És aztán Oroszország, ha most szovjeturalom alatt van is, mégis csak 

– Oroszország!” – nyomatékosítja Alekszandrov a magyar diplomatának. A komité így két 

megbízottat küldött Moszkvába a részletek megbeszélésére, illetve macedón részről a 

feltételek közlésére. Utóbbiak lényege egyrészt az volt, hogy a macedón forradalmi 

szervezet szigorúan nemzeti és polgári ideológiai alapon marad, másrészt az, hogy a 

VMRO a Bulgária belügyeibe való beavatkozást nem vállalja. A két feltételt a szovjetek 

csak némi huzavona után fogadták el – írja Kiss Sándor, akinek a kérdésére a találkozón a 

macedón vezető úgy reagált, hogy szervezete a szovjetektől addig még egy fillér vagy egy 

töltény segítséget nem kapott. Így Alekszandrov a macedón-szovjet szövetségről 

meglehetősen szkeptikusan beszélt.
191

 A magyar diplomata a VMRO a bolgár 

belpolitikához és a Cankov-kormányhoz fűződő viszonyáról is faggatta Alekszandrovot. 

Erre „mindig csak azt válaszolja, hogy Bulgária egy külön ország, annak belügyeibe nem 

avatkozik, a mig neki / t. i. a macedonoknak / békét hagynak” – áll a jelentésben. Az 

autonomisták vezére a magyar ügyvivőt arról is tájékoztatta, hogy a macedón forradalmi 

szervezet kiépítése jól halad, ám még nem állnak készen. Ennél fogva, amíg csak lehet, 

halasztani kívánják az általános felkelést, számolva azzal, hogy ennek amúgy is csak az 

esetben lehet sikere, ha Jugoszlávia más fronton is le lenne kötve
192

. Ugyanezen a napon 
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született másik jelentésében a szófiai magyar diplomata ugyanakkor az albániai események 

kapcsán arról értesíti Budapestet, hogy Todor Alekszandrov nyomatékosította: „a macedon 

szervezet szigoru parancsot adott ki, melynek értelmében az albán belügyekbe való aktív 

beavatkozástól tartózkodni kell”.
193

 

Mindeközben a szovjet kormány sem adta fel a VMRO-val, illetve a macedón üggyel 

kapcsolatos ambícióit: 1924. június 17-e és július 13-a között ugyanis a Komintern V. 

Kongresszusa határozatában önrendelkezést sürgetett Makedónia, Trákia, Horvátország, 

Szlovénia, Erdély, Dobrudzsa, Besszarábia és Bukovina „elnyomott népei“ számára.
194

 A 

szovjet remények szerint a forradalmi mozgalmak erősödése, terjedése destabilizálta volna 

a balkáni monarchiákat. Todor Alekszandrov és Alekszandar Protogerov viszont júliusban 

a VMRO önállósága mellett határozott, és nem volt hajlandó elfogadni a nemzetközi 

kommunista mozgalom feltételeit és irányvonalát. Így nem jött létre a Komintern által 

sürgetett egységes macedón felszabadítási mozgalom, amely együttműködött volna a 

Szovjetunióval. 
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Macedón belharcok 

 

Nem sokkal azután hogy a macedón forradalmi szervezet és a szovjetek, illetve a 

Komintern között meghiúsultak a tárgyalások, Todor Alekszandrovot meggyilkolták a 

Pirin hegyei között. Az 1924. augusztus 31-én történt gyilkosság körülményei 

tisztázatlanok. Voltak – például a szófiai magyar ügyvivő – , akik biztosra vették, hogy a 

VMRO egyes tagjai a szovjetek megbízásából likvidálták a macedón vezetőt. Mások tudni 

vélték, hogy a forradalmi szervezet engesztelhetlen tagjai – akik úgy hitték, a májusi 

manifesztumot az autonomista vezető maga is aláírta –  végeztek Alekszandrovval. Megint 

mások pedig azt hangoztatták a VMRO-n belül – különösen, mint látni fogjuk, a következő 

években –, hogy automista vezetőtársa,  Protogerov tábornok volt a valódi felbújtó. Sőt, 

egyes kommunista körök Protogerovot és a Cankov-kormányt egyszerre vádolták 

Alekszandrov meggyilkolásával.
195

 

A szófiai magyar követség szeptember 29-én – mint jelzi – az események előzményeiről és 

fejleményeiről a bolgár sajtó közleményei, valamint ellenőrzött saját információi alapján 

az alábbiakban számol be. (A saját értesülések beszerzésére – mint láthattuk – a követség 

remek VMRO-s, illetve szófiai kormányzati kapcsolatai adtak lehetőséget.) A követség 

úgy értesült, hogy a nemzetközi kommunista mozgalom már 1923-ban összeköttetést 

keresett Alekaszandrovval. „Tavaly szeptemberben azonban kitört az ismert kommunista 

lázadás, miáltal a tervbevett szovjetorosz-macedon tárgyalások meghiusultak. Alexandroff 

ugyanis a lázadás kipukkasztását árulásnak tekintette a szovjetek részéről és tudatta velük, 

hogy efféle forrongásokat a macedon ügyre nézve felette veszedelmesnek tart. A macedon 
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mozgalomnak szüksége van Bulgária függetlenségére, mondta Alexandroff: kommunista 

államcsiny sikere esetében azonban a szerb megszállás biztosnak vehető” – olvasható a 

jelentésben. Ahogyan az is, hogy néhány hónappal később, már 1924 tavaszán 

Alekszandrov végül tárgyalásokba bocsátkozott (Bécsben és Moszkvában) a szovjetekkel, 

mégpedig a VMRO „balrahajló elemeinek nyomása alatt”, akik – mint a magyar ügyvivő 

fogalmaz – azzal érveltek, hogy a macedón forradalmi szervezet eddigi taktikájával immár 

öt év óta jóformán semmit sem ért el.
196

 

A magyar diplomata információi szerint Todor Alekszandrov azonban nemsokára 

megszakította a tárgyalásokat, mert a szovjetek támogatásuk fejében Bulgária és 

Makedónia bolsevizálását követelték a VMRO-tól, amiről a macedón vezető hallani sem 

akart. A forradalmi szervezet – Alekszandrov és Protogerov tábornok melletti – harmadik 

vezetőjét, Csaulevet azonban sikerült megnyerni a Kominternnek. Csaulev ugyanis 

amellett érvelt, hogy csak a szovjetek képesek a macedón organizációt érdemben 

támogatni. Alekszandrov meggyilkolása után a VMRO Csaulevet csak kizárta a komitéból, 

de nem ítélte halálra – írja a magyar ügyvivő, amikor is a szervezeten belüli 

leszámolásokról ír. Ezek során ugyanis Protogerov tábornok vezetésével a VMRO több 

baloldali tagját, illetve alvezérét megölték, hogy a mozgalmat és végső soron Bulgáriát – 

mint a jelentés magyarázza – megóvják a bolsevizálódástól, illetve súlyos belső 

zavargásoktól.  

Az Alekszandrov halálát követő tisztogatásokat Protogerov egyébként úgy vezényelte le, 

hogy Bulgáriában a közrend és a közbiztonság lényegében sehol nem kérdőjeleződött meg. 

„Az egyetlen rendszabály, amelyet a kormány foganatositott, az volt, hogy a Gorna-

Dzsumaja-i és Petrics-i helyőrségeket egy-egy zászlóaljjal megerősitette” – olvasható a 

követségi jelentésben.
197

 Igaz – tehetjük hozzá –, az antant hatalmak még ebben az évben 

engedélyezték a bolgár kormánynak, hogy 13 ezer önkéntest ideiglenesen besoroztasson a 

hadseregbe, ezzel is erősítendő Bulgária belpolitikai stabilitását.    

Érdekes körülmény, hogy szeptember 17-én a Szófiában élő macedón emigráció és az 

egész főváros is gyásznapot tartott Alekszandrovért. „A legtöbb üzlet be volt zárva és 
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fekete lobogóval diszítve. A székesegyházban a sofiai metropolita nagy papi 

asszisztenciával ünnepélyes gyászmisét olvasott, melyen sok ezer sofiai lakos vett részt. A 

gyászmise után a különféle macedon egyletek zárt menetben végig vonultak a városfőbb 

utcáin a Levszki szoborig, ahol több beszéd hangzott el. A szónokok hangsulyozták, hogy 

bár Alexandroff halála nagy csapást jelent az organizációra, ez mégsem esik szét, sőt az 

eddiginél még jobban fog összetartani, hogy a nagy halott eszméinek megvalósitását 

erőteljesen folytathassa. Ezután a menet szétoszlott. A menetben macedonokon kívül a 

sofiai lakosság is nagy számban vett részt, összesen kb. 30 000 ember. Az egész város és a 

sajtó, a kormánysajtó is, Alexandroffot mint nemzeti hőst ünnepelte” – áll a szeptember 

29-i jelentésben.
198

 Mindez a hangulatfestő leírás egyértelműen érzékelteti, hogy a VMRO 

autonomistái a Cankov-rezsim beleegyezésével, helyenként támogatásával működhettek az 

országban, és nem csupán tényleges „műveleti területükön”, azaz Pirini Makedóniában, 

hanem a fővárosban is, mintegy mozgalmi szervező tevékenységet végezve. 

A bolgár kormány tehát ekkor látványosan nem törődött a jugoszlávok érzékenységével. 

Ebben komoly szerepet játszhatott az is, hogy – mint már jeleztük – Szófia nem 

Belgrádhoz, hanem Athénhoz közeledett. A bolgár-görög egyezség lényege az volt, hogy a 

két fél kölcsönösen vállalta a kisebbségek védelmét: az 1924. szeptember 29-ei – a két 

külügyminiszter által aláírt – Kalfov-Politisz-megállapodás értelmében Görögország 

„bolgár” (macedoszláv) kisebbsége népszövetségi védelem alá kerül.
199

 Mindez 

Jugoszláviát kifejezetten kínosan érintette, hiszen Görögország az Égei-Makedóniában élő 

szláv népességet bolgárnak ismerte el, miközben a jugoszlávok tiltották a vardar-

makedóniai szlávok – esetenként megnyilvánuló – bolgár identitásának kifejezését. 

Belgrád fel is rótta Athénnak, hogy, előzetes szövetségi egyeztetésük nélkül, olyan ügybe 

avatkozott be, amely a jugoszlávokat is érinti.
200

 Válaszul a Szerb-Horvát-Szlovén 

királyság novemberben felmondta az 1913-as görög-szerb katonai egyezményt, amely 

amúgy csupán a következő évben járt volna le. E lépéssel Belgrád azt kívánta elérni, hogy 

a bolgár-görög egyezményt ne ratifikálják, sőt, az is, hogy Jugoszlávia a szaloniki kikötő 

felett komoly befolyást szerezzen.   

Mindeközben, az Alekszandrov halálát követő likvidálások nyomán, a VMRO-ban jelentős 

átrendeződés történt. Az idézett szeptember 29-ei magyar követségi jelentés szerint a 
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szervezet nemsokára kongresszust tart, amelyen a VMRO új vezetőjét fogják 

megválasztani. A későbbi fejlemények szempontjából fontosnak tetszik a következő idézet: 

„Nem valószinű, hogy a választás Protogeroffra esik. Protogeroff u.i. bár igen nagy 

tekintélynek örvend a macedonok között, már korára való tekintettel sem alkalmas arra, 

hogy az O.R.I.M.-ben a legfőbb vezetőállást töltse be, mely tisztséggel számos katonai 

feladat és egy fárasztó életmód jár. Ugylátszik hogy Protogeroff maga sem aspirál erre az 

állásra. (…) Sokat emlegetik Mihailoff Vancso/Iván/-t mint Alexandroff utódját. Az illető 

Mihailoff Pancso hires voivoda és bandavezető öccse és Alexandroff intimusai közé 

tartozott. Ő volt az, aki (…) Protogeroffot megtorlási akciójában vezette, sőt sokan azt 

mondják, hogy ő csinálta az egészet és Protogeroff csak mint cégér szolgált. Nagyon 

erőteljes, higgadt és nagy műveltségű fiatalembernek mondják. Ellene azonban fiatalkora 

szól, még nem egészen harminc éves” – olvasható a Budapestnek küldött ügyvivői 

jelentésben.
201

 A magyar követség értesülései ismét helyesnek bizonyultak, mivel a 

következő évben Ivan Mihajlovot valóban beválasztották a macedón forradalmi szervezet 

három legfőbb vezetője közé.  

November 3-ai jelentésében Kiss Sándor beszámolt arról, hogy a VMRO a nagy 

kongresszusát még nem tartotta meg; Protogerov tábornok még Pirini Makedóniában 

tartózkodik, és ideiglenesen vezeti a szervezetet a kongresszusig, aztán pedig, ha sikerült 

Alekszandrov helyébe megfelelő embert állítania, ismét külföldre szándékozik utazni, 

hogy eddigi tevékenységét – forradalmi szervezet szövetségi rendszere kiépítését – 

folytassa. Mindazonáltal – mint a magyar diplomata jelzi – „van egy csoport, mely 

Protogeroffot saját akarata ellenére is a belső organizáció élére szeretné állítani, mert 

hasonló nagy tekintélyű emberük ma nincsen második”.
202

 

Kiss hírt ad arról is, hogy a jugoszláv kormány által támogatott, Vardar-Makedóniában 

működő macedón ellenbandák tevékenysége kevéssé jelentős. „Ennek dacára, a tél 

beálltáig Szerb-Macedoniában még várható némi bandatevékenység, már csak azért is, 

hogy a belgrádi kormány azt ne hirdethesse, miszerint ’Macedóniában minden csendes’” – 

olvasható hangulatjelentés a VMRO lélektani hadviseléséről. A szófiai magyar ügyvivő a 

jugoszláv belpolitikai eseményekre vonatkozóan kifejti, a VMRO vezetői várakozó 

álláspontot foglalnak el, ám kedvező fejleményeket egy esetleges belgrádi rezsimváltástól 

sem várnak. „Nem azt akarják, hogy a szerbek jól kormányozzanak, hanem azt, hogy 
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egyáltalán ne kormányozzanak: menjenek ki Macedóniából. A muló idő dacára e 

követelésükből és e reményükből egy szemernyit se vesztettek” – ecseteli a macedón 

forradalmi szervezet szerbellenes profilját a magyar diplomata.
203

 

1924. december 11-én aztán VMRO egyik, jórészt külföldön tevékenykedő képviselője, 

Nikola Tomalevszki ellátogatott a szófiai magyar követségre. A VMRO „külpolitikusa” 

azelőtt nem sokkal tért vissza genfi és párizsi útjáról; a Népszövetségről beszélve például 

azt mondta, hogy bizonyos fokú sikernek tekinti, hogy a nemzetközi szervezet egyik 

tisztségviselője őt, mint a VMRO és a macedón lakosság képviselőjét fogadta.
204

 

 

A VMRO-s „külügyér” a magyar ügyvivővel beszélgetve annak a véleményének szintén 

hangot adott, hogy Jugoszláviában egy sikeres felkelésnek csak úgy lenne esélye, ha – mint 

Tomalevszki fogalmaz – az összes elnyomott nép, azaz macedónok, albánok, 

montenegróiak, horvátok és magyarok egy előre megállapított, egységes terv szerint 

együttműködnének. Ennek fő akadálya azonban, a macedón politikus szerint nem más, 

mint a horvát Stjepan Radics, éspedig azért, mert a parasztpárti vezető nem akar 

Horvátországban egy, a VMRO-hoz hasonló szervezetet létesíteni. „Tomalevszki különben 

még mindig nem adta fel reményét, hogy sikerül Radicsot az O.R.I.M.-féle eszméknek 

megnyerni. Ebben a tekintetben nagy reményt fűz a Pasics-féle regime-hez és a jövendő 

választásokhoz, t-i. abban az értelemben, hogy a horvátok majd annyira elkeserednek, 

hogy Radics vagy saját elhatározásából, vagy pedig a horvát lakosság nyomása alatt 

elfogadja az O.R.I.M. féle rendszert” – áll a december 24-én született dokumentumban. A 

szófiai magyar ügyvivő közli azt is: Tomalevszki mindazonáltal belátja, hogy Radics 

nélkül Horvátországban nem lehet valódi eredményt elérni, ugyanis a horvátok között 

nincsen más olyan politikai személyiség, aki az egész lakosságot úgy összefoghatná, mint 

éppen a parasztpárti vezető. Tomalevszki szólt Hriszto Kalfov bolgár külügyminiszterről 

is. „Kalfoffról Tomalevszki igen lekicsinylően nyilatkozott. A macedonok félénk, sőt 

gyáva politikájával egyáltalán nincsenek megelégedve, tehetetlenségét úgy önmagukra 

mint Bulgáriára nézve felette ártalmasnak tartják, és több ízben már felszólították 

Cankoffot ejtse el Kalfoffot és tiltsa meg neki, hogy külföldre utazzék és ott Bulgáriát 

kompromittálja. Kalfoff politikájának példájaként Tomalevszki említette a szaloniki-i 
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bolgár konzul esetét. A görög kormány t. i. már megadta az engedélyt egy bolgár 

konzulátusnak Salonikiben való felállítására. Mikor azonban a bolgár konzul oda érkezett, 

a görög hatóságok egyszerűen nem ismerték őt és körjegyzéket intéztek a többi 

konzulokhoz, hogy a bolgár konzul nem tekintendő konzulnak, hanem csak magán 

személynek. Működése így lehetetlenné vált, mire a bolgár konzul nemsokára visszatért 

Sofiába. Kalfoff pedig még egy tiltakozó jegyzéket sem intézett a görög kormányhoz, 

hanem zsebre vágta a pofont” – olvasható a magyar diplomáciai jelentésben
205

, ahogyan az 

is, hogy a VMRO ugyanakkor nagyon elégedett a bolgár hadügyminiszterrel, Volkov 

tábornokkal, aki köztudomásúlag a szófiai kormány egyik erős embere. 

A szeptember 29-ei aláírt Kalfov-Politisz-megállapodásról Tomalevszki pedig a magyar 

ügyvivőnek nem kevesebbet állított, mint hogy az egyezményt a görögök könnyűszerrel 

kijátszhatják. A macedón politikusnak igaza is lett, ugyanis 1925. januárjában Görögország 

felmondta a bolgár-görög megállapodást, ráadásul az országban élő macedoszlávokat – 

azután, hogy az ősszel még bolgárnak ismerte el – görögöknek minősítette. Ez pedig a 

bolgár diplomácia számára valódi kudarcot jelentett, a jugoszlávok számára viszont 

taktikai sikert. Jugoszlávia ilyen körülmények között ismét kezdeményező módon léphetett 

fel, hogy a szaloniki kikötő felett komoly befolyást szerezzen.  

Szófia ilyen körülmények között kénytelen volt Belgráddal konszolidálni a viszonyát, 

legalább olyan szinten, hogy a két kormány tárgyaljon egymással. Ez utóbbi meg is történt, 

Cankov ugyanis Belgrádba látogatott. A szófiai magyar követség 1925. január 6-ai 

jelentésében az olvasható, hogy a VMRO vezetői, a bolgár kormányfő belgrádi utazását 

elég hűvösen fogadták, mert a macedónok – az ügyvivő értesülései szerint – biztosítékot 

kaptak arra nézve, hogy a miniszterelnök az őket érdeklő kérdésekben magát nem köti 

le.
206

 

Ugyanebben a január 6-ai dokumentumban az is belefoglaltatott, hogy a VMRO egyik 

korábbi csúcsvezetőjét, a májusi manifesztumot jegyző és balra tolódott Csaulevet a 

forradalmi komité mégis halálra ítélte, Todor Alekszandrov meggyilkolása ürügyén, és pár 

nappal azelőtt, másokkal együtt, likvidálták is a szovjetpártivá lett macedón politikust.
207

 

Az ilyen gyilkosságokat egyébként a VMRO vezetése vagy a szervezet „önjáró“ 
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engesztelhetetlenjei azzal a váddal „rendelték meg“, hogy az adott macedón autonomista 

szerbbarát vagy kommunista lett.  

S minthogy Albániában 1924 végére, 1925 elejére Zogu – jugoszláv támogatással – 

visszavette az ország irányítását, a VMRO-nak meg kellett próbálnia rendeznie a viszonyát 

vele. A magyar követség február elején erről a következőképpen tudósít: „A 

macedonoknak erős a reményük, hogy, kit ők maguk se tartanak szerbofilnak, Ahmed 

Zoguval rövidesen megegyeznek arra nézve, miszerint Albániában (hallgatólagosan) ismét 

felállíthatják bázisukat és Albánián át ismét közlekedhetnek. Aki (macedon) ma 

Ochridból
208

 Brindisibe akar menni, annak útja a rövid légvonal dacára, egész Macedonián, 

azután Bulgárián, Románián, Magyarországon, Ausztrián és úgyszólván egész 

Olaszországon át visz. Az albánok jóakarata tehát igazán nagy fontossággal bír a 

forradalmi szervezetre nézve.“
209

 

Ez idő tájt egyébként a jugoszláv hatóságok elejét vették annak, hogy a Vardar-

Makedóniában élők közül besorozott katonáknak a szülőföldjükön kelljen szolgálniuk. 

Ezzel a VMRO potenciális bázisát is gyengítették a jugoszlávok, az ide parancsolt szerb 

nemzetiségű katonák lojalitása Belgrádhoz pedig megkérdőjelezhetetlen volt. Mint a 

szófiai magyar ügyvivő jelenti, a Makedóniában sorozottak ugyanakkor Ó-Szerbiában és 

Bosznia-Hercegovinában teljesítenek többnyire fegyvertelen szolgálatot.
210
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A VMRO „újraszabása”  

 

 

1925 februárjában a VMRO-t mindazonáltal már elsősorban az foglalkoztatta, hogy a 

szervezet élére milyen hármas vezetés áll.
211

 Todor Alekszandrov és Petar Csaulev halála 

után a korábbi „triumvirátusból” immár csak Alekszandar Protogerovot lehetett 

újraválasztani. Ők hárman 1911 óta irányították a forradalmi szervezet központi 

bizottságát.   

Február 15-én Kiss Sándor már azt jelenthette Budapestnek, hogy a macedón forradalmi 

szervezet nagygyűlésén a hármas vezetésbe nagy szótöbbséggel Protogerov tábornok, Ivan 

(Vancso) Mihajlov és Georgi Pophrisztov választatott be. „Az egyes tagok szerepköre: 

Protogeroff tábornok, mint eddig is, sokat fog külföldön járni, mig Mihailoff és Pop-

Chrisztoff vojvodák Todor Alexandroff örökébe lépnek, azaz többnyire Szerb-

Macedoniában fognak tartózkoni. Protogeroffot szükségtelen ismertetnem. Vancso 

Mihailoff alig 30 éves ember, a ’Küsztendili hős’ Pancso Mihailoff öcscse és Todor 

Alexandroff legmeghittebb embere volt, ki őt utódjául szemelte volt ki és ebben a 

szellemben nevelte. Pop-Chirsztoff egy régi forradalmár, 50 éven felül van, eredetileg 

tanitó volt, de még a török idők óta aktiv bandavezér és mint ilyennek jó hírneve van. A 

három ember tehát jól van megválasztva, kérdés, hogy milyen tekintélyre tudnak majd 

szert tenni” – összegezte a VMRO-n belüli választás eredményeit a szófiai magyar 

követ.
212

 A megújult vezetésű VMRO természetesen a bolgár pártpolitikára is figyelmet 

fordított, annak ellenére, hogy Bulgária délnyugati része, Pirini Makedónia a macedón 
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forradalmi szervezet uralma alatt állt. 1925. március 4-én a magyar követ arról informálta 

feletteseit, hogy „azon kombinációt, mely egy jövő kormányalakulásban az agrariusok 

mérsékelt szárnyának esetleges bevonásával számol, a macedonok ab ovo nem utasítják 

vissza.” Ami legalábbis fordulatként értékelhető a Földműves Szövetség és a VMRO 

viszonyában. Kiss Sándor azt fejtegeti, hogy a VMRO vezetői szerint nem annyira az a 

fontos, hogy mi következik a Cankov-kormány után, hanem az, hogy a következő kabinet a 

macedón forradalmi szervezet törekvéseivel szemben milyen magatartást fog tanúsítani. 

„Ha a ’kormányképes agráriusok’ magukat a kommunistáktól őszintén el tudják szakítani 

és nem kezdik el Sztamboliiszki szerbofil csuszkálását: úgy egy ilyen alkulattal való 

kollaborálást a forradalmi szervezet nem fog visszautasítani. Ezen változásnak időpontját 

azonban ők sem találják még elérkezettnek” – ír a szófiai magyar ügyvivő a VMRO bolgár 

belpolitikai „gyorselemzéséről”.
213

 Ugyanitt Kiss Sándor röviden kitér a határ túloldalán 

tapasztalható aktuális állapotokra is. „Szerb-Macedoniában a bandatevékenység csekély, 

minthogy a szerbek részéről kevesebb a provokálás s a szervezet mostanában nem akar 

nagyobb akciót indítani”. 

Jugoszláviának ekkor nem is állt érdekében tovább élezni a helyzetet Makedónia hozzá 

tartozó részén. Bulgária ugyanis nemzetközi viszonylatban nem tudott sikeres Makedónia-

politikát folytatni. A revízióra egyelőre vajmi kis esély mutatkozott, 1925 januárjában 

pedig – mint említettük – a görög fél felrúgta a Kalfov-Politisz megállapodást. A 

jugoszlávok tehát kedvező környezetben folytathatták a tárgyalásokat a görögökkel a 

szaloniki kikötőről. Belgrád el is könyvelhetett egy részsikert, mivel 1925 tavaszán Athén 

átengedte a jugoszlávoknak a szaloniki szabad zónát, ám azt már nem sikerült elérni, hogy 

e zónát kiterjesszék, és azt sem, hogy a Gevgelija-Szaloniki vasútvonal szerb-horvát-

szlovén igazgatás alá kerüljön. 

A jugoszláv kormánynak ráadásul az újjászervezett macedón autonomistákkal is számolnia 

kellett: Vardar-Makedóniában a bandatevékenység a tavasz beálltával ismét megindult, 

illetve élénkebbé lett, adta hírül május 13-án Szófiából a magyar követ. Mint írja, a 

Bulgáriához tartozó Pirini Makedóniában az autonomista csetákat megszervezték, 

vezetőiket kijelölték, működési területüket beosztották. A VMRO új központi 

bizottságának három tagja pedig maga között felosztotta Makedoniát, mint műveleti 
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területet három kerületre, ahogyan korábban elődeik 1912-ben, a Balkán-háborúk előtt 

tették azt. „E területeken belül az egyes vezetők bizonyos foku autonomiával intézkednek, 

pl. meghatározott alapelvek szerint, de végérvényesen neveznek ki vezetőembereket, 

irányítják a szervezést és a bandatevékenységet” – nyomatékosítja jelentésében Kiss 

Sándor. Megjegyzi: Protogerov tábornok irányítása alá került a régi Szaloniki vilajet, Ivan 

(Vancso) Mihajlové alá a régi üszkübi vilajet, Georgi Pophrisztovnak ugyanakkor a régi 

manasztiri vilajet területén, valamint az égei-makedóniai, görög fennhatóság alá tartozó 

Kosztur
214

 és Lerin
215

 kerületekben kellett a VMRO részéről szervező-irányító munkát 

végeznie.
216

 Június 1-jén Kiss pedig arról tesz jelentést, hogy értesülései szerint Todor 

Alekszandrov korábbi egész hatáskörét – tehát a VMRO tényleges vezetői posztját – 

Vancso Mihajlov veheti át, míg Protogerov tábornok a macedón forradalmi szervezet és a 

bolgár kormány közötti ügyeket intézheti.
217

 

Június elején Kiss Sándor három napra ellátogatott Pirini Makedóniába, nem hivatalosan a 

VMRO egyes képviselőivel találkozván. Mint közli, Gorna Dzsumaja, Szveti Vracs
218

, 

Melnik és Petrics városokban és a környező vidékeken fordult meg. A Délnyugat-

Bulgáriában szerzett tapasztalatiról június 10-én számolt be a magyar 

külügyminisztériumnak. Több vojvodával való találkozója után kijelenti, hogy a forradalmi 

szervezet célja, egyes békés hangvételű sajtónyilatkozatok dacára is, a teljes független 

Makedónia marad. Az autonomisták ugyanis meg vannak győződve arról, hogy 

Jugoszlávia az általuk követelt teljes vallási és oktatási szabadságot, egyházakat és 

iskoláikat a maga jószántából soha sem fogja megadni. Amennyiben pedig véletlenül ez 

mégis megtörténne, a macedón autonomisták „esetleg átmenetileg bele is mehetnének egy 

jugoszláv államalakulatba, mert egyházaik és iskoláik birtokában a külön macedon nemzeti 

érzést annyira tudják fenntartani és fejleszteni, hogy a legelső alkalmat megragadhatják a 

teljes függetlenség kivivására” – vázolja a VMRO helyi vezetői által elmondottakat 

Kiss.
219
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Mindezek a kijelentések már csak azért is különösek, mert árnyalni látszanak a VMRO 

nagybolgár beállítottságát. Igaz, évek óta Makedónia teljes függetlensége vagy 

Bulgáriához tartozása váltakozva jelent meg célként, nem csupán a VMRO egyes 

frakcióiban, hanem egyes vezető autonomista személyek megnyilvánulásaiban is.
220

 

A magyar követ mindazonáltal látogatása során azt szűrte le: a forradalmi szervezet 

vezetősége az aktuális európai helyzetet nem találja alkalmasnak arra, hogy túlságosan 

hangoztassa az egységes és független Makedónia célját, ezért egyes sajtónyilatkozatokban 

kisebbségi jogokról, ezeknek védelméről és biztosításáról érdemes beszélniük. 

„Követeléseiket tehát ilyen irányba hangoztatják, ezzel egyszersmind a Tzankoff komány 

kényes külügyi helyzetén is könnyíteni akarván” – áll a jelentésben.
221

 A magyar 

diplomata az általa látottakat is ecseteli. „A forradalmi szervezet odakint ezidén is 

ugyanazt a kitünő benyomást teszi, mint tavaly: fegyelmezettség, a legkisebb részletekig 

menő szervezettség, pontosság és lelkes bizakodó hangulat. A csetnikek /harcosok/ 

egyenruházata és felszerelése kitűnő; szuronyos Mannlicher karabély, parabellum-

ismétlőpisztoly, tőr, távcső és villanylámpa. Az egyenruhán rangjelzés nincs, hogy az 

elesettek személyazonossága nehezebben legyen megállapítható” – számolt be az 

autonomista csetákról Kiss Sándor. 

Meglehetősen érdekes összehasonlítást is tesz a Pirini Makedónia és a Bulgária más 

részein uralkodó közállapotok vonatkozásában. „Mondanom sem kell, hogy a bulgáriai 

forradalmi és ellenforradalmi események hullámai ide nem értek el, mert itt az ORIM az 

ur, mely vasfegyelmet tart és csak egyetlen pártot és szervezetet engedélyez: a sajátját. 

Meglepő, hogy ez a ’nemzeti terror’ mennyivel üdvösebb hatással van a népre, annak 

jólétére és fejlődésére, mint az anyaország ’polgári szabadsága’” – teszi nyilvánvalóvá 
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benyomásait
222

 a szófiai magyar királyi ügyvivő, aki egyértelműsíti azt is, hogy a VMRO 

továbbra is saját birtokaként kezeli ezt az országrészt. 

Kiss Sándor június 10-ei jelentésében kitér a következőre is: „Todor Alexandroff sirja 

Melniktől észak-keletre Nevrokop irányában a hegyek között van, egy magas hegycsúcson, 

teljesen elhagyott helyen, a honnan belátni Bolgár-Macedonia nagy részét, valamint Szerb- 

és Görög-Macedoniába is”. A követ hozzáteszi: „A Todor Alexandroff sirjára tett koszoru 

a szervezet vezetőségére és tagjaira láthatóan kitűnő benyomást tett, fogadtatásunk – bár az 

egész nagyon diszkrétül ment – mindenütt a legmelegebb és legbizalmasabb volt. Ezen 

alkalommal adtam át az évenkénti szokásos adományomat, 10,000 levát, a szervezet 

sebesültjei részére.” 

Az autonomisták valóban jó szervezettségét látszott bizonyítani egy sikeres jugoszláviai 

akciójuk is. Láthattuk, hogy a VMRO egykori, föderalistának nevezett balszárnya az 

elmúlt években teljesen elvesztette befolyását Bulgáriában, s maradék képviselőjük jó 

része szerb „zsoldba” állt. Olyannyira, hogy jugoszláv területen ellencsetákat szerveztek, 

hogy a határ két oldalán – főleg Vardar-Makedóniában, de néha átcsapva Pirini 

Makedóniába – szembeszálljanak az autonomista VMRO-val.     

Július 8-án azonban a magyar követ Szófiából már azt jelenthette, hogy június utolsó 

napjaiban, a Jugoszláviához tartozó Stip környékén meggyilkolták a föderalista Pandurszki 

vojvodát, a szerb kormány szolgálatában álló „ellenbandák” legismertebb vezérét. 

Legilletékesebb információi alapján Kiss Sándor arról tudósít, hogy a gyilkosság a VMRO 

ítéletének a végrehajtása volt. A diplomata emlékeztet arra, hogy Ilija Pandurszki a 

macedón forradalmi szervezet lelkes tagjaként éveken át kiválóan dolgozott, ám aztán 

átpártolt a szerbekhez, és ott nagy eréllyel és jelentős sikerekkel fogott hozzá az 

ellenbandák szervezéséhez. Ezekkel többször betört bolgár területre is, szervezete nevében 

büntetvén a VMRO-hoz hű elemeket. Az autonomisták ezért halálra ítélték, és ez év 

folyamán immár harmadszor küldtek megbízottat Pandurszki kivégzésére. A merénylet 

végül úgy sikerült, hogy a VMRO megbízottja beállt Pandurszki bandájába, és egy 

„alkalmas pillanatban” őt megölte.
223
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Ezekben a hetekben a bolgár kormány látszólag VMRO-ellenes intézkedéseket tett: így 

elbocsátották a jugoszláv határ mentén szolgálatot teljesítő főtisztviselőket, és – legalábbis 

Cankovék ezt beígérték – szigorítottak a határzáron. 

Minderre vonatkozóan a VMRO vezetői arra az álláspontra helyezkedtek, hogy a kormány 

intézkedéseit nem veszik túlzottan komolyan. Az autonomisták úgy vélekedtek, hogy velük 

a kormány úgysem bír, így azt teszik, ami nekik tetszik, ám a kormány kedvéért, és 

tekintettel az általános külpolitikai helyzetre, egyelőre elálltak attól, hogy nagyobb 

bandákat átküldözgessenek jugoszláv területre. „Valami nyári tevékenység azonban 

szükséges, már csak hadgyakorlati szempontból s a harcias szellem fenntartása céljából is; 

erről tehát nem mondhatnak le: nehány tucat szerbet bizony a nyáron is másvilágra fognak 

küldeni” – jegyezte meg a szófiai magyar követ. 

A Cankov-kabinet szigorúnak tetsző intézkedései kapcsán – ahogyan Kiss Sándor 

fogalmaz – a VMRO vezetői sajnálattal állapították meg, hogy a bolgár kormány egyes 

tagjai szerintük túlzottan félénkek, s a szerbek legkisebb kívánsága előtt is szolgai módon 

behódolnak. „Különösen Kalfoff külügyminister magatartását kisérik lesajnáló mosolylyal, 

– egyébként azonban nem izgatja őket és hozzáteszik, hogy a mai kormánynál az ORIM-ra 

nézve még sokkal rosszabb is jöhet, de attól se fognak megijedni” – interpretálta az 

autonomisták helyzetelemzését a magyar ügyvivő.
224

 

1925. július 12-én Kiss Sándor jelentésében megerősíti, hogy a bolgár kormány többszöri 

sürgetésére a VMRO ez évben minden nagyobb szabású fegyveres tevékenységtől 

tartózkodik, igaz, a szervezet jugoszláv és görög területen, azaz Vardar- és Égei-

Makedóniában kisebb bandatevékenységet azért folytat.
225

 

 

A jugoszláv pártpolitikai fejleményekre kitérve a szófiai magyar ügyvivő – macedón 

forrásaira hivatkozva – kijelenti: „A szerb-horvát kiegyezés a macedonokat nagyon 

hidegen hagyta. Radicscsal, a mint annak idején bátor voltam jelenteni, már régen tisztában 

voltak és tőle támogatást, vagy együttműködést nem vártak. Nem hiszik, hogy jelenlegi 

loyalitása erős lábon állana; ha Pasics meghal, nemsokára újra napirenden lesz a horvát 

kérdés”. Az új, horvátokkal kibővített jugoszláv kormánytól a macedónok vonatkozásában 

a VMRO nem vár kedvező fejleményeket – jelenti ki Kiss Sándor, hozzátéve: az 
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autonomisták szerint a szerb-horvát események hullámainak Makedóniában nem lesz 

különösebb következménye.
226

 

1925. július 14-én a szerb Radikális Párt és a Horvát Parasztpárt politikai egyezményt is 

kötött, rá négy napra pedig megalakult Pasics tizedik, ám az első horvátokkal közös 

kormánya. Az új kormánykoalíció azonban már csak azért sem bizonyulhatott stabilnak, 

mert Radicsot és vezető párttársait lényegében személyi szabadságukkal zsarolták a szerb 

uralkodó körök.  

Belgrád mindenesetre még júliusban némi külpolitikai sikert ért el: albán-jugoszláv 

területrendezési szerződés keretében – a Zogunak korábban nyújtott segítség fejében – 

Albánia átengedte Szent Naum (Sveti Naum) monostorát, az Ohridi-tónál, amivel egy 

időre sikerül lezárni a határvitát. A Népszövetség ugyanakkor véglegesen Albániának ítélte 

Korcsát, Jugoszláviának pedig Szent Naumot. Mindezek után Tiranában is ratifikálták a 

fenti döntéseket. 

Bulgária felett azonban újabb viharfellegek gyülekeztek. Görögországban június 25-én 

Pangalosz tábornok államcsínnyel katonai diktatúrát vezetett be. Az új athéni hatalom 

különösen rossz szemmel nézte a VMRO – a jugoszláviai helyzethez képest visszafogott, 

mégis aktív jelenlétet, bandatevékenységet mutató – ténykedését Égei-Makedóniában. 

Márpedig a macedón forradalmi szervezet legfőbb bázisát mégis csak Délnyugat-Bulgária 

jelentette.  

Egy határ menti incidens nyomán 1925 októberében görög csapatok vonultak be 

Bulgáriába, mégpedig Petrics város környékére. A Pirini Makedóniában lejátszódott 

incidens október 22-én kezdődött, amikor is szerencsétlen módon egy bolgár határőr lelőtt 

egy görög katonát (Athén szerint kettőt). 

Tekintettel a feszült politikai légkörre, válaszként Pangalosz kormánya csapatokat küldött 

Bulgáriába, és megpróbálta elfoglalni Petricset.
227

 A görög diktátor egyébként azt 

követelte: egyrészt büntessék meg a felelős bolgár parancsnokokat, másrészt a bolgár 

kormány hivatalosan kérjen bocsánatot az esetért, harmadrészt Szófia fizessen kárpótlást 

az áldozatok családjának. Bulgária a 48 órát kapott, hogy elfogadja a görög igényeket. A 
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bolgár kormány viszont elrendelte csapatainak, hogy csak jelképes ellenállást tanúsítsanak, 

mivel Szófia bízott abban, hogy a Népszövetség segít elrendezni a konfliktust. A VMRO 

néhány csetája ugyanakkor megakadályozta, hogy a görögök csapatok bejussanak Petrics 

városába. Önkéntesek, háborús veteránok érkeztek a délnyugat-bulgáriai körzetekből, hogy 

csatlakozzanak az ellenálláshoz. Görögország mindazonáltal azt hangoztatta, nem érdekelt 

abban, hogy Bulgáriából területet hasítson ki, ám Athén kártérítést és bocsánatkérést 

követelt. 

Végül a Népszövetség elítélte a görög inváziót, Athéntól nyomatékkal kérte csapatai 

visszavonását, sőt azt is, hogy fizessen kártérítést Szófiának. A görög fegyveresek néhány 

hét ott tartózkodás után elhagyták Bulgáriát. 

Szófiában mindazonáltal 1925 végére kormányválság alakult ki. Cankov 1926. január 4-én 

végül beadta lemondását 
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BULGÁRIA „HINTAPOLITIKÁJA“ 

 

 

 

Január 6-án az uralkodó a Szgovor demokrata párti csoportjában politizáló Andrej 

Ljapcsevet bízta meg kormányalakítással. Ami sikerült is, csupán a cankovisták befolyása 

csökkent a kormányon belül. A kormánypolitika egyértelműen megváltozott, aminek az 

eredményeként talán a legnyugodtabb esztendők következtek a két világháború közötti 

Bulgáriában. A Demokratikus Egyetértés második kabinetje első éveiben sikeres 

gazdaságpolitikát folytatott, amelynek lényegi elemei a nemzetközi beruházások 

becsábítása, a hazai ipar védelme és az ésszerű külföldi hitelfelvétel volt. Az utóbbi révén 

1926-ban sok ezer menekültet földhöz juttatott a kormányzat. 

A Ljapcsev-kabinet ugyanakkor már ez év februárjában amnesztiát hirdetett, így számos 

politikai fogoly kiszabadult. A politikai viszonyok normalizálódása közepette a 

kommunista erők megalapíthatták a legális Bolgár Munkáspártot, sőt, az országban újra 

működhettek a szakszervezetek is. Nem mellékes körülmény, hogy a cenzúra lényegesen 

enyhült. 

Az 1927. május 29-én tartott nemzetgyűlési választásokon a kormánypárt mégis csupán  a 

szavaztok 44 százalékát szerzte meg, igaz, a premizálási rendszer miatt a paralamenti 

mandátumok 60 százalékát szerezték meg Ljapcsevék. Érdekes módon a földműves 

szövetségi politika akár még erős riválisa is lehetett volna az Egyetértésnek, de a  
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megosztottság miatt mégsem bizonyult annak. A földműves szövetségiek centista szárnya 

a szociáldemokratákkal együtt 24 százalékon végzett, a jobboldali szárny pedig a 

demokratákkal szövetségben 17 százalékot szerzett. A Bolgár Munkáspárt is „talát 

magának“ egy baloldali földműves szövetségi frakciót, így bejutottak a nemzetgyűlésbe, 

csakúgy, mint a radikálisok egy újabb agrárius frakcióval együtt. A legális macedón 

szervezetek ugyanakkor mintegy 3 százalékot szerezve lettek parlamenti tényezők. A 

megosztott parlamenti ellenzék dacára az 1920-as évek végére magára talált a földműves 

szövetségi politika, természetesen azon képviselői révén, akik korábban nem kényszerültek 

emigrációba. A következő évtized elejére két földműves szövetségi alakulat vált jelentőssé: 

a centrista polgári erők szövetségesekénta a Vrabcsa-szárny, valamint a baloldali 

orientációjú Pladne-csoport. 

A kormányzó Egyetértés a gazdasági világválság hatásait nem volt képes megfelelő módon 

orvosolni. Mindeközben a kormánypárton belül az „erős emberek“ körül „belső pártok“ 

alakultak ki. 1930-ban az egyik ilyen vezetője, a korábbi miniszterelnök Cankov is 

bekerült a Ljapcsev-kormányba, ami annak megosztottságát csak súlyosbította. Cankov 

ugyanis a macedón származású Ljapcsevet folyamatosan élesen kritizálta a VMRO-val és a 

kommunistákkal kapcsolatos kormányzati politika miatt. 

Az 1931. június 21-én megejtett választásokon ilyen körülmények között mérette meg 

magát az Egyetértés. A Demokrata Párt a földműves szövetségiek Vrabcsa-szárnyával 

összefogva koalíciót alkottak Népi Blokk néven, ehhez pedig csatlakoztak a nemzeti 

liberálisok és a radikálisok is. Ez az ellenzéki tömb győzött, a szavazatok közel 48 

százalékával. A nyolc évig kormányzó Demokratikus Egyetértés viszont csupán 30 

százalékon végzett. Kispárttá süllyedtek a szociáldemokraták, és jelentős – bár az 

Egyetértésnél kisebb – középerővé vált a szélsőbaloldali Munkáspárt. A magukat külön – 

amúgy kormánypárti – listán megmérető macedónok szintén bejutottak a nemzetgyűlésbe.    

A Ljapcsev-kabinetet így demokratikus módon sikerült leváltani, az új – demokrata, 

Vrabcsa-párti, nemzeti librális és radikális koalíciós – kormány élére pedig a veterán 

politikus, Malinov került. Ám október közepén lemondott posztjáról, a miniszterelnöki 

székbe pedig a Nikola Musanov ülhetett. Az új kormányfőnek, egy széthúzó koalíció élén 

kellett lavíroznia,  a mélyülő gazdasági válság, valamint egyrészről a kommunisták, 

másrészről a szélsőjobboldaliak aktivitása közepette. A Munkáspártot, illetve a 

kommunista mozgalmat 1933-ra sikerült legyengítenie a kormányzatnak, a több 
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formációból álló szélsőjobboldal azonban megerősödött. Különösen – az 1931-es 

választási vereség után széteső Egyetértésből egy év múlva kivált – Cankov új formációja, 

a Népi Szociális Mozgalom (NSZD) tudta hamar bővíteni a tagságát. Igaz, az NSZD 

bázisát a városi értelmiség adta. 

Hasonlóképpen értelmiségi támogatói voltak a Zveno körnek. A különféle pártok tagjaiból 

összeálló politikai csoport elutasította pártokráciát, illetva a demokratikus 

parlamentarizmust. E politikai – nyomásgyakorló – csoport célként határozta meg, hogy a 

hatalmat a bolgárság intellektuális elitje szerezze meg. A Zveno komoly partnert talált a 

hadseregben, illetve az újra aktivizálódó Katonai Szövetségben. Ez utóbbi részéről a 

Kimon Georgiev és Damjan Velcsev vezette tiszti csoport egyenesen a Zveno kemény 

magja lett. 

A Népi Blokk kormánya három év alatt teljesen elvesztette a hitelét, ami megágyazott egy 

puccsnak. 1934. május 19-én katonai egységek a fontosabb bulgáriai városokat 

ellenőrzésük alá vonták. Eltérően 1923-tól, a Katonai Szövetség most nem adta át a 

hatalmat polgári erőknek. A katonákból és párton kívüliekből szerveződő új kabinet élére 

Georgiev került. Az új kormányzat szétkergette a parlamentet, a pártokat feloszlatta, a 

polgári szabadságjogokat pedig korlátozta. Az új kabinet reformjait ráadásul rendeleti 

kormányzással valósította meg. A Georgiev-kormány a közigazgatást erőteljesen 

centralizálta, ezt megelőzően azonban rendet tett Pirini Makedóniában.                  
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A VMRO új „reménye“ Szófiában 

 

Az 1926 januárjában megalakult  Ljapcsev-kormányban különösen fontos tényező lett a 

külügyminiszter. Atanasz Burov ugyanis országát tárgyalóképes partnerré kívánta tenni a 

nagyhatalmak, a szomszédok és a közép-európai partnerek előtt is.
228

 

A szófiai magyar ügyvivő a macedón ügyek szempontjából a következőképpen 

szemléltette a Ljapcsev-kormány megalakulását. Mint január 8-án írta, érintkezésbe lépett 

a macedón forradalmi komité szófiai képviselőjével, aki arról tájékoztatta: „A Lipacseff-

kormánynyal szemben a komité egyelöre várakozó álláspontot foglal el; a ministerelnök 

maga is macedon ember lévén, a komité reméli, hogy többet fog úgy bulgáriai macedon 

menekültek, mint a szerb területen maradt bolgár kisebbség érdekében tenni, mint 

Tzankoff, ki – szerintük – a menekülteket elhanyagolta és Kalfoff, a ki ’árulója lett’ a 

macedoniai bolgároknak, amennyiben a legutóbbi év folyamán csak a görög területen lakó 

bolgárság sérelmeit emlegette, szót sem szólván a szerb területen maradt bolgárokról.”
229

 

 

1926. január 16-án Kiss Sándor mindazonáltal beszámol arról, hogy a macedón forradalmi 

szervezet egyik vezetőjével alkalma nyílt hosszabban beszélni. Informátora – többek 

között – Ankara és Belgrád megélénkülő diplomáciai kapcsolatairól szólva azt mondta, 

hogy Törökország és Jugoszlávia közeledéséből a macedónokra nézve rossz dolog nem 

származhat. Mert – tette hozzá a VMRO-s forrás – a macedón forradalmi szervezet 

részéről úgy tudják, hogy a török-jugoszláv közeledés egy, a görögök rovására tervezett 

hármas, török-bolgár-jugoszláv területszerzést, illetve osztozkodást vetíthet előre, az Égei-
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tenger mentén.
230

 Ez pedig a VMRO-nak csak jó lehet, jegyzi meg Kiss. Ha másért nem, 

azért talán így tűnhetett, mert ebben az esetben Égei-Makedóniát elcsatolhatták volna 

Görögországtól, és végső soron egész Makedónia három helyett két ország, azaz 

Jugoszlávia és Bulgária között lett volna felosztva, ami a VMRO számára az addig két- 

helyett egyfrontos harcot eredményezhetett volna. 

 

Február 4-én Kiss Sándor már azt jelenti Budapestnek, hogy érintkezést talált a macedónok 

– Bulgáriában működő – forradalmi és „legális programmal bíró csoportjával” is. 

Benyomásait a következőkben összegezte: „A macedon emigránsok kétféle (forradalmi és 

’legális’) irányzatának követői egy dologban megegyeznek, t. i. a mai helyzetből a lehető 

legkevesebb kárral, illetve az elérhető legnagyobb haszonnal akarnak kikerülni. Érzik, 

hogy egy bizonyos közeledési lehetőség van a levegőben és azt is érzik, hogy ez könnyen 

az ő bőrükre mehet” – taglalja a szófiai magyar követ. Úgy véli, a bulgáriai macedón 

emigráció két irányzatának képviselői egyaránt belátják, hogy Bulgáriának érdeke a 

Jugoszláviával való viszonyt enyhíteni, és habár ezt aktívan elősegíteni a macedónok nem 

is hajlandók, bizonyos feltételek mellett elállnának attól, hogy e téren nehézségeket 

okozzanak a Ljapcsev-kormánynak. Kiss megjegyzi: „E feltételeket a minap lefolyt 

’Bratstvo’-kongresszuson (a macedón emigránsok ’testvériségi’ egyesületei, legális 

alapokon) eléggé konkrét alakban hangoztatták: a macedon népnek Jugoszláviával 

szemben támasztott minimális igénye az a viszonylagos szabadság, melyet annak idején a 

török birodalom (mely pedig nem szláv, sem keresztény nem volt!) engedélyezett nekik, t. 

i. a bolgár nemzetiség elismerése, a bolgár nyelvű iskolák és egyházuk visszaállitása, 

valamint általános amnestia.” A magyar ügyvivőnek az a benyomása, hogy ha Ljapcsev 

miniszterelnöknek e téren sikerül a jugoszláv kormánytól elfogadható engedményekre 

biztosítékot nyerni, úgy a macedón forradalmi komité hajlandó lesz fegyveres 

tevékenységét ’próbaképen és ideiglenesen’ felfüggeszteni.
231

 

 

Kiss Sándor ezzel összefüggésben hangot ad azon véleményének, miszerint eben az évben 

a bandatevékenység még a tavalyinál is lanyhább lesz, hacsak jugoszláv részről 

provokálások nem fognak előfordulni. „A mi a szerbek által oly dicsőségesen hangoztatott 
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hirt illeti, miszerint a macedon forradalmi mozgalom a végét járja: azt hiszem, hogy ezt 

bátran megcáfolhatom. Itteni híreim szerint a forradalmi szervezet igen erős, pénze is van 

meglehetősen és hogy ezidén kevesebb vért ontott, az csak a jobb belátás eredménye, mert 

fölösleges hadakozás igazán nem sokra vezetne” – ad hírt a VMRO aktuális állapotáról a 

magyar diplomata. 

 

Ugyanakkor bizakodásának ad hangot, hogy a macedónok vezetői be fogják látni, 

miszerint a macedónkérdést felszínen tartani annál jobban lehet, minél erősebb Bulgária 

belső és külső helyzete; így minden olyan magatartás és tevékenység, amely Szófia 

érdekeit komolyan sértené, az a macedón ügyre is csak hátrányos lehet. „Ennélfogva úgy 

vélem, hogy habár a macedonok igen érthetően tiltakoznak az ellen, miszerint Jugoszlávia 

és Bulgária ’róluk de nélkülük’ határozzanak: nem fognak Liapcseff urnak különösebb 

nehézségeket okozni, ha ez meg tudja őket nyugtatni arra nézve, hogy érdekeiket a 

lehetőségig szem előtt fogja tartani. A mi a macedonoknak a mai kormányhoz való 

viszonyát illeti, már voltam bátor rámutatni arra, hogy Lipcsefféket ’rokonszenves 

várakozással’ szemlélik, többet várnak tőle és Buroff külügyminisztertől, mint a mit – 

különösen az utobbi hónapokban – Tzankofftól és Kalfofftól reméltek. Liapcseffben mint 

macedonban is biznak; természetes, hogy ha a szerbek lehetetlen dolgokat, például a 

’Bratstvo’ egyesületek feloszlatását követelnék, ezt Liapcseff se tudná keresztül vinni 

anélkül, hogy a macedon komité ellene a legerélyesebb harcot ne venné fel.” – jelenti a 

szófiai magyar ügyiviő. 

 

Kiss Sándor tapasztalataira hivatkozva hívja fel figyelmet, hogy tudható: a VMRO nem 

szokott üres fenyegetéssel élni. A magyar diplomata így azt hiszi, hogy egy jugoszláv-

bolgár közeledés lehetőségére nézve két fő mozzanat bír elsőrendű fontossággal. Egyrészt 

az, hogy a jugoszláv kormány a macedón kérdésben milyen engedményeket hajlandó tenni, 

másrészt az, hogy Görögországban a viszonyok hogyan alakulnak, hiszen „például egy 

forradalom vagy egyéb súlyos bajok esetén a szerb-bolgár megegyezést és közös akciót a 

macedonok aligha fogják megakadályozni”.
232

 A VMRO már csak azért is érdekelt lehetett 

egy „eseti jellegű” jugoszláv-bolgár szövetségben, mert felmerült egyes macedón 

vezetőkben, hogy a görög belpolitikai helyzet esetleges megrendülése nyomán Égei-
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Makedónia egy – ha nem a nagyobb – részét elcsatolhatnák Görögországtól. Az egy másik 

kérdés, hogy az európai nagyhatalmaknak, különösen Nagy-Britanniának egyáltalán nem 

állt érdekében Görögország meggyengülése. 

 

Mindeközben, hogy a VMRO vezetői óvatos bizakodással figyelték Szófia és Belgrád 

viszonyának az alakulását, hagyományos szövetségeseikkel is meg kívánták erősíteni a 

kapcsolataikat. A bolgár fővárosban szolgálatot teljesítő magyar ügyvivő 1926. március 

15-én a következőket fejtegette: „Szófiába megérkezett egy fontosabb albán ember, hogy a 

macedon forradalmi szervezettel tárgyaljon. Az illető neve Hüsszein Kerimov / Kerim Bey 

/ albán katonatiszt, Fan Noli volt elnök híve és Protogeroff tábornok személyes barátja. Itt 

mint a koszovói komité kiküldöttje szerepel, hogy a macedonokkal helyreállítsa a 

kapcsolatot. Az ORIM vezetői közül eddig többször találkozott Pop-Chrisztoffal, a kit 

biztosított az albán népnek és tisztikarnak a macedon forradalmi mozgalommal szemben 

táplált barátságos érzelmeiről. Ahmed Zogu – Hüsszein szerint – teljesen szerb befolyás 

alatt van”. Kiss Sándor VMRO-s forrásai szerint Olaszország is Zogu ellen van, pénzt is 

bőven ad az ellene irányuló mozgalomra, azonban a támogatás feltételeként Mussolini 

kormánya azt szabta, hogy Fan Noliék sikeres visszatérése esetén az egyik albán kikötőt 

olasz flottabázissá kell alakítani.
233

 

 

A szófiai magyar követet arról is informálták a macedón forradalmi szervezet részéről, 

hogy a VMRO horvát parasztpárti politikusokkal újból fel akarja venni a kapcsolatot: e 

feladatra pedig Naum Tomalevszkit szemelték ki, hiszen ő már korábban is érintkezésben 

volt Radicsékkal. Kiss benyomása azonban az, hogy a VMRO nem igazán siet ezzel, és 

hogy Radicstól, illetve horvát parasztpárti vezetőtársaitól ismét csak nem vár sokat, 

mármint ami Jugoszlávia egységének felbontását illeti. 

 

Kiss ugyanitt jelzi, hogy jelentéséhez a VMRO legújabb és az összes szófiai lapban 

megjelent nyilatkozatát felterjeszti a magyar külügyminisztériumnak. Mint írja. „Uj 

dolgokat nemigen tartalmaz, de kiemelkedőnek tartom, hogy a leghatározottabban szegezi 

le a III. Internacionále-ellenes álláspontját, valamint azt, hogy ámbár elismeri, miszerint a 

macedonok ma Bulgáriában teljes szabadságnak örvendenek, mégis kilátásba helyezi a 

bolgár kormánynak, hogy ha a macedonokkal szemben erőszakoskodni akarna, ugy az 
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ORIM vállalja a harcot és eszerint fog cselekedni.”
234

 A Ljapcsev-kormány felé kifejtett 

„szelíd” nyomásgyakorlásban semmi meglepő nem lehetett, annál érdekesebb a 

nemzetközi kommunista mozgalomról tett megjegyzés.  

 

Ekkoriban a jugoszláv, a bolgár, a görög kommunisták számára a majdan kialakítandó 

balkáni – valójában szovjet vezetésű – államszövetség egyaránt ideális célnak tűnt. 

Létezett azonban más forgatókönyv is: a jugoszláv kommunisták 1926. májusi III. – bécsi 

– kongresszusán támogatták a Komintern határozatát, így a leendő délszláv államot 

többnemzetiségű országként képzelték el, ahol Makedónia külön egység. Sőt, azt a 

javaslatot is elfogadták, hogy a Szerb–Horvát–Szlovén királyság nemzeti, nemzetiségi 

alapon álló munkás-paraszt köztársaságok föderációjává kell átalakítani. 

   

A Ljapcsev-kormány külügyminisztere, Burov tartott is attól, hogy a nemzetközi 

kommunista mozgalom, illetve a Szovjetunió egyre erősíti befolyását a Balkánon. Már-már 

mellékesnek tűnő – de nem jelentéktelen – mozzanatokra is felfigyelt a bolgár diplomácia. 

Március 15-én ugyanis Genfből a magyar külügyminisztériumot a következőképpen 

értesítették: „Bourov ur közölte, hogy értesülései és tapasztalatai szerint igen feltünő 

jelenség az, hogy Konstantinápolyban mennyire tért hódít az orosz elem. Az orosz 

bolsevikek valóságos inváziót és apránként magukhoz ragadják Konstantinápolyban az 

egész kereskedelmet és minden üzletet.” A bolgár külügyér mindazonáltal hasonlóan 

fontosnak ítélte meg a szaloniki vasút ügyét. A magyar jelentés szerint Burov úgy értesült: 

a megoldást abban találhatták meg az érintett felek, hogy „a vasút részvényeinek egy részét 

a franciák veszik át, miáltal az a helyzet áll majd elő, hogy miután a részvények egy másik 

része görög és egy másik jugoszláv kézben van, a döntés mindig a francia érdekeltség 

kezében van, ami tekintve a francia-jugoszláv jogviszonyt, a jugoszláv álláspont 

érvényesülését jelenti.”
235

 

 

Belgrád pozíciója egyébként is erősödött a Balkánon, hiszen az általa támogatott Zogu 

uralma stabilizálódott Albániában, az új bolgár kormány pedig közeledni kívánt 

Jugoszláviához, amit a macedón forradalmi szervezet sem ellenzett. A szófiai magyar 

követ április 29-én ezt úgy fogalmazta meg, hogy a VMRO-nak is az az érdeke, hogy a 
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Ljapcsev-kormány erősödjön meg a nemzetközi színtéren is. Kiss Sándor szerint a 

forradalmi szervezet belátta: eminens érdeke, hogy Bulgária, illetve egy VMRO-barát 

bolgár kormány stabilizálja helyzetét. Ehhez pedig a macedón forradalmi szervezet azzal 

járulhat hozzá, ha visszafogja csetái működését Vardar-Makedóniában. „Ha Bulgária erős: 

a macedon kérdés is a felszinen fog maradni; Bulgáriának egy esetleges ujabb 

szerencsétlen háboruja vagy felosztása viszont a macedonok reményeit teljesen 

megsemmisithetné” – interpretálja a VMRO reményeit a magyar követ.
236

 

 

Egy hónap múlva, május 24-én Kiss Sándor még mindig ugyanezen irányvonalról számol 

be. „A forradalmi komité – a mint azt egyszer már bátor voltam emliteni – e nyáron főleg 

izolált merényletekkel kiván dolgozni, a bandatevékenységet további intézkedésig erősen 

csökkentvén, nehogy a bandáknak a határon át való sűrű közlekedésével a Liapcseff 

kormány helyzetét fölöslegesen megnehezítsék” – írja, majd hozzáteszi: a VMRO e 

„programváltoztatását” határozottan Ljapcsev sikerének tekinti. 

Ugyanebben a jelentésben a szófiai magyar ügyvivő a következőre is kitér: „Stefanoff 

Dimcso, az áruló Csauleff vojvoda nemrégen fölmentett gyilkosa, Magyarországon és 

Románián át visszaérkezett; nem győzi dicsérni az olasz hatóságok rendkivüli 

előzékenységét, melyet milanoi fogsága egész ideje alatt tapasztalt.”
237

 Talán nem volt 

teljesen véletlen, hogy az olasz hatóságok voltaképpen kedveztek a macedón forradalmi 

szervezetnek és végső soron Bulgáriának. 
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Bekeríteni Jugoszláviát? 

 

Mussolini 1926 derekára lemondott arról, hogy a Balkán és Közép-Európa helyzetét olasz 

vezetéssel rendezzék, méghozzá „Locarno szellemében”
238

 Mussolini így visszatalált 

korábbi Jugoszlávia-ellenes irányvonalához, Franciaország viszont nem tudott megfelelő 

védelmet ígérni a belgrádi kormánynak Olaszországgal szemben. A jugoszlávok 

szövetségesei 1926 első felében pedig Olaszországhoz igyekeztek igazodni: a Franciország 

iránt csalódottságot érző Csehszlovákia Rómában próbált segítséget keresni az ismét 

erősödő Németországgal szemben, illetve az Anschluss ellen; Románia ekkortájt pedig 

egyértelmű olasz orientációt követett. Szófia is jó viszonyt ápolt Rómával. Mindeközben 

Athén és Belgrád viszony sem volt barátinak nevezhető. 1926 nyarára Jugoszlávia tehát 

olyan helyzetbe került, hogy adott esetben, például olasz fenyegetés estén, valójában 

senkitől sem számíthatott segítségre. Így Belgrád számára felértékelődött a Budapesttel 

való megegyezés lehetősége, hiszen így legalább egy oldalról bebiztosíthatta volna 

magát.
239

 

1925 végétől 1926 őszéig Budapest amúgy is a Belgrádhoz történő közeledéssel 

kísérletezett, amit Horthy Miklós kormányzó is támogatott. A magyar diplomácia célja egy 

olyan megállapodás elérése volt, amely kölcsönös semlegességet biztosított volna egy 

harmadik állammal – például Magyarországnak Csehszlovákiával, esetleg Romániával – 

keletkező konfliktus esetére. Az érdeklődés kölcsönös volt: a legtöbb szomszédjával nyílt 
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vagy rejtett határvitában álló Jugoszlávia ugyanis egy ilyen vagy legalábbis hasonló 

egyezmény iránt szintén mutatott érdeklődést. Egy szerződés aláírásához szükséges valódi 

kompromisszumkészség viszont Budapest és Belgrád részéről egyaránt hiányzott, így a 

magyar-jugoszláv tárgyalások végül eredménytelenül fejeződtek be. 

1926 nyarán mindenesetre a bolgár-jugoszláv kapcsolatokat ismét beárnyékolták egyes 

macedón ügyek.A szófiai magyar ügyvivő július 25-én „Hadzsi Popovicsnak az ismert 

szerb macedon ujságírónak Bitoljában /Monastir/ történt meggyilkolásáról” jelent 

Budapestnek. Mint jelzi, „szerb oldalról némileg ugy igyekeztek a dolgot beállitani, mintha 

ebben a gyilkosságban is a bolgár kormány keze lenne, ezen gyanusítással is azt az 

unosuntig hangoztatott követelésüket akarván alátámasztani, hogy a bolgár kormány végre 

oszlassa föl a területén menedékhelyet talált macedon szervezeteket, – a mire tudvalevőleg 

ezidő szerint semmilyen bolgár kormány sem lenne képes, mégha akarná sem”.
240

 

Kiss Sándor úgy tartja, hogy azt talán felesleges bizonyítani, miszerint a Ljapcsev-

kormánynak a gyilkossághoz semmi köze nincs, viszont illetékes forrásból megerősítették 

azt a hírt, hogy Hadzsi Popovicsot – aki Makedóniában erősen szerbesítő, habár elsősorban 

görögellenes – propagandát fejtett ki, a VMRO ölette meg.  

A magyar diplomata azt is megemlíti, hogy Burov bolgár külügyminiszter előtte 

kategorikusan cáfolta a hírt, mely szerint a jugoszlávok Popovics megöletése miatt erélyes 

lépéseket tettek volna a bolgár kormánynál, azonban – mint a bolgár tárcavezető 

fogalmazott – nem fog csodálkozni, ha a belgrádi kormány ezt az esetet is kihasználja arra, 

hogy további teljesíthetetlen feltételeket szabjon a Bulgária által óhajtott jugoszláv-bolgár 

közeledéshez. „A Hadzsi Popovicsot ért golyónak, ha mélyreható politikai következményei 

esetleg nem is lesznek, annyi szerepe mégis van, hogy a két ország közötti barátkozás 

tempóját pillanatnyilag lassítani fogja” – fűzi hozzá Kiss. 

Némileg ellentmondásosnak tűnik, hogy miközben a megelőző hónapokban arról volt szó, 

hogy a VMRO visszafogja csetái tevékenységét, most egy neves személyiséget végeztetett 

ki. Talán ezért fejtegethette Kiss azt, hogy nem tartja kizártnak, a merényletet még mások 
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is fogják követni. „Minthogy a forradalmi szervezet ezidei nagyobbszabásu 

bandatevékenység helyett inkább elszórt merényleteket foglalnak magukba, mint azt már a 

télen voltam bátor előre jelezni. Ugylátszik, hogy e módszer főzászlóvivője Vancso 

Mihailoff vojvoda: az egyik triumvir“ – jegyzi meg. Ami már azért is érdekes, mert, a jelek 

szerint, az ekkoriban betegeskedő Protogerov tábornoktól Mihajlov átvetett a forradalmi 

szervezet operatív irányítását. Ez azért látszik fontos fejleménynek, mert az ifjú vezető 

fokozatos térnyerésével a VMRO kérlelhetetlenjei kezébe került az irányítás. Ekkor – 1926 

nyarán – ez még nem tűnt egyértelműnek, ám a szófiai magyar ügyvivő jól jellemzi a 

szervezet hármas vezetésének legifjabb tagját. „Vancso Mihailofftól a forradalmi szervezet 

igen sokat vár; erélyes, lelkes, bátor, fejes, nagy akaraterő van benne; hibája, hogy kissé 

tulságosan heves” – olvashatjuk a július végi jelentésben.
241

 A VMRO-n belül tehát két 

irányvonal is érvényesült: az egyik az új bolgár kormány nemzetközi helyzetét 

megkönnyítendő, mérsékelni próbálta a bandatevékenyéget, a másik okán a szervezet 

pedig – nem ritkán – nagy hatású akciókat vitt véghez Vardar-Makedóniában. Ez utóbbira 

bizonyság, hogy július 28-án a Jugoszláviához tartozó Kriva Palanka mellett több szerb 

fegyverest is likvidált egy macedón cseta.
242

 Az incidenst követően jugoszláv részről 

tiltakozó jegyzéket nyújtottak át a bolgár félnek. 

 

1926 őszére Mussolini ismét kezdeményező szerepet vállalva mutatta meg Olaszország 

érdeklődését a Balkánon, ugyanis szeptember 17-én román-olasz barátsági és szívélyes 

együttműködési szerződés írtak alá Rómában.
243

 

 

Ám Olaszország – természetesen – háttértámogatással is élt, például a macedón forradalmi 

szervezet javára. A római magyar ügyvivő szeptember 21-én arról értesítette Budapestet, 

hogy az olasz kormány a macedón bandákat pénzzel támogatja, az összegről azonban nem 

tud beszámolni.
244

 Ezen értesülések már csak azért is helytállónak tűnnek, mert Mussolini 

célja ekkorra már Jugoszlávia bekerítése lett. Az olasz diktátor ehhez Magyarországgal, 

Albániával, Bulgáriával és Romániával szándékozott kétoldalú szerződéseket kötni. Mint 

említettük, a román kormánnyal sikerült is tető alá hozni az óhajtott szerződést. Mussolini 
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ráadásul úgy tervezte, hogy ez hozzájárulhat egy román-bolgár szerződés megkötéséhez, 

ami Jugoszlávia további izolációját szolgálhatja. Ez utóbbi persze Szófiának is érdekében 

állt. 

 

Az új olasz stratégia okán az előző hónapokban Róma által támogatott jugoszláv-magyar 

közeledést Mussolini kormánya 1926 őszén már kifejezetten ellenezte. Október végén 

Róma pedig már egy olasz-magyar barátsági és együttműködési egyezményt „ígért be” 

Budapestnek. Ekkortól, Bethlen István magyar miniszterelnök terveinek is megfelelően, a 

magyar-jugoszláv tárgyalásokat teljesen háttérbe szorította az olasz-magyar barátkozás. 

 

Az olasz külpolitikai magatartás megváltozása London támogatásának is köszönhető volt. 

Az évszázados angol külpolitikai tradícióknak megfelelően Nagy-Britannia mindig azokat 

az államokat részesített előnyben, amelyek szemben álltak valamely európai hatalom 

kontinentális hegemóniát célzó törekvésével. Az első világháború után hosszú évekig 

pedig Franciaország testesítette meg ezt az európai kontinentális hegemón hatalmat, 

amiből egyértelműen következett az aktívabb angol-olasz együttműködés. Így Mussolini a 

korábbinál is aktívabb külpolitikába foghatott. 
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Olasz „árnyék” a Balkánon 

 

 

 

Ilyen diplomáciai fejlemények közepette találkozott október 18-án a Szófiában szolgálatot 

teljesítő magyar ügyvivő a VMRO egyik vezetőjével, Protogerov tábornokkal. Sokat elárul 

az akkor bulgáriai és jugoszláviai viszonyokról, a macedón ügyeket illetően, amiképpen 

Kiss Sándor leírja megbeszélésük körülményeit. Közlése szerint „a találkozás sötét este, 

Sofiától mintegy husz kilométernyire, egy magánosan álló épületben történt, hová 

szántóföldeken keresztül jutottunk. A tábornok szintén automobilon jött volt oda 

segédtisztjével, valamint két emberével együtt már ott várt. Tartózkodási helye ismeretlen, 

mert a szerbek oly magas vérdijat tűztek ki a fejére, hogy életét bolgár területen is nagyon 

kell őriznie”.
245

 

 

Kissnek a tábornok egyelőre mértékletesebb bandatevékenységet helyezett kilátásba, amit, 

ideiglenes jelleggel, az általános politikai helyzettel okolt meg. A magyar ügyvivő és a 

macedón vezető között – mint a jelentésben olvasható – „szóba került a Magyarország és 

Jugoszlávia között ujabban sokat emlegetett közeledés is”. Erre Protogerov úgy reagált, 

hogy a VMRO-t az enyhébb jugoszláv-magyar viszony egy percig sem aggasztotta, mert 

teljesen átlátják Budapest pillanatnyi magatartásának okait és természetét.
246

 

 

A magyar-jugoszláv megegyezésnek mindazonáltal egyre csökkent az esélye, különösen 

Olaszország mind nagyobb balkáni aktivitása miatt, amely immár Albániát is komolyan 

érintette. Az előző évek olasz-jugoszláv egyezményei nyomán Jugoszlávia egyrészt arra 
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számított, hogy Olaszország nem folytat aktív politikát a Balkánon. Belgrád másrészt azt is 

remélni merte, hogy az olasz kormány elnézi, hogy a jugoszlávok növeljék befolyásukat 

Albániában. Ám nem így történt, mivel az olaszok a gazdasági mellett politikai 

befolyásszerzésre is törekedtek. Ez Zogu elképzeléseivel is találkozott, aki 1926 tavaszától 

mind inkább olaszbarát politikát kívánt folytatni. Az olasz-albán barátsági és biztonsági 

szerződés november 27-én meg is köttetett. Az egyezménynek jugoszlávellenes éle volt, 

annál is inkább, mivel már az első pontja kimondta, hogy „minden olyan támadás, amely 

Albánia politikai, jogi és területi status quója ellen irányul, ellentétben áll Albánia és 

Olaszország kölcsönös érdekeivel.”
247

 

 

Olaszország Magyarország viszonylatában sikerrel járt. Miután hosszú hónapok jugoszláv-

magyar tárgyalásai szerződéskötés nélkül fejeződtek be, végül Magyarország a külpolitikai 

elszigeteltségből valójában akkor tört ki, amikor is 1927. április 5-én Rómában 

Olaszországgal barátsági szerződést kötött. A kezdeményezés tehát Mussolinitól indult, aki 

a Szerb-Horvát-Szlovén királysággal szemben keresett újabb szövetségest, miközben a 

kelet-közép- és délkelet-európai francia befolyást is ellensúlyozni akarta. Az olasz-magyar 

szerződéssel Magyarország nagyhatalmi támogatásra tett szert, s ezzel a kisantant 

„szorítását” csökkentette. Mivel Mussolini Olaszországának külpolitikája nyíltan 

revizionista volt, az olasz-magyar barátsági szerződés aláírása Magyarországnak a korábbi 

években kényszerből vállalt beilleszkedési politikájának a feladását is jelentette, s ezzel a 

trianoni status quo elleni egyértelmű fellépésnek is számított. Ennek feltételei amúgy is 

sokkal kedvezőbbé váltak azzal, hogy a gazdaság sikeres szanálása nyomán, 1926 nyarán a 

Népszövetség enyhítette Magyarország pénzügyi ellenőrzését, majd 1927 tavaszán a 

helyszíni katonai ellenőrzés szintén megszűnt.
248

 Róma tehát a Duna-medencében és a 

Balkánon meglehetősen növelte befolyását. Ennek albániai vonatkozásairól még 1927. 

március 1-jén a szófiai magyar ügyvivő – a VMRO egyik vezető személyiségével történt 

beszélgetése után – jelentésében azt közölte: az albániai olasz befolyás megkönnyítette az 

ORIM a macedón forradalmi szervezet helyzetét Albániában. „Bár az albán hatóságok 

nyiltan még most sem mernek a macedon menekültekkel érintkezni, a szerb és görög 
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hatóságok előtt albán területre menekülő csetnikeknek már nem kell a kiadatástól tartaniok. 

Különösen az albán hadsereg körében szaporodik azon tisztek száma, kik szinte nyíltan 

vallják be a macedon forradalmi mozgalom iránt táplált rokonszervüket” – olvasható a 

jelentésben.
249

 

 

A magyar diplomata arról is tájékoztatta Budapestet, hogy élénkebb bandamozgalmat – ha 

a jugoszlávok vagy görögök részéről különösebb provokáció nem fordul elő – ez évben 

megint nem tervez a VMRO, mert vezetői úgy hiszik, hogy ezzel az európai közvélemény 

előtt nem használnának sem Bulgária, sem a macedónok ügyéknek. Ugyanakkora 

forradalmi szervezet „diplomatái” továbbra is aktívak külföldön, ahogyan a cseták 

felkészítése, kiképzése szintén fontos feladat Makedóniában. 

 

A jelentés ugyanakkor a következőkről is számot ad: „A szerb hatóságok a ’pacifikálás’ 

munkájában általában kevésbé vérengzőek, mint a közelmultban, ugy látszik, hogy most a 

’Belgrád felé édesgetés’ módszerét akarják megkisérelni. Az ORIM ezen uj módszertől 

sem fél: informátorom a szerb iskolákban tanuló ifjuság változatlanul hű marad saját, 

macedon nemzeti ideáljaihoz. (Az én véleményem e kijelentések dacára az, hogy a szerbek 

esetleg életbe lépő enyhébb politikája a macedon ügyre nézve veszélyesebb, mint ha 

továbbra is kegyetlenkednének, egy-két évtizedig tartó ’édesgetés’ – és a vérük ontására is 

kész macedon hazafiak száma nézetem szerint erősen meg fog csappanni.)”
250

 A magyar 

ügyvivő e zárójeles kis elemzése igencsak helytállónak bizonyult, hiszen ez az előrejelzése 

pár évtized múlva beigazolódott. Ezen túl lényeges mozzanatként értékelhető: az 

Olaszország által az utóbbi hónapokban diplomáciai szempontból megszorongatott 

Jugoszlávia Vardar-Makedóniában békésebb módszerekhez folyamodott, legalábbis az 

előző években alkalmazottakhoz képest. Ez egyrészt egy viszonylagosan békés Dél-

Jugoszláviát is eredményezhetett, másrészt elősegíthette a kapcsolatok normalizálását 

Bulgáriával. Mindebben az is szerepet játszhatott, hogy 1927 februárjában Stjepan Radic 

horvát parasztpártja végleg kilépett a jugoszláv kormányból, ami a belpolitikát hosszú 

hónapokra ingataggá tette.   

 

Az új jugoszláv irányvonal a VMRO-t nem ringatta illúziókba. Erről tanúskodik Kiss 
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Sándor következő jelentése, amelyben kijelenti: „Szerb-Macedoniából érkezett bizalmi 

emberem azt a hirt hozta, hogy a forradalmi szervezetek készenléti parancsot kaptak és 

különösen Nyugat-Macedoniában, az albán határon erősen készülődnek ’minden 

eshetőségre’. Állitólag nem önálló bandaakciókról volna szó, hanem hogy egy estleges 

albán-szerb-olasz konfliktus az ORIM-ot ne találja készületlenül. Ugyanezen 

informátorom a szerb katonaságnak mozgolódásáról és különböző hadianyagnak ide-oda 

szállitgatásáról is tett emlitést, anélkül, hogy e tárgyban kézzelfogható adatokkal 

szolgálhatott volna. Itteni katonai körökből származó különbözö hirek ezt megerősiteni 

látszanak”.
251
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Belpolitikai ingatagság Jugoszláviában 

 

 

Fegyveres konfliktus Olaszország, Albánia és Jugoszlávia között a tavasszal nem tört ki. 

Bulgáriában pedig a május 29-én tartott nemzetgyűlési választások nyomán a kormánypárt 

megszerezte a parlamenti mandátumok 60 százalékát. A VMRO-nak ez voltaképpen 

kedvezett, hiszen a macedón származású Ljapcsev maradt a miniszterelnök. Így a macedón 

forradalmi szervezet meglehetősen – persze csak egy időre szóló – visszafogott 

magatartása volt a jellemző nyár elején is. 

 

A szófiai magyar ügyvivő így ír erről: „Szerb-Macedoniából érkezett konfidensem jelenti, 

hogy az elmult hó folyamán a bandáknak két fegyveres akciójuk volt, mind a kettő 

véletlenségből, azaz nem tervezett támadás, hanem a bandák rendes mozgása közben a 

szerb csendőrséggel való véletlen találkozás”. Majd hozzáteszi: „Általában igyekeznek a 

fegyveres akciókat elkerülni, de ha ez nem mindig sikerül, nem nagyon bánják, mert 

szerintük legalább egy kevés vérnek mégis kell folynia, minthogy ez a forradalmi szellem 

ébrentartására nézve igen előnyös.”
252

 

 

1927 nyarán Jugoszlávia izolációja jelentősen enyhült. 1927. július 7-én ugyanis, az 

olaszbarát Averescu eltávolítása után, parlamenti választást tartottak Romániában, amelyen 

Bratianu liberális pártja nagy fölénnyel győzött. Bukarest ezután Belgrádhoz közeledett. Ez 

viszont nem csupán Rómát, hanem Szófiát is kedvezőtlenül érintette. 

 

Az, hogy a Jugoszlávia körbekerítésére vonatkozó olasz szándékok csak rövid ideig jártak 

sikerrel – hiszen Romániában egyértelmű irányváltás történt –, felbátoríthatta Belgrádot és 

a jugoszláv államhatalom helyi képviselőit is az ország déli részében. A Szófiában szolgáló 

magyar ügyvivő a VMRO egyik külpolitikusával, Tomalevszkivel való találkozását 
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követően ecseteli is, hogy a jugoszláv hatóságok „terrorja” hetek óta növekedőben van 

Vardar-Makedóniában, aminek részeként szerb csendőrök állítólagosan tucatnyi embert 

gyilkoltak le a bitoljai zsupán parancsára.
253

 

 

A belpolitikai bizonytalanság mindazonáltal nem csökkent Jugoszláviában. Emiatt Sándor 

király feloszlatta a parlamentet, s új választásokat írt ki.
254

 Az 1927. szeptember 11-ei 

megméretésen 31,9 százalékkal győzött a Népi Radikális Párt, a Demokrata Párt (16,6 

százalék) és a Horvát Köztársasági Parasztpárt (15,8 százalék) előtt. A kormánypártok 

hiába szerezték meg a mandátumok nagy részét, a szerb-horvát ellentét nem oldódott. 

 

A jugoszláv belpolitikai ingatagság az ország déli részében is éreztette hatását. Szeptember 

29-én a szófiai magyar követség arról számol be, hogy a VMRO újabban rendkívül élénk 

tevékenységet fejt ki: macedón cseták Vardar-Makedóniában egy szállodát és egy 

vasútvonalat is felrobbantottak. Az események mozgatórugóit vizsgálva a magyar ügyvivő 

kijelenti: „Nehéz volna megmondani, hogy a szerb területen folytatott komitadzsi 

tevékenység megtorlása-e a macedon egyetemi hallgatók kínvallatásainak vagy pedig 

felelet azokra az ujsághírekre, hogy Marinkovics és Buroff urak Genfben a bolgár-szerb 

közeledésről tárgyaltak.”
255

 Érdekes mozzanat, hogy a merényletek után ugyan a szerb 

újságok azt a hírt hozták, hogy a szófiai jugoszláv követ tiltakozni fog a bolgár 

kormánynál, ez azonban nem történt meg. Sőt, néhány napra a merénylet után Nesics 

szófiai jugoszláv követ látogatást tett Ljapcsev bolgár miniszterelnöknél, amely 

alkalommal „baráti magyarázat” formájában szóba kerültek az utóbbi napok „sajnálatos 

incidensei” is – áll a jelentésben. A magyar ügyvivő megjegyzi: ezt „nagyon 

symptomatikusnak találom a bolgár-szerb viszony javulására”. Mint hozzáfűzi: 

„Körülbelül 5/4 évvel ezelőtt volt a macedon bandák kriva-palánka-i betörése. 

Következménye energikus jegyzék átnyujtása, tiltakozás, fenyegtődzés, stb. Most pedig 

egy sokkal nagyobb méretű banda betörést kölcsönös barátságos kimagyarázással intéznek 

el.”
256

 

Bulgária és Jugoszlávia viszonya ekkoriban normalizálódni látszódott, nem mellékesen a 
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szófiai kormány külügyminisztere, Burov tevékenységének köszönhetően. A bolgár 

külügyér egyébként nem vetette el az óvatos francia orientációt sem, amihez azonban 

Szófiának Belgráddal is javítania kellett a kapcsolatait. Annál is inkább, mert 1927. 

november 11-én Párizsban aláírták a francia-jugoszláv barátsági szerződést. November 22-

én azonban Albánia a francia-jugoszláv egyezményre válaszul 20 évre szóló védelmi 

szövetségi szerződést kötött Olaszországgal (ez volt második tiranai szerződés), amivel 

gyakorlatilag olasz protektorátus alá kerül. A bolgár kormánynak tehát egyre inkább 

„hintapolitikát” kellett folytatni, hogy Róma és Párizs, illetve szoros szövetségeseik között 

képes legyen némi érdekérvényesítésre. A VMRO vezetésének azonban ez már hónapok 

óta nem igazán volt ínyére. 

 

A szófiai magyar ügyvivő november 14-én hangot is ad ennek. Informátora – „a macedón 

forradalmi komité vezető embereinek egyike – közölte vele, hogy a legutóbbi két hónap 

folyamán „Szerb-Macedóniában” végrehajtott merényletekre két szempontból volt 

szükség. Egyrészt „a világ közvéleményének ismét emlékezetébe kellett hozni, hogy 

macedon nép és macedon kérdés igenis van és sürgős megoldása nélkül a Balkánon 

nyugalom nem lehet”; másrészt „a nagyobb bandákkal való operálás a lakosságra nézve 

sulyosabb terhet és több kockázatot jelentvén ’változatosság kedvéért’ áttértek a kisebb 

(hármas, négyes, ötös, stb.) csoportok utján való tevékenységre”.
257

 

 

Kiss Sándornak VMRO-s forrása közölte, hogy a macedón forradalmi szervezetben igenis 

tudatában vannak a súlyos helyzetnek, amelybe a bolgár kormányt – akaratlanul is – 

belesodorják, azt nagyon sajnálják, s habár igyekeznek tekintettel lenni a Ljapcsev-

kabinetre, ennek kedvéért nem hanyagolhatják el „saját nemzeti céljaikat”; aminek pedig 

akkor is jelét kell adni, amikor ez a bolgár kormánynak esetleg kényelmetlen. A szófiai 

kormány és a VMRO viszonyát Kiss macedón informátora a következőképpen jellemezte: 

„A mostani kormánynyal némi nehézségeik vannak, főleg Buroff ur miatt, kinek a 

Jugoszláviához való barátságos közeledési kisérletei az ORIM-re nézve természetesen 

kellemetlenek és melyeket ellensulyozni egyik bevallott céljuk. Rendes jelszavuk: ’A 

bolgár kormány közeledhetik a szerbekhez – de ne a macedonok rovására!’ Minthogy ez 

elképzelhetetlen dolog, nyilvánvaló, hogy a macedonok és a bolgár külügyminister e 

                                                
257 MOL, K64 – 1927 – 16/a – 101. pol./1927, Szófia, 1927. november 14. Macedon ügyek. ORIM-hírek és 

Mihailoff fővojvoda apjának meggyilkolása. 

 



 121 

kérdésben ellenfelekként tekintendők. Informátorom Liapcseff urra nézve nagyon 

tartózkodóan nyilatkozott; igaz, hogy a ministerelnök nem mindig viselkedik ugy, ahogyan 

azt az ORIM óhajtaná, de egyébként meggyőződésük, hogy Liapcseff hű macedon, a ki 

tudva és akarva nem fog ügyüknek ártani és Buroff ur Belgrád felé irányuló tendenciáit 

bizonyos fokig ellensulyozhatja; helyébe más miniszterelnököt az ORIM egyelőre nem 

óhajt”. 

 

A magyar követség informátora a közeljövőre nézvést csak annyit mondott, hogy – a 

fentiek miatt – úgy hiszi, a VMRO élénkebb tevékenységének még nincs vége. Kiss 

Sándor ráadásául két nappal e beszélgetés után kapta a hírt, hogy Vancso Mihajlov fő-

vojvodának, VMRO-s triumvirnek az apját és a testvérbátyját a Jugoszláviához tartozó 

Stipben ismeretlen tettesek meggyilkolták. „Annyi bizonyosnak látszik, hogy az ORIM ezt 

a tettet megtorlatlanul aligha hagyja, amiből viszont, tekintettel a meglehetősen feszült 

helyzetre, a bolgár kormányra nézve kellemetlenségek származhatnak” – fejtegette a 

magyar diplomata. A Ljapcsev-kormánynak persze már nem csupán külföldön, hanem 

odahaza is hintapolitikát kellett folytatnia, pontosan a nemzetközi közvélemény miatt. Ez 

abból is kitűnik, hogy a legális macedón szervezetek gyűlését – amely november 13-ára 

volt kitűzve –, a jugoszlávokra való tekintettel a kormány betiltotta, mire a macedónok a 

gyűlést egy másik helyiségben mégiscsak megtartották, a rendőrség inkább csak „pro 

forma” tiltakozása mellett.
258

 

 

A bolgár-jugoszláv közeledés mindenesetre egyelőre nem járt eredménnyel. Bulgária így 

Görögországgal próbálta rendezni kapcsolatait. Az athéni magyar ügyvivő a Budapestre 

küldött 1927. december 31-ei jelentésében annak adott hangot, hogy angol és különösen 

olasz befolyás révén határozott javulás észlelhető bolgár-görög viszonylatban. „Ezen 

kedvezőbb athmosphera abban rejti magyarázatát, hogy a bulgárok belátják, hogy a 

szerbekkel megegyezni nem lehet, bármennyire is fáradjon Franciaország a két nemzet 

egymáshoz való közelebb hozásában, másrészt a macedon kérdés mindenkor akadályt fog 

képezni, állandó barátságos viszony létesítése és fenntartása szempontjából, mely közös 

müködésnek alapját képezhetné. Már Genfben, a conversatió Michalacopoulos és Bouroff 

urak között igen barátságos mederben folyt és ennek folyományaképen mindinkább alakot 
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ölt a közvetlen vasuti öszeköttetés Bulgária és Görögország között, Petrich, illetve 

Radomirtól a bulgár-görög határig“ – olvasható a jelentésben, amely szerint ez, a bolgár 

kereskedelemnek az Égei-tenger felé gyorsabb és könnyebb összeköttetést biztosító 

vasútvonal élénkitőleg fog hatni a két nép viszonyára.
259

 

A magyar diplomata megjegyzi, hogy még több különböző adminisztratív és vagyonjogi 

kérdés végleges gyakorlati rendezése várható, ami szívélyesebbé teszi majd a viszonyt a 

két állam között. „Igy a Népszövetség legutolsó ülése alkalmából a görög és a bulgár 

pénzügyminister egy egyezményt irtak alá, az 1919 évi november 27-iki Neuilly-i 

egyezmény alapján lefolyt görög-bulgár kölcsönös önkéntes kivándorlás, illetve lakoscsere 

résztvevői javainak kölcsönös liquidálása, illetve kártalanítása tárgyában. Ez alkalomból a 

bulgár félhivatalos is megelégedését fejezte ki, mindazonáltal felemlitve az állitólagos 

bulgár kényszerü tömegexodust Görögországból. Görög részről ez a leghatározottabban 

tagadtatik és fenntartatik, hogy egyetlen bulgárnak sem kellett a görög Macedoniából 

kivándorolni ezenkivül mindegyik elvihette ingóságait, marháját és ideje volt ingatlanait 

lajstromoztatni, melyekért annakidején ideiglenes elismervényeket nyertek, melyek most 

véglegesekért cseréltetnek ki. Ha bulgároknak valahonnan kényszerüleg ki kellett 

Görögországból vándorolni, úgy ez nem görög Macedonia, hanem nyugati Thrácia volt, 

ahonnan a nemzetközi occupátió utolsó napjaiban, midön eme területek már 

Görögországnak itéltettek oda, azon bulgároknak kellett Bulgáriába viszavándorolni, kik a 

bulgár kormány által a második balkánháború idejében letelepittettek, miután Görögország 

a bukaresti béke alapján elfogadta nyugati Thrácia visszaadását a bulgárok részére“ – írja 

az athéni magyar ügyvivő.
260

  

A diplomata ugyanakkor leszögezi, hogy jóllehet görög részről alig 100 ezerre teszik a 

Görögországban élő bolgárok számát, ám egy, az olasz követség által végzett tanulmány 

alapján 300 ezren lehetnek.
261
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A jelentés szerint újabb bizonyítéka a két állam barátságossá váló viszonyának az is, hogy 

a két állam már együttesen kérte a nemzetközi határbizottság visszahívását, amely az 

ismert, Pangalosz-féle bolgár-görög határincidens alkalmából küldetett ki.
262

 Mindezen és 

még egyéb adminisztratív kérdéseknek a helyszínen való barátságos letárgyalása és 

rendezése céljából a varsói görög ügyvivőt Athénba hivatták, hogy a szükséges 

instrukciókkal ellátva Szófiába utazzon. 

A magyar diplomata Budapestet tájékoztatja arról is, hogy az athéni bolgár ügyvivő, 

Dancsev neki akként nyilatkozott, hogy a VMRO „egyáltalán nem operál Görögország 

irányában“. „Ami pedig a macedon komitét és ennek feloszlatásának kivánságát illethetné, 

100,000, mindenre elszánt férfit nem lehet feloszlatni, ha pedig ennek névleges vezetője 

letartóztatna, ugy azon pillanatban ott volna helyettese, mig a kormány tagjainak személyi 

biztonsága rendkivüli mértékben csökkenne“ – állította a bolgár ügyvivő, nem mellékesen 

megemlítve a Ljapcsev-kabinet dilemmáját. Dancsev úgy vélekedett: a szerbek azt hiszik, 

hogy kegyetlenséggel le lehet a macedón forradalmi szervezetet törni, pedig az ki van 

zárva, „mert macedon kérdés van és maradni fog, addig mig az igazságtalanságok nem 

orvosoltatnak“. 

A jelentés szerint egyértelműnek tűnik, hogy mindezek azt mutatják, jugoszláv-bolgár 

szövetségre és őszinte barátságra a közeljövőben nem igazán kell számítani.
263

 Az 

egyébként azért sem tűnt valószínűnek, mert Jugoszlávia a hónapokkal ezelőtt bevezett 

szigorú határzárat nem oldotta fel, még ekkor – 1927-28 telén – sem. 
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Normalizálódó bolgár-jugoszláv kapcsolatok? 

 

A szófiai magyar ügyvivő 1928. január 9-ei külpolitikai helyzetjelentésében számot ad 

Burov bolgár külügyminiszterrel folytatott hosszabb és bizalmas beszélgetéséről. Mint írja: 

„A szerb-bolgár viszonyról Buroff ur távolról sem beszélt oly mérsékelt és optimista 

hangon, mint ahogy azt ő tőle, a Liapcseff-kabinet még leginkább szerb-barát tagjától már 

többször tapasztaltam. Élesen kikelt a már hónapok óta fennálló szerb határzár ellen és 

kérdésemre, vajjon ezt bolgár részről nem fogják-e hasonló intézkedésekkel viszonozni, azt 

válaszolta, hogy ez eltökélt szándéka, azonban várni fog, mig a népszövetségi kölcsön 

ügye el nem dől, mert attól tart, hogy egy erélyesebb bolgár lépés ma kedvezőtlenül hatna 

a népszövetségi kölcsön kérdésében döntésre hivatott köröknél.“ Kiss Sándor ugyanitt 

hangot adott annak, hogy Burov külügyminiszter eme szerbellenes hangja nagyon érdekes 

volt abból a szempontból, hogy megerősíti azt a – Budapestnek – már többször jelentett 

benyomását, miszerint a bolgár kormánynak a Belgráddal szemben immár gyakrabban 

mutatott szívélyesnek tetsző gesztusai nem jelentik még azt, hogy a két ország valódi 

közeledés küszöbén állna.
264

 

Az év elején a macedón forradalmi szervezet szintén nem tétlenkedett. Január 24-én Hory 

András, római magyar követ arról tájékoztatta Budapestet, hogy megbeszélést folytatott a 

VMRO külpolitikai megbízottjával, Tomalevszkivel, aki összegezte azon impresszióit, 

amelyeket, az olasz fővárosban tartózkodva, a jelenlegi politikai helyzetről nyert. Amelyek 

lényege az – mint fogalmaz –, hogy egyes fasiszta körökben mutatkozó ellentétes 

törekvések dacára az olasz diplomácia az angolokra való tekintettel ezúttal nem fogja a 

húrt a végletekig feszíteni, és hogy ennek megfelelően a nemzetközi helyzetben, 

nevezetesen az olasz-francia és az olasz-jugoszláv relációkban hosszabb-rövidebb ideig 

tartó enyhülés áll be.
265

 Február 4-ei küpolitikai helyzetjelentésében a szófiai magyar 
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ügyvivő, Kiss Sándor pedig arról ír, hogy az utóbbi néhány nap folyamán több ízben volt 

alkalma úgy Burov külügyminiszterrel, mint több követ kollégájával és egynéhány bolgár 

politikussal hosszasabban beszélgetni. Hangsúlyozza, hogy „a szerb-bolgár viszonyban 

novum nincsen, az itteni jugoszláv követ elég gyakran jár a külügyministeriumba, 

barátságos és reményteljes hangon beszélget, de semmi kézzelfoghatót nem hoz, se jót, se 

rosszat.“ Megjegyzi ugyanakkor: „Érdekes háttere van a ‚Times‘ egyik nemrég megjelent 

hirének, mely szerint az itteni angol követség a bolgár külügyministeriumnak egy 

jegyzéket adott volna át ama macedonokról, kiket a jugoszláv hatóságok gyakori 

határátlépésekkel gyanusitanak, mire a bolgár kormány a megnevezetteket az ország 

belsejébe internáltatta.“
266

 

A február 17-én fogant külpolitikai helyzetjelentés már bolgár sajtóorgánumokban 

megjelent cikekkel is foglalkozik, hiszen a követi jelentésben azt olvashatjuk: „A ‚Zvena‘ 

cimü, kéthetenként megjelenő bolgár politikai folyóirat nemrég egy feltünést keltö cikket 

hozott, melyben Bulgáriának külpolitikai helyzetét igen sötét, szinte fenyegető szinekkel 

festi, különösen a nyugati, szóval a jugoszláv határra való vonatkozással, célozván 

Macedoniának a jugoszláv kormány által történő, egyre fokozódó militarizálására. 

Eszmefuttatásainak alapját a cikkiró a f. hó 7.-i ministertanácson állitólag elhangzott 

külügyministeri nyilatkozatokból meriti. A cikk megjelenését követő napokon ugy a 

külügyminister, mint a ministerelnök Sofiából távol lévén a kérdéses cikkre várt 

megnyugtató cáfolatok csak néhány nappal később jelentek meg a kormánylapok 

hasábjain. Közben a ‚Posledna Poshta‘ cimü lap is foglalkozott a kérdéssel, azt a 

szenzációs hirt tevén hozzá, hogy Jugoszlávia a folyó év első felében harcra kész lesz és ha 

Bulgáriát nem tudja maga mellé kapni, vagy legalábbis semlegességét biztositani: 

megszállja Sofiát s itt egy olyan kormányt juttat hatalomra, mely kellő biztositékot fog 

nyujtani a jugoszláv célok elérhetéséhez.“ Kiss Sándor ugyanitt a két cikk hátterére 

vonatkozón a következőket teszi hozzá: „A mai bolgár kabinet, tekintettel a kormányzópárt 

heterogén összeállitására, olyan ministerekből áll, kiknek egymáshoz való viszonya nem 

egyenlően bizalmas. Ennek tulajdonitható a külügyminister ama, immár régebben felvett 

szokása, hogy az egyes külpolitikai momentumokat nem azonnal közli ministertársai 

összességével, hanem rendszerint csak a ministerelnökkel. Időről időre azután összefoglaló 

jelentést tesz a ministertanács előtt. Igy tett most is, Genfbe való elutazása előtt informálni 

óhajtván ministertársait. Habár a külügyministerium véleménye szerint a külpolitikai 
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helyzet semmivel se rosszabb, mint pl. három hónappal ezelőtt volt és ujabb aggasztó 

momentum nem is fordult elő, egyes ministerek (Kimon Gheorghieff? Naidenoff? 

Vassileff?) a Buroff ur által vázolt képet olyan sötétnek látták, hogy a ministertanács ülése 

után e benyomásukat nem tudták maguknak megtartani, többet beszéltek a kelleténél s igy 

látott napvilágot az emlitett, pesszimisztikus cikk“. A szófiai magyar ügyvivő e helyütt arra 

is figyelmeztet, hogy a bolgár külügyminisztert és a miniszterelnököt is igen kellemetlenül 

érintette ez az indiszkréció, annál is inkább, mert teljes nyomatékkal fenntartják azt a 

nézetüket, hogy a jelenlegi helyzet semmivel sem kedvezőtlenebb, mint hónapokkal ezelőtt 

és azóta is volt, közvetlen aggodalomra pedig nem látnak okot. Így Ljapcsev és Burov az 

ominózus cikk megjelenését úgy belpolitikailag, mint a megkötendő kölcsönre való 

tekintettel igen elhibázott dolognak találják. Ebben a – február 17-ei jelentésben – Kiss 

Sándor mindenesetre megjegyzi: igaz, hogy Burov említette előtte, miszerint „a szerbek 

mentalitása s a katonai párt erős befolyása mellett“ a meglepetéseket teljesen nem lehet 

kizárni. Végezetül a Belgráddal fenntartott kapcsolatokra vonatkoztatva hozzáteszi: „A mi 

a magam véleményét illeti, ugyhiszem hogy Buroff ur helyesen jellemzi a mai helyzetet: 

nem rózsás, de a nagy pesszimizmus megokolva nincs.“
267

 

A szófiai magyar ügyvivő még február 14-én egyébként reagált a Hory András római 

magyar követ és Naum Tomalevszki VMRO-s külpolitikus között pár héttel korábban 

megejtett beszélgetésről jelentettekre. Kiss Sándor a következőket boncolgatja: „helyesek 

Tomalevszkynek az esetleges olasz-jugoszláv háborúban való részvételre vonatkozó 

kijelentései. Ezt az állapotot, t.i. hogy az ORIM nem feltétlenül, hanem csak meghatározott 

kikötések mellett állna Olaszország oldalára: itt lépten-nyomon hallottam már. Az ORIM 

nem túlságosan bízik az olaszokban, platonikus ígéretekben nem hisz és idegen célok 

eszközéül magát felhasználni nem hagyja. Az a félelem, hogy a macedón forradalmi 

mozgalom a sok nehézség, áldozat és időveszteség folytán ellanyhul négyszemközötti 

beszélgetéseim folyamán macedón barátaimnál többször megfigyelhető volt. Hogy tehát a 

macedónok nagyon óhajtanak Olaszország hathatós támogatását, ez csak természetes, 

valamint az is, hogy nincsenek megelégedve az olasz részről eddig csak igen takarékosan 

adott segítséggel, mely inkább szép ígéretekből mint kézzelfogható tényekből áll.”
268
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Látható, hogy a VMRO-t aggodalommal töltötte el az, hogy majd tíz évvel a világháború 

után a macedón forradalmi mozgalomnak igazából átütő erdeményt nem sikerült elérnie 

Vardar-Makedóniában. A terület ugyanis továbbra is Jugoszlávia része volt, ráadásul 

Belgrád a macedón lakosság belső önrendelkezési törekvéseit sem fogadta el. Mai 

kifejezésekkel élve, sem az oktatási-kulturális, illetve személyi elvű, sem a területi 

autonómia nem került belátható közelségbe a macedónok számára Jugoszláviában. A 

terület elszakadására pedig egyelőre vajmi kevés esély mutatkozott, így akár a Bulgáriához 

csatlakozás, akár egy önálló és egységes Makedónia létrejötte, akár egy nagy balkáni 

föderáció megalakulása legfeljebb távlati célként volt értelmezhető ekkoriban. A VMRO 

helyzetét az is nehezítette, hogy ezek a célok, illetve megoldási javaslatok, „fejlődési 

modellek“ különböző irányzatokat is eredményeztek a szervezeten belül, de úgy, hogy a 

meghatározó személyiségek is viszonylag gyakran váltogatták a véleményüket ilyen 

tekintetben.
269

 

Kiss Sándor február 14-ei jelentésében egyébként azt is fejtegeti, hogy a VMRO-n belül 

létezik egy olyan elképzelés, mely szerint egy jövőbeni Nagy-Jugoszlávián belül 

kialakítható lenne egy autonóm Makedónia. „Ha autonóm Macedoniáról van szó, 

elsősorban is a bolgár elem autonómiája értendő, mert hogy pl. a kutzo-oláh elemnek
270

 az 

ország ügyeibe nem sok beleszólást fognak engedni, azt biztosra veszem. Az albán elemre 

vonatkozólag a vélemény még nincs kialakulva; azt hiszem, hogy ők a felállitandó önálló 

Macedónián belül elérhetnének bizonyos autonómiát” – ecseteli Kiss. Ám siet leszögezni: 

egyelőre azonban minden törekvés a teljesen önálló Makedónia megteremtését célozza.
271

 

Hozzátehetjük persze, hogy a levegőben maradt, mit is jelent a „jövőbeni Nagy-

Jugoszlávia“, ami már csak azért is lényeges kérdés mert nem világos, az adott elképzelés 

– különösen ebben a „pillanatban“ – az akkori Bulgária és Jugoszlávia későbbi 

egyesülésére vonatkozott-e
272

, vagy esetlegesen egy új jugoszláv államra, amelyben a 

macedónok valamilyen autonómiával bírnak Vardar-Makedóniában. Harmadik 

lehetőségként még az is felmerülhetett, hogy az ekkor Bulgáriához tartozó Pirini 

Makedónia – a VMRO bázisa – egyesült volna Vardar-Makedóniával egy „jövőbeni Nagy-

Jugoszláviában“, amelyhez nem tartozott volna a többi balkáni bolgárlakta terület. Ez 

                                                
269 Ld.: 100 godini Vatresna Makedono-Odrinszka Revoljucionna Organizacija. Makedonszki naucsen 
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utóbbi lehetőség egyébként az – 1923 óta – uralkodó bolgár körök véleményével egészen 

biztosan nem talákozott, hiszen Bulgária további „csonkolását“ eredményezte volna. 

1928. március 3-án a szófiai magyar ügyvivő már azt jelenti Budapestnek, hogy Vardar-

Makedóniából „újabb bolgár-gyilkolások” hírei érkeznek; az atrocitásokat pedig állítólag 

jugoszláv hivatásos fegyveres erők, illetve a „szerb zsoldba szegődött“ bandák követik el. 

Kiss Sándor közlése szerint „a Sofiában székelő legális macedón szervezet e gyilkosságok 

közül a szembeszökőbb és könnyen bizonyitható eseteket a Népszövetség főtitkárához 

cimzett és mellékleten fölterjesztett levelében jelenti be, ezzel is kérvén a nemzetek 

védelmét a szerbek által sanyargatott macedóniai bolgár kisebbségek részére”.
273

 A 

Bulgáriában működő legális macedón szervezetek tehát nyilvánosan és úgymond 

hivatalosan siettek tiltakozni, a VMRO pedig a maga sajátos módszereivel készült. Mint a 

szófiai magyar ügyvivő tájékoztat: „Úgy a szerbek, mint a görögök sűrűn emlegetik, hogy 

tavaszra a macedón forradalmi komité fokozottabb mozgalmakra készül. Erről 

macedonokkal beszélvén azt a választ kaptam, hogy a szerbek vérengzései az ellen-

akciókat szinte kikényszerítik és ha a macedon Liapcseff kormánya a macedóniai bolgárok 

életének megvédésére semmit se bír tenni: azok kénytelenek lesznek maguk gondoskodni 

védelmükről“. Más kérdés, vajon egy élénkebb bandamozgalom a „bolgár életek 

megvédését” fogja-e eredményezni – teszi hozzá Kiss Sándor. Leszögezi ugyanakkor, 

hogy a macedón forradalmi mozgalom köreiben még mindig számolnak egy olasz-

jugoszláv fegyveres konfliktus „ezidei“ kitörésének a valószínűségével, habár talán 

kevésbé határozottan várják mint néhány hónappal ezelőtt.
274

 

A VMRO azonban, csakúgy mint Bulgária területi revízióra csak az érdekelt hatalmak, 

azaz különösen Olaszország és Németország együttes fellépése esetén számíthatott volna. 

Hasonló cipőben járt a magyar kormány is. Bár Magyarország a külpolitikai 

elszigeteltségből valóban kitört, amikor 1927 áprilisában Olaszországgal barátsági 

szerződést kötött. A fasiszta olasz külpolitika nyíltan revizionista volt, a szerződés aláírása 
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így a magyar diplomácia számára a trianoni status quo elleni – hol nyíltabb, hol rejtettebb 

módon képviselt – irányvonalra is lehetőséget adott. Ezután Budapest megpróbálkozott a 

német-magyar kapcsolatok szorosabbra fűzésével is, s közös revizionista platform 

létrehozásával. A Bethlen-kormány valójában egy német-olasz-magyar szövetség 

felépítésére tett kísérletet. Ez a cél mindenesetre még nem valósulhatott meg, hiszen Berlin 

fő külpolitikai célja ekkoriban az volt, hogy véget vessen a Rajna-vidék francia 

megszállásának, és csökkentse jóvátételi kötelezettségeit. Berlin és Róma közeledése pedig 

a francia-német viszony további romlását eredményezte volna, hiszen Franciaország és 

Olaszország már a Duna-medencében és a Balkánon is nyíltan vetélkedett. Németország 

ezért 1928-ban még nem volt az olasz orientáció híve, így pedig Magyarországgal sem 

fűzhette szorosabbra a kapcsolatait. 

Ilyen körülmények között Bulgária sem léphetett fel a revízió igényével a nemzetközi 

porondon. Annál inkább volt esélye a jugoszláv-bolgár kapcsolatok normalizálására. Kiss 

Sándor Szófiából március 5-én arról számolt be, hogy két nappal azelőtt módjában állt a 

Bulgáriában szolgálatot teljesítő jugoszláv követtel, Nesiccsel hosszasan beszélgetni. 

Utóbbi a bolgár-jugoszláv kapcsolatokról úgy nyilatkozott: „a távolabbi jövőre nézve 

sokkal optimistább, mint a jelenben, mert örömmel tapasztalja, hogy hazájában ‚minden 

nappal kevesebb a szerb és több a jugoszláv‘.“ A magyar ügyvivő ezt és bolgár 

politikusoktól szerzett benyomásait összegezve arra következtetésre jutott, hogy Belgrád és 

Szófia között enyhülés várható. Hozzáfűzi, hogy „ennek inditóokaira nézve nem álltatja 

magát senki, aki a dolgokat kissé ismeri: nem szerelemből vágnak egymásnak 

barátságosabb arcokat, hanem mert Belgrád mégis csak fél az olasz expansiv politikától, 

Sofia pedig opportunitási okokból nem fog ráütni a feléje mégoly habozva nyujtott kézre 

sem, különösen akkor nem, ha ezért nem kell áldozatokat hoznia.“ Kiss azonban, 

diplomáciai jártasságát bizonyítva, hangsúlyozza: „Ha Jugoszlávia bajba keverednék és 

Bulgária valamiképen szabad kezet nyerne: akkor is hátba fogja támadnia a szerbeket, ha 

előzőleg a legszentebb szövetséget kötné is velük.“
275

 Mindeközben – a december végi 

reményekkel szemben – a bolgár-görög viszonylatban valódi változás nem állt be. A görög 

kormány részéről ugyanis az előző években már – mint Kiss fogalmaz – „többször is 
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kijelöltek követet Sofiába: ez még se jött el, ugy hogy az athéni bolgár követ is évek óta 

Sofiában üdül“.
276

 

 

A következő hetekben viszont a jugoszláv-bolgár viszony valóban enyhült. Mint 

Magyarország belgrádi követe április 30-án jelenti, a jugoszláv kormány a Bulgáriával 

szemben fennálló határzárat némileg lazította: jó részt megengedte ugyanis a határon való 

átkelést azoknak a bolgároknak, akiknek a határ mentén birtokaik vannak. A magyar 

ügyvivő közli, hogy a jugoszláv sajtó ezt úgy igyekszik beállítani, mint a bolgároknak 

nyújtott nagy kedvezményt, amivel Belgrád újabb tanújelét adta békülékeny politikájának 

Szófiával szemben. A diplomata úgy véli, bár a határzár ezen újabb leépítése kétségtelenül 

valamelyest enyhíteni fogja a fennálló feszültséget, ennek nagy jelentőséget tulajdonítani 

még nem lehet. „A bulgárok joggal kívánják a határzár megszüntetését és itteni követük 

állandóan tesz ez irányban lépéseket az itteni külügyminisztériumban. Jugoszláv részen 

azonban úgy látszik még mindig hiányzik a kellő megértés; Vakarelszky követ ugyan kap 

igéreteket, ezeknek keresztülvitelét azonban – utalva a néha előforduló apró 

határincidensekre – újra meg újra elodázzák. Az olyan kis alamizsna kicsikarása is mint a 

mostani rendelet hosszas tárgyalások eredményét képezi és végeredményben a helyzeten 

gyökeresen nem változtat” – elemzi a helyzetet a belgrádi magyar ügyvivő.
277

 

 

Beszámol arról is, hogy a határzárlat enyhítésével egyidejűleg a jugoszláv kormány egy 

másik, Szófia számára fontos rendeletet is kibocsátott, megtiltva a bolgár emigránsoknak a 

határ menti területeken való tartózkodást.
278

 Ennek komoly jelentősége volt, hiszen a 

bolgár emigránsok csoportját Sztambolijszki Jugoszláviába menekült hívei és kommunista 

elemek képezték. Őket a jugoszláv hatóságok 1923-tól a határ mentén helyezték el, 

felhasználva kisebb bandatámadásokra is, gyakran így reagálva a VMRO akcióira. A 

bolgár kormány kívánságára azután később – amikor mind nyilvánvalóbbá vált, hogy a 

jugoszlávok azon törekvése, hogy Bulgáriában újra a néhai, szerbbarát Sztambolijszki 

pártja jusson uralomra, egyelőre nem valósulhat meg – a határ mentéről áttelepítették az 

emigráns csoportokat Jugoszlávia belsejébe. Ezzel a bandatámadásoknak meg kellett volna 

szűnnniük. Ám még 1928 elején is előfordult, hogy bolgár emigránsokból álló banda 
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átlépte a határt, több személyt legyilkolt. Ami azt látszott bizonyítani, hogy jugoszláv 

részről a bolgár emigránsok – országon belüli – áttelepítése mégsem történt meg a Szófia 

által várt módon. A belgrádi kormány 1928. áprilisi – fentebb idézett – rendelete tehát 

komoly jelentőséggel bírt. 

 

Június 8-án a szófiai magyar ügyvivő mindenesetre azt jelenthette, hogy a bolgár-jugoszláv 

viszony közel sem vált szívélyessé. Ebben az is szerepet játszott, hogy a jugoszláv határ a 

legtöbb bolgár állampolgár előtt még mindig zárva volt. Kiss Sándor – mintegy 

hangulatjelentésként – ugyanitt jelzi a következőket is: „Az évenként szokásos macedon 

’felszabaditási ünnepséget’ bolgár pünkösdkor, junius 3.-án tartották meg, ezuttal még a 

rendesnél is nagyobb részvétel mellett. Sok ezer macedon, számos zászlóval és feliratos 

táblával vonult fel a bolgár főváros utcáin, sok beszéd volt, melyek a szerbekre éppen nem 

hizelgő kijelentéseket tartalmaztak.”
279

 

Belgrádnak, a Szófiával való kevéssé kiegyensúlyozott viszonya mellett, akadt még 

súlyosabb problémája is. Jugoszláviában ugyanis a hosszú hónapok óta tartó belpolitikai 

válság különösen felerősödött június 20-án: ekkor lőtte le a horvát Radicsot a belgrádi 

nemzetgyűlésben egy montenegrói képviselő. A horvát parasztpárti vezető később belehalt 

sérüléseibe. A merénylet után tüntetések robbantak ki horvátlakta területeken.
280
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Mihajlov a VMRO élén 

 

Hamarosan kaotikus helyzet alakult ki Bulgáriában is. Július 7-én ugyanis meggyilkoták a 

VMRO rangidős vezetőjét, a szervezet triumvirátusának tagját, Protogerov tábornokot.
281

 

Mint a szófiai magyar ügyvivő július 20-án Budapestnek megerősíti: „Sofiában nyilt utcán 

’ismeretlen tettesek’ agyonlőtték, vele együtt a komité által védelmére kirendelt fegyveres 

kisérőjét”. Kiss Sándor korábbi táviratára hivatkozva közli: „bátor voltam jelezni, hogy a 

gyilkossággal Protogheroff triumvirátusát, Vancso (Ivan) Mihailoffot gyanúsítják. E 

jelentésem a legteljesebb mértékben konfirmálódott, amennyiben a gyilkosság utáni 

második napon Mihailoff egy megbízottja révén tudatta a sofiai legális macedón szervezet 

vezetőségével, hogy Protogheroffot igenis ő ölette meg, a felelősséget vállalja és tettének 

okait a legközelebbi kongresszuson elő fogja adni. (Ezt egy teljesen megbízható fültanútól 

tudom, aki az üzenet átadásakor jelen volt.) Mihailoff ezenkivül felhivta a Sofiában több 

ezer taggal rendelkező szervezetet, hogy az „áruló” Protogheroff temetésén részt venni ne 

merjen és gyászjelentések (nokrologok) kiragasztásától tartózkodjék. A legális szervezet, 

habár némi habozás után, mégis részt vett a temetésen”.
282

 Kiss Sándor rendkívül jól 

értesültnek bizonyult, hiszen hamar kiderítette, aztán pedig meg is erősítette, hogy a 

gyilkosságot kinek az utasítására követték el.  

A macedón tábornok búcsúztatásán egyébként – mint Kiss fogalmaz – igazán impozáns 

tömeg jelent meg. „A főváros utcáin a gyászmenet vonalán az összes üzletek lezárva, 

gyászlobogók kitűzve. A közönség körében igen sok egyenruha, számos tényleges 

nyugdijas tábornok és egyéb törzstiszt. A Cár a templomban kiteritett holttesthez ment és 

koszorút tett le” – számol be a magyar diplomata. 
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A gyilkosság okait firtatva Kiss Sándor arra jut, hogy a 60. évét beöltött Protogerov 

tábornok és az egészen fiatal Mihajlov között élesedő ellentét volt tapasztalható.  

„Protogheroff sokkal mérsékeltebb, nyugodtabb, megfontoltabb és kevésbé vérengző volt a 

nagyon tüzes ifjú Mihailoffnál, aki ősz triumvir-társában a folytonos kerékkötőt látta” – 

magyarázza a magyar követ, megjegyezve: Mihajlovnak diktátori ambíciói lévén, a nagy 

tekintéllyel rendelkező Protogerov a nagyratörő fiatalembernek az útjában állt. Az utóbbi 

állítólag talált is indokot a tábornok likvidálásához: „Todor Alexandroff meggyilkolását 

Mihailoff most Protogheroff művének akarja feltüntetni, amit főleg arra alapít, hogy midőn 

Alexandroffot és kísérőjét négy évvel ezelőtt lelőtték: a velük volt harmadik személy, 

Protogheroff sértetlen maradt”.
283

 

 

Augusztus 2-án a szófiai magyar követségi tikár, Ghyczy Jenő – Kiss Sándort helyettesítve 

– azt boncolgatja, hogy a VMRO-n belül a protogerovisták és a mihajlovisták között teljes 

szakadás ment végbe. Az előbbiek vezetői közé tartozik Pophrisztov (eddigi tiumvir) és 

Tomalevszki, az utóbbiaknak pedig természetesen Mihajlov parancsol. Az ideiglenes 

ügyvivő felhívja a figyelmet: „a tényleges hatalom Ivan Mihailoff kezében van, akinek 

meg volt az a nagy  előnye, hogy a gyilkosság idején macedón területen tartózkodott, 

megszervezhette párthiveit, felvilágosithatta a lakosságot és jelenleg annyira uralja a 

helyzetet, hogy a protogheroffistáknak 30 főből álló bandájának macedón területre való 

behatolását minap könnyű szerrel megakadályozhatta. Mihailoff megtartotta a 

kongresszust, amelynek egybegyűlése a Protogheroff tábornokkal fennálló differenciák 

miatt hónapok óta késett, megalakitotta a központi bizottságot, amelynek tagjai kivüle még 

Karadjoff és Razvigoroff”.
284

 

 

A követségi tikár egy mihajlovista forrásra hivatkozva jelzi: a VMRO új, első számú 

vezetője a közeljövőben olyan akciókat akar Vardar-Makedóniában eszközölni, 

amelyekben 2-3 fős bandák vesznek részt, és amelyek közvetlenül Bulgáriából hatolnak be 

Jugoszláviába. „A nagy bandák fenntartása nagyon költséges és velük dolgozni is nehéz. 
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Görögországot egyelőre kicsatolja tevékenységének szinteréből; az ottani lakosságot nem 

akarja nyugtalanitani, sőt bizalmat akar bennük kelteni, hogy szükség esetén ezen a 

területen keresztül hatolhassanak be Szerbiába” – ad számot Ivan Mihajlov új 

„akciótervéről” Ghyczy Jenő.
285

 

 

Augusztus 18-án már Kiss Sándor számol be arról Budapestnek, hogy a mihajlovisták 

kongresszusuk után körlevelet tettek közzé, amelyben igazolják Mihajlov eljárását, elítélik 

Protogerov politikáját, nyíltan vádolva Alekszandrov meggyilkolásával, és 

„helybenhagyják” a tábornok kivégzését. „Az ORIM további tevékenységére nézve 

természetesen csak burkolt kifejezéseket használnak: a felszabaditó harcnak minden 

megfelelő eszközzel való folytatását tűzik ki” – figyelmeztet a magyar ügyvivő.
286

 

     

Kiss Sándor ugyanezen a napon – augusztus 18-án – írt másik jelentésében emlékeztet arra, 

hogy Nagy-Britannia és Franciaország szófiai diplomáciai képviselői augusztus 10-én 

együttesen megjelentek a bolgár külügyminiszternél, s barátságos hangon felhívták 

figyelmét a rendzavarásokra és a feszültségre, ami Protogerov tábornok meggyilkolása 

nyomán az országban uralkodik, „s melynek olyan, a határokon esetleg túlmenő hullámai 

lehetnek, hogy azok a szomszéd államok, nevezetesen Jugoszlávia érdekeit súlyosan 

érinthetnék.” A magyar diplomata felhívja Budapest figyelmét, hogy habár a brit-francia 

diplomáciai nyilatkozat óta már egy hét eltelt, a bolgár kormány e kérdést illetően a 

legmélyebb hallgatásba burkolózik. Kissnek sikerült megtudnia, hogy a két követ nem 

csupán általánosságban beszélt, hanem rámutatott arra, hogy most, a VMRO kebelén belüli 

szakadás folytán talán egyhamar vissza nem térő alkalma van a bolgár kormánynak arra, 

hogy a fejére nőtt macedón forradalmi szervezetet letörje. Annál is inkább, mert a VMRO 

egyik csoportja, mégpedig a protogerovisták maguk is sürgetik, hogy a szófiai kormány 

Mihajlov és társai ellen lépjen fel. A magyar diplomata úgy értesült, hogy brit és francia 

kollégái általában rámutattak: a bolgár kormány nem tesz eléggé erélyes lépéseket annak 

érdekében, hogy a szomszéd államokra nézve veszélyes mozgalmak működését az ország 

területén lehetetlenné tegye. Ám Burov külügyminiszter állítólag nem maradt adós a 

válasszal. Kiss Sándor így értesült: „megbizható forrásból megtudtam, hogy a 
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külügyminister kiemelte, miszerint hónapok óta bolgár területről semmiféle fegyveres 

határátlépés nem történt, ami annak a bizonyitéka, hogy a bolgár kormány megtett 

intézkedéseinek igenis van foganatjuk”. Protogerov tábornok meggyilkolásával 

kapcsolatban pedig a vizsgálatot megkezdték – állította Burov – Kiss forrása szerint – a 

brit és a francia követnek, nyomatékosítva: „a macedón mozgalom nem olyan dolog, 

melyet egyik napról a másikra el lehessen intézni. Lassanként ez a kérdés is javulni fog, 

legyenek türelemmel”.
287

 

 

Fontos diplomáciai adalék, hogy az olasz kormány nem csatlakozott a brit-francia 

nyilatkozathoz. Kiss Sándor úgy tudta: „Mussolini úr kategorikusan foglalt állást ez ellen; 

az itteni olasz követ Liapcseff ministerelnök urnak azt mondta, hogy ámbár Olaszország 

éppúgy óhajtja Bulgária belső megnyugvásának mielőbbi teljes helyreállását, mint a 

közbenjáró két nagyhatalom: a démarche-hoz nem csatlakozik, mert nézete szerint ez 

sértené Bulgária szuverenitását.”
288

 

 

Egyértelműnek látszik, hogy a Balkánon – és a Duna-medencében – immár Franciaország 

vetélytársának számító Olaszország nem is vehetett részt az angolok és különösen a 

franciák oldalán egy ilyen akcióban. Ráadásul világosnak tűnik, Mussolini a jugoszlávokat 

még így sem kívánta segíteni, különösen a vele jó kapcsolatokat ápoló Bulgária rovására.      

 

Rubido-Zichy Iván londoni magyar követ augusztus 22-ei számjeltáviratában egyébként 

megerősíti Kiss Sándor nem egy értesülését. „Sofiai angol-francia démarchera 

vonatkozólag Foreign-Officeban azt a bizalmas felvilágosítást nyertem, hogy az 

Protogeroff tábornok meggyilkolásával áll összefüggésben. Gyilkosság ugyanis 

nyilvánvalóvá tette, hogy Macedon Comité-ban nézeteltérések vannak és ennél fogva ezen 

pillanatot ki kellene használni mozgalom letörésére” – írja a londoni magyar diplomata, 

ugyanakkor hangsúlyozza: „Foreign Officeban démarcheot nem veszik túl komolyan és 

nem biznak abban, hogy bolgár kormány képes lesz macedon mozgalmat leszerelni”.
289

 Ez 

utóbbi megjegyzés az angolok józanságáról és jó információiról tanúskodik. Miközben az 

sem tűnhetett mellékes körülménynek, hogy ez ügyben Nagy-Britannia névlegesen ugyan 
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Franciaország mellett állt, de hagyományos egyensúlypolitikája miatt Párizs és Róma 

vetélkedése most sem lehetett London ellenére. 

 

Olaszország egyébként 1928 őszén újabb szövetségest szerzett magának a Balkánon, 

mégpedig Görögországot. Az előzményekhez tartozik, hogy még júliusban – az előző 

évben Krétára visszatért – Venizelosz átvette Athénban a hatalmat: a választásokon pártja 

223 mandátumot szerzett a 250-ből. Szeptember 23-án pedig megköttetett az olasz-görög 

barátsági szerződés, amelyben Görögország lemondott a Dodekanészoszról
290

 Olaszország 

javára. 

Természtesen Róma is tett gesztust Athénnak. Szófiából erről Kiss Sándor – szófiai 

sajtóorgánumokra is támaszkodva – a következőképpen vélekedett: „a görög ministerelnök 

római tárgyalásaival kapcsolatosan a félhivatalos bolgár sajtó szinte szokatlanul nyilt 

hangon tárgyalja, hogy most Görögország egy nagyhatalom támogatását szerezte meg, ami 

igen fontos reája nézve, elsősorban is a szaloniki kikötő miatt, amelyre vonatkozó szerb 

törekvésekről mindenki tudja, hogy csak pillanatnyilag gazdaságiak, tényleg azonban 

sokkal messzebb menőek. Kétségtelennek tartják, hogy Olaszország meg fogja védeni 

Görögországot egy Szalonikire irányuló szerb támadás ellen és hogy Görögország egy 

olasz-szerb fegyveres konfliktus esetére semlegességet igért. Nyiltan megmondják, hogy a 

szerbek által fenyegetett ‚egyéb balkáni államok‘ ugyancsak Olaszország támogatását 

fogják keresni, bár elismerik, hogy egy nagyhatalomnak a Balkánon való térfoglalása 

általában véve nem kivánatos dolog; de ennek oka csak Jugoszláviának a szerb 

hegemóniára való féktelen törekvése“.
291

 Mindebből kitűnik, hogy a félhivatalos bolgár 

sajtó nem kertellt: Jugoszláviával szemben várhatóan Bulgária is Olaszországra fog 

támaszkodni, az eddieknél is erősebben. 

A szófiai magyar ügyvivő amúgy megállapítja, hogy bár Szófia nem örül őszintén Athén 

legutóbbi külpolitikai sikerének, hiszen Bulgária a világháború után a vesztes oldalon 

találta magát, szemben Görögországgal, annyiban nem bánja déli szomszédjának 

kedvezőbb helyzetét, hogy Jugoszlávia nemzetközi és különösen balkáni pozíciójának 

gyengülését látja. „Jugoszlávia tavaly Tiranát, ezidén Szalonikit illetőleg határozottan tért 

vesztett, amit itten természetesen bőven kommentálnak, politikus körökben még sokkal 
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többet, mint a sajtóban. Érdekes ez éppen a mostani időkben, midőn ugy francia, mint 

angol részről annyira dolgoznak a szerb-bolgár közeledésen és amidön e törekvéseknek a 

bolgár külügyminister személyében olyan engedelmes szolgája van“ – ecsetelte a különös 

helyzetet Kiss. A magyar diplomata tehát nem megy el azon ellentmondás mellett, hogy az 

alapvetően olaszbarát – és titkon revízió párti, a VMRO-val „szövetséges“ – bolgár 

kormánynak franciabarát külügyminisztere van Burov személyében, aki kiegyezne 

Jugoszláviával is. 

Kiss Sándor levonja következtetését is: „A görög külpolitikai sikereknek itteni 

szempontból véve első eredménye nézetem szerint az lesz, hogy az egyes bolgár 

politikusok által (entente nyomásra) suba alatt szorgalmazott szerb-bolgár közeledés 

legalább egyidőre még az eddiginél is lassabb ütemben fog haladni“.
292

 

November 9-én arról tájékoztat a szófiai magyar ügyvivő, hogy a bolgár sajtó az előző 

napokon elég sűrűn foglalkozott Jugoszláviának Görögországhoz, közvetve pedig 

Bulgáriához való viszonyával. „A Zora (ellenzéki, demokrata) napilap egy belgrádi 

tudósitást hoz, mely szerint a jugoszláv kormánynak nem marad más hátra, mint vagy 

szótlanul zsebrevágni a görögökkel szemben elszenvedett balsikert, vagy ezt egy Bulgária 

irányában teendő közeledési lépéssel ellensulyozni, ami – a tudósítás szerint – Belgrádban 

rokonszenvesebb volna az első változatnál“ – fűzte hozzá Kiss Sándor. A követ 

ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy Jugoszlávia részéről a Bulgáriához való közeledésnek 

igen nagy akadályai vannak: „olyan dolgok, melyeknél a bolgár közvélemény nem 

engedhet, nevezetesen a macedoniai bolgár nemzetiség és nyelv elismerése, ami a 

szerbeknél igen nehezen fog menni. De Szaloniki kérdése Jugoszláviára nézve nagyon 

fontos, azonkivül a horvát kérdés sincs még megoldva s igy lehetséges, hogy Bulgária 

nyugati szomszédja mégis rá fog fanyarodni a barátságosabb magatartásra.“ Kiss 

mindezeket figyelembe véve hangsúlyozta azt a már többször kifejezett véleményét, hogy 

„a szinte periodikusan megismétlődő szerb-bolgár közeledési hullámocskáknak még jó 

időre van szükségük, mig valamelyik irányban végleges eredményt hozhatnak“.
293
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Különösen nehéznek látszott Szófia és Belgrád tényleges közeledése a VMRO új 

vezetőjének, Ivan Mihajlovnak a politikáját tekintve. Kiss Sándor 1928. december 5-én 

arról adhatott hírt Budapestnek, hogy – a magyar követségi titkár, Ghyczy Jenő 

társaságában – a macedón forradalmi szervezet első emberével annak „birodalmában” 

találkoztak. A leírás tanulságos: „Az ORIM ezidőszerinti vezető személyiségével, Vancso 

Mihailoff triumvirral való találkozásunk a forradalmi szervezetnél szokásos, kissé 

szinpadias és készakarva komplikált körülmények között folyt le: nyolc órás automobil 

utazás /télviz idején balkáni utakon!/, lovaglás, majd gyaloglás hóboritotta sziklás 

hegyeken, találkozás egy, forradalmi szempontból történelmi nevezetességű kis 

komitadzsi-tanyán, stb. stb. Végre ott voltunk Mihailoff előtt, aki Protogheroff tábornok – 

épen őáltala történt – lelövetése óta a forradalmi szervezet, vagy legalább is ennek 

legerősebb csoportja élén áll. Következett a Keleten szokásos kis ajándékok kicserélése: én 

magyar borokat és szivarokat adtam neki, amit ő macedón cigaretta-különlegességekkel 

viszonzott.”
294

 

Kiss kérdésére, hogy a bandatevékenységről mit lehet tudni, Mihajlov azt felelte, hogy „a 

könnyebb és eredményesebb kezelés érdekében” a bandák számát valamivel megnövelték, 

az egyes csapatok erejét azonban tetemesen lecsökkentették, úgyhogy most kevesebb 

komitadzsi áll fegyverben, mint korábban. A VMRO vezetője leszögezte: 20-30 főből álló 

bandák helyett 3-5 emberes kis cseták dolgoznak, ezek ugyanis könnyebben juthatnak át 

mindenhol, könnyebben bújtathatók el, könnyebben élelmezhetők, továbbá a lakosságot 

kevésbé fárasztják, mint a nagy bandák. 

Mihajlov tehát nem a jugoszláv-bolgár megegyezést kívánta, hanem a VMRO akcióinak a 

sikerét Vardar-Makedóniában. A szófiai magyar ügyvivő ráadásul úgy vélekedett: az, hogy 

a bolgár kormány erővel törhesse le a VMRO-ot, egyszerűen lehetetlennek tűnik. Mint 

magyarázza, „még a mai, Protogheroff tábornok lelövetésével határozottan meggyengült 

ORIM-mal se bírnának. Nem hiszem tehát, hogy Buroff úr ebben az irányban 

kategorikusan lemerje magát kötni. Ha azonban Mihailoffnak nem sikerül jobban magához 
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vonni a forradalmi mozgalom összes értékes elemeit, akkor nagyon lehetséges, hogy a 

szervezet fokozatosan gyengülve végre is a múlt emlékei közé fog lépni”. 

Kiss Sándor diplomáciai jártasságát és a macedón ügyekben mutatott tájékozottságát 

bizonyítja újfent, hogy mindezek a feltételezések valamiképpen beigazolódtak. Ráadásul, 

mint írja: „Az én személyes nézetem szerint a forradalmi szervezet letörése vagy más uton 

való megszűnése esetén a macedóniai bolgárság sorsa csakugyan enyhébb lenne, – de 

felszivatása, elszerbesitése csakhamar be is következnék”.
295

 Sejtései jórészt 

beigazolódtak. 

 

Ekkoriban azonban Jugoszláviát súlyos, talán még a macedónkérdésnél is hamarabb 

megoldandó belpolitikai problémák gyengítették: 1928 decemberében, a jugoszláv állam 

megalakulásnak 10. évfordulóján a hónapok óta tartó feszültségek horvátok lakta 

vidékeken tüntetésekbe, zavargásokba torkollottak. A több helyütt barikádharcokká fajuló 

megmozdulásokat a kormányzat katonasággal tudta elfojtani, aminek halálos áldozatai is 

voltak. 
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Királyi diktatúra Jugoszláviában – egyezkedés Bulgáriával 

 

 

 

Az állam működőképessége, hovatovább egybentartása érdekében 1929. január 6-án a 

szerb-horvát-szlovén uralkodó döntő lépést tett: I. Sándor az 1921-es Vidovdani 

alkotmányt felfüggesztve királyi diktatúrát vezetett be Jugoszláviában. Feloszlatta a 

nemzetgyűlést, illetve a pártokat, s bevezette a cenzúrát. Miniszterelnöknek 

testőrparancsnokát, Petar Zsivkovics táboronokot tette meg. A királyi hatalomról szóló új 

törvény értelmében az uralkodó lett minden hatalom letéteményese; Sándor az országos 

szinten túl is véget vetett a parlamentáris pártpolitizálásának, így a tartománygyűléseket és 

a választott községtanácsokat is feloszlatták, a polgármesterek helyére katonai megbízottak 

léptek. Sorra tiltottak be szakszervezeteket és kulturális egyesületeket is, az egyesülési jog 

felfüggesztése következtében.
296

 

 

A komoly számban emigráló horvát politikusok közül a jogpárti Ante Pavelics egy 

nacionalista ifjúsági mozgalom élére áll 1929-ben, majd később, Olaszországban, 

Mussolini támogatásával létrehozza az Usztasa mozgalmat. E politikai formáció célja a 

horvát függetlenség megteremtése, szükség esetén erőszakos eszközökkel. Pavelicsék 

egyébként már 1929-ben kapcsolatba, majd szövetségre léptek a VMRO-val. A horvát 

extrémista nacionalisták, az egyre radikalizálódó macedón forradalmi szervezet és a 

fasiszta Olaszország célja egyértelmű volt: Jugoszlávia meggyengítése, illetve majdani 

feldarabolása.   
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Az új belgrádi kormány mindenesetre – vélhetőleg a fentiek hatására is – úgy döntött, hogy 

Jugoszlávia és Bulgária között ismét megpróbálja normalizálni a kapcsolatokat. Forster 

Pál, belgrádi magyar követ február 11-én Budapesttel közli: a jugoszláv kormány a két 

ország között immár több mint egy éve fennálló bolgár határzárat feloldotta, s hogy ezt, az 

e tárgyban kiadott kommüniké szerint, követni fogják egy kereskedelmi szerződésre 

vonatkozó tárgyalások is. A belgrádi magyar követ, kétkedve, úgy vélekedett, az új 

rendszabály talán az első lépés lehetne a Szófia és Belgrád közötti közeledés során, ha a 

két államot mélyreható ellentétek amúgy nem választanák el egymástól. A határzár 

feloldásáról Kumanudi jugoszláv külügyminiszter úgy nyilatkozott Forsternek, hogy most 

a belgrádi kormány elérkezettnek látta az időt, hogy jóindulatának tanújelét adja.
297

 

 

„Maga a szerb sajtó ez alkalommal szintén nem nagy lelkesedéssel ir a Jugoszlávia és 

Bulgária közötti közeledésről. A ’Politika’ szerint a belgrádi kormány nem táplál illuziókat 

arra nézve, hogy Liapcsev kormányával a jó viszony hamarosan helyreálljon. Azonban 

dokumentálni akarta jóakaratát és hogy békés politikát szándékszik folytatni” – jelenti 

február 11-én Forster Pál. Hozzáfűzi, hogy hasonló hangnemben ír a Trgovinski Glasnik: 

„Amig – irja nevezett lap – a bulgárok nem nyugodtak bele a békeszerződések által 

teremtett helyzetbe, s amig megengedik területükön a macedonok terrorisztikus akcióját, 

addig közöttünk nem lehet szó jó viszonyról. Mi nem vagyunk oly naivak, hogy ne lássuk 

Bulgária kétszinü játékát, mert mig egyrészt Buroff bennünket örök barátságról biztosit, 

addig Volkov és Liapcsev teljesen Róma felé orientálódnak.” A belgrádi magyar követ 

véleménye szerint a határok megnyitása tehát valójában még nem eredményezett 

közeledést a két állam között, az még messze van, azonban tagadhatatlan, hogy az új 

jugoszláv rezsim e lépésével békülékenységét akarta a nemzetközi porondon 

megmutatni.
298

 

 

Szintén február 11-én Kiss Sándor Szófiából arról ad tájékoztatást, hogy a bolgár kormányt 

Belgrád ezen lépése rendkívül meglepte. Mint a magyar diplomata írja: „a szélső-

nacionalista Zsivkovics kormánytól aligha remélhettek egy olyan engedékeny lépést, 

melyet a sokkal mérsékeltebb Korosec-kormány nem mert megkockáztatni. A lépés 

inditóokára nézve itt semmi kétség nincsen: bebizonyitottnak veszik, hogy az nem a 
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szerbek jobb belátásából ered, hanem ezt az engedményt Franciaország meglehetősen 

erélyes hangon követelhette, mert aggályai vannak délszláv keresztgyermeke jövőjét 

illetőleg. A franciák emez aggályoskodása különösen Wolkoff volt hadügyministernek 

római bolgár követté való kinevezése óta észlelhető, aminek Párisban ugylátszik nagyobb 

fontosságot tulajdonitanak mint – Sofiában, ahol tudják, hogy Wolkoff küldetésének talán 

éppen belpolitikai okai a legsulyosabbak: félretenni őt az utból. Franciaország eme nagyon 

is valószinű pressziója (és nem a szerbek iránti bizalom) okozza azt, hogy a bolgár 

kormány a határzár feloldása kérdésében optimista, vagyis azt hiszi, hogy az e téren 

kötendő megállapodásokat a szerbek nem szándékoznak szabotálni, hanem aránylag 

tisztességesen fogják megtartani”. Kiss megjegyezi, hogy érdekes momentum: annak 

idején ugyan a jugoszláv kormány a határzár megszüntetését bizonyos sérelmek 

orvoslásától, bizonyos rendszabályok foganatosításától tette függővé, ám most a feloldás 

megtörtént anélkül, hogy ehhez bármiféle feltételt kötöttek volna.
299

 Bármi is lehetett tehát 

Belgrádban a határzár feloldásának a kiváltó oka, az biztosnak látszik, hogy szerepet 

játszhatott a döntésben az attól való félelem, hogy Olaszország vezetésével bekeríthetik 

Jugoszláviát. Ennek lehetőségét pedig Belgrád mellett Párizs is aggodalommal figyelhette.   

 

A belgrádi magyar követ február 13-án, diplomata kollégáival folytatott beszélgetései 

nyomán, arra jut, hogy a határzár fenntartása már hosszabb idő óta visszatetszést keltett 

külföldön, nevezetesen Párizsban és Londonban is. „Az angolok és a franciák tanácsaikkal 

igyekeztek oda hatni, hogy a balkáni béke érdekében ez az immár indokolatlanná vált 

rendszabály minél előbb megszünjék. Valószinű, hogy az utóbbi időben a két nagyhatalom 

ideirányuló tanácsai még sürgetőbbé váltak. Az új belgrádi regime-nek természetesen 

érdekében áll a külfölddel és különösen a nagyhatalmakkal szemben békeszeretetének 

bizonyságát adni, és azt a látszatot felidézni, hogy a bolgár-jugoszláv feszültség 

enyhitésére Belgrád minden lehetőt elkövet és ha a két állam viszonyában lényeges javulás 

nem áll be, az tisztára Szofia rovására irandó. Szándékában állott bizonyára a Zsivkovics 

kormánynak az is, hogy az országban magában azt az impressziót keltse, hogy a kormány 

minden lehetőt elkövet a célból, hogy az állam külpolitikai helyzetét javitsa” – áll a 

belgrádi magyar követségi jelentésben.
300
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Kiss Sándor viszont még február 11-én felhívta figyelmet, hogy „a bolgár sajtó a határ 

feloldását meglehetős hűvösen, örömujongás és hálálkodás nélkül fogadta; egy 

igazságtalanság megszüntetése még nem ajándék; elismerik, hogy a normális viszonyok 

helyreállitása megkönnyiti a két ország közötti közeledést, de tagadják, hogy ez magában 

véve már közeledő lépés lenne”.
301

 

 

A szófiai magyar ügyvivő a határzár feloldásának közvetlen következményeire nézvést 

prognózist nyújtani nem sietett. Szubjektív benyomásásnak hangot adva viszont 

kijelentette, hogy Belgrádnak ez a lépése, ha a két ország közötti feszültségen némileg 

enyhít is, az igazi közeledést, „a szívek közeledését” nem sokkal fogja előbbre vinni.
302

 

 

A két ország között aztán a tél végén és a tavasz elején hetekig folytattak tanácskozást 

Pirot városában. Április 10-én a belgrádi magyar ügyvivő arról ad számot, hogy a piroti 

tárgyalásoknak – a két állam által még nem ratifikált – eredménye a következőkben 

foglalható össze: „határincidensek kivizsgálására szervezendő bizottságok kérdésében a két 

állam kiküldöttei teljesen megegyezésre jutottak. Ezzel kapcsolatban jugoszláv részről azt 

is javasolták, hogy a határ mentén egy 10 km-es zóna állapittassék meg, amelyben csakis 

oly személyek tartózkodhassanak, akik ott állandó lakhellyel birnak vagy hivatalt töltenek 

be. Ezt a javaslatot a bolgárok elutasitották.”
303

 Nem nehéz kitalálni – tehetjük hozzá –, 

hogy utóbbi javaslatot a macedónkérdés miatt futtatta zátonyra Bulgária.  

  

A kettősbirtokok kicserélésének ügyében nem sikerült megállpodni; ahogyan nem 

rendezték teljesen a bolgár állampolgárok Jugoszlávián történő átutazásának a kérdését 

sem. Megegyeztek ugyanakkor az útlevelek kezelésének a megkönnyítésében és az illeték 

egységesítésének – másodrangúnak tartott – kérdésében. 

 

A jelentés hírt ad arról, hogy a belgrádi sajtó szemére veti Bulgáriának, hogy a 

macedónkérdés felvetésével zavarta azt a barátságosabb atmoszférát, amely a piroti 

tárgyalások következtében kialakulóban volt. „Mint ismeretes, a bolgárok ezt a kérdést a 
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genfi kisebbségi tárgyalásokkal kapcsolatosan vetették fel és a jugoszlávok nemrég a 

londoni balkáni komité közvetítésével a Népszövetséghez intézett panaszra azt a választ 

adták, hogy macedon kérdés egyáltalán nem létezik, mert Dél-Szerbiában macedonok vagy 

bolgárok egyáltalán nem léteznek, csak a szerbek. Erre az álláspontra helyezkedik az egész 

szerb sajtó, amely a Bulgária és Jugoszlávia közötti közeledést csak akkor tartja 

lehetségesnek, ha Bulgária ezt elismeri” – olvasható a belgrádi magyar követség április 10-

én született jelentésében.
304

 

 

Az amúgy sem felhőtlen bolgár-jugoszláv viszonyt némi közjáték is megzavarta: Ante 

Pavelics horvát emigráns politikus április 20-án Bulgáriába látogatott, és szövetséget kötött 

a macedón emigránsok képviselőivel. A jugoszláv kormány tiltakozott, de Bulgária 

hivatkozhatott arra, hogy ehhez a szövetséghez neki nincsen hivatalosan köze. 

 

Szófia – nem nyíltan képviselt – revíziós politikáját egyébként pedig nem adta fel. Erről 

tanúskodik az új szófiai magyar ügyvivő, Rudnay Lajos június 5-ei jelentése. Fogadta 

ugyanis Borisz bolgár király, a megbeszélés politikai részét pedig a következőképpen 

foglalja össze. „A király szerint a legyőzött, ellenségtől körülvett országoknak mint 

Magyarország és Bulgária rendkivül óvatosan kell politikai eszközeiket és tetteiket 

megválasztaniok és mérlegelniök. Franciaország állandó gyanakvásban él, amelyet a 

környező államok, mindenből fegyvert kovácsolva ellenünk táplálnak” – idézi fel a 

hallottakat a magyar diplomata,  hozzátéve, hogy Borisz úgy véli: „A politikát ugy kell 

tehát irányitani, hogy semmiféle támadófelület se nyujtassék és évek folyamán a 

gyanakvás elaludjon. Ő ezt az elvet követi és hiszi ez az egyedüli célravezető, mert az idő 

számunkra dolgozik”.
305

 

A bolgár uralkodó a jugoszláv politikusokról is tanulságos jellemzéssel él. „A szerb 

államférfiak, de különösen Pasics kinek tanitványai és elvei uralkodnak a mai rendszerben, 

mester volt abban, hogy a belpolitikai nehézségeket Bulgáriával szemben felidézett 

incidensekkel vezessék le. Kell tehát, hogy a bolgár kormány ma kettősen ügyeljen arra, 
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hogy a szerb relációban ilyen ürügyre alap ne adassék”.
306

 Borisz tehát kiállt Ljapcsev 

kormányfő és Burov tárcavezető óvatos, de célratörő külpolitikája mellett.  

Ez utóbbi részeként értékelhető, hogy Bulgária Magyarországgal békéltető és 

döntőbírósági szerződést kötött 1929. július 22-én.
307

 A bolgár és a magyar fél az 

egyezményben a békeszerződések későbbi módosítását nem zárta ki.
308

 

Rudnay Lajos augusztus 6-án a – Páriszból azelőtt éppen hazatért – bolgár 

külügyminiszterrel történt beszélgetéséről értesíti Budapestet. Burov – állítása szerint – 

vezető francia politikusokkal való találkozója során a következőket közölte: „Hogyha 

Franciaország erős Jugoszláviát kiván nyugat felé, akadályozza meg, miszerint a szerb-

bolgár ellentét Jugoszláviát gyengitse. Ezen kijelentés, amelyet később mérsékelni 

igyekezett, és amelyet az olasz követtel közöltem, szerény véleményem szerint teljesen 

megvilágitja Buroff úr politikáját. A bolgár külügyminister ezek szerint Párizsban 

rámutatott arra, hogy egy olasz-szerb háboru esetén Bulgária semlegessége, értékkel bir, 

lehet azonban, hogy még ennél is tovább ment” – olvasható Rudnay jelentésében.
309

 

A szófiai magyar ügyvivő augusztus 6-án azon véleményének ad hangot, hogy a 

jugoszlávok által hónapok óta követelt semleges zóna kérdésében talán létrejöhet 

kompromisszum, de az is bajosan lesz komoly és kielégítő. A kettősbirtokosok 

megszüntetését azonban, hiába erőltetik a jugoszlávok, nem tartja lehetségesnek.
310

 

„Nagyobb engedmények a bolgár közvéleményt annyira felkavarnák, hogy nemcsak a 

kormány fennmaradását, hanem a maczedonok előtt nem kedvelt Buroff életbiztonságát is 

veszélyeztethetnék” – összegezte meglátásait Rudnay Lajos.
311
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A bolgár-jugoszláv viszony tehát érdemben nem javult. Jugoszláviában azonban a királyi 

diktatúra megszilárdulni látszott. 1929. október 3-án a nemzetiségi ellentétek 

felszámolásának a reményében bevezették az egységes „jugoszláv” megjelölést, az ország 

neve pedig – immár hivatalosan is – Jugoszlávia lett. A Szerb-Horvát-Szlovén királyságból 

így – egy központosított – Jugoszláv királyság lett. 

 

Átalakították a délszláv állam közigazgatási struktúráját: az új államnév beveztésével egy 

időben kilenc tartományt hoztak létre, amelyeket bánságoknak neveztek el. Belgrád 

fővárosként lett a tizedik közigazgatási egység. A bánságok határait úgy húzták meg, hogy 

a tradicionális kötődések gyengébbek legyenek, így még az új tartományok nevét is jórészt 

természetföldrajzi elnevezésekből merítették. Tették ezt azzal az indoklással, hogy 

ekképpen inkább kifejlődhet a „törzsi” tudatot meghaladó jugoszláv nemzettudat s egység. 

A szerb dominancia ugyanakkor érdemben nem csökkent az országban. Amíg a szerbek 

ugyanis hat bánságban alkottak többséget, addig a horvátok csupán kettőben, a szlovének 

egyben. A muzulmánok és a macedónok egy bánságban sem kerültek többségbe 

Jugoszláviában.
312

 

 
A macedónkérdést Jugoszlávia ilyen jellegű átalakítása sem oldhatta meg, ami a bolgár-

jugoszláv kapcsolatokat alapvetően meghatározta. 1930. január 28-án a szófiai magyar 

követ Bulgária külpolitikai helyzetéről számolt be Budapestnek, bő egy héttel a hágai 

nemzeközi konferencia lezárulta után.
313

 Rudnay Lajos nyomatékosította, hogy Hágából 

visszatérve Burov külügyminiszter rövid nyilatkozatot tett a sajtó képviselői előtt: a 

szomszéd államokkal való jó viszony fejlesztése iránti reményét fejezte ki, kiemelve, hogy 

erre a Marinkovics jugoszláv külügyminiszterrel és a Venizelosz görög kormányfővel 

folytatott beszélgetései adnak alapot.
314

 

 

Ugyanakkor a magyar követ leszögezi: „Jugoszláviával szemben a bizalmatlanság tovább 

is fennáll, jóllehet az utóbbi időben azon tapasztalatot tettem, hogy Belgrád Sofiával 

szemben enyhébb hangot kezd használni. A Buroff urhoz közel állók azon hírt terjesztik, 

miszerint a belgrádi hangulatváltozás Buroff ur érdeme, akinek interventiójára 
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Franciaország Belgrádnak mérsékletet ajánlott volna”. Rudnay ugyan hozzáfűzi, hogy nem 

áll módjában ellenőriznie, vajon Párizs mérsékelt-e Belgrádot, de a magyar diplomata nem 

tartja kizártnak, hogy rövid időn belül Jugoszlávia és Bulgária közeledésére kísérletet 

tesznek, amit különben Nagy-Britannia is támogatni látszik. A revízió pártján álló 

Magyarországnak azonban ez nem állt érdekében, éppen ezért Rudnay Lajos aláhúzta, 

hogy amennyiben ilyen kísérletek komolyan jelentkeznek, úgy abban lehet reménykedni, 

hogy – a macedón származású – Ljapcsev bolgár miniszterelnök ezt valamiképpen 

megakadályozza. „Ez irányban különben számitani lehet a macedonok támogatására is” – 

tette hozzá.
315

 

 

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Burov hazai hivatalos megnyilatkozásai alkalmával 

többnyire azt az álláspontot képviselte, hogy a neuilly-i béke igazságtalanságait meg kell 

változtatni, ám csak békés eszközökkel. S ennél tovább Ljapcsev sem mehetett nyilvános 

szereplései során. 

Tanulságos – már csak a macedónkérdés szempontjából is – a szófiai magyar követ 1930. 

május 5-ei jelentése, amely a külügyi tárca költségvetésének a vitáját taglalja. Rudnay így 

ír erről: „Említésre méltó beszédet mondott az ellenzéki liberális Sziloff, aki a macedoniai 

bulgárok helyzetéről szólva lehetetlennek mondta, hogy a macedo-bulgárok és szerb 

hatóságok között közeledés álljon be, mint azt néhány nagyhatalom óhajtja, mindaddig, 

amíg a szerbek a macedo-bulgárok nemzetiségi karakterét nem hajlandók elismerni. 

Mindenki a békét akarja a Balkánon, Bulgária is, de a békét a szerb belpolitika 

veszélyezteti. Tévesen vádolják Bulgáriát a macedon mozgalmak támogatásával. Ezek a 

mozgalmak nem Bulgáriából, hanem Macedoniából indulnak ki és tartani fognak addig, 

míg a szerb intolerancia fennáll. Macedonia bolgár jellege a berlini kongresszustól kezdve 

mindig elismertetett, még a török kormány sem vonta azt uralma alatt kétségbe”. Az 

ellenzéki liberális politikus szerint mindezek miatt, amíg Jugoszlávia politikája meg nem 

változik, addig nem lehet szó bolgár-jugoszláv közeledésről; ugyanakkor a felszólaló 

hibáztatja a külügyminisztériumot, amely a határon túli bolgár kisebbségek érdekében –  

meglátása szerint – semmit sem tesz. „A szocialista Sakazoff a Nemzetek Szövetségétől 

reményli Bulgária sorsának javulását” – írja Rudnay Lajos. Majd hozzáteszi: „A 
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macedonpárti dr. Stanicheff a külügyministériumban egy kisebbségi osztályt kíván 

felállítani, amely az idegenek felvilágosítását is ellátná. Támadja a bolgár diplomátiát. 

Kijelenti, hogy a szerbek minden igyekezetük dacára sem fogják tudni megtörni a macedo-

bolgárokat”. A bolgár nemzetgyűlés macedón képviselője ugyanakkor kijelentette: egy 

Balkán-föderáció csak egyenrangú macedón, bolgár, szerb és horvát nemzetiségek között 

jöhet létre.
316

 A külügyminiszter rövid válaszában megvédte a bolgár diplomatákat, 

akiknek a fizetését fel akarja emelni. Bulgária külpolitikáját a nagyhatalmak politikájával 

összhangban kívánja vezetni – jegyezte meg Burov, aki egy kisebbségi osztály felállítását 

elvetette, mondván, személyesen akarja továbbra is a külföldieket informálni. Ráadásul 

nyomatékosította: az ő politikája az egyetlen, amely az ország érdekében folytatható. (A 

tárca költségvetését egyébként elfogadta a parlament kormánypárti többsége.)
317

 

Burov külpolitikáját azonban valójában nem tudta függetleníteni a VMRO többségi, 

mihajlovista frakciójának tevékenységétől. (Burov éppen ezért a protogerovistákat 

támogatta, olykor anyagiakkal is.) A macedón forradalmi szervezet élén álló Mihajlov 

pedig – nem túlzás ezt állítani – terrorcselekményekkel nyomatékosította, hogy a VMRO 

poltikája nemhogy puhulna, sőt, egyre durvább eszközökkel operál.  

A forradalmi szervezet kérlelhetetlenségére bizonyság a szófiai magyar követség 1930. 

július 29-ei jelentése, amely a VMRO emberei által a jugoszláviai Nis központi részén 

pokolgépekkel elkövetett robbantásos merényletről számol be. A jelentés szerint egyébként 

a szervezet célja az akcióval nem néhány ember halála volt, hanem az, hogy megmutassa, 

keze bárhová – akár Belgrádba is – elér.
318

 

S hogy mi volt ekkoriban a VMRO – legalábbis háttérbeszélgetéseken vallott – fő 

célkitűzése? A magyar követségnek a szervezethez tartozó informátora azt hangsúlyozta, 

hogy a VMRO az összes macedónok lakta terület egyesülését akarja elérni. Ám ennek 
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mikéntjéről – például arról, milyen állami keretek között lenne ez megvalósítható – 

részletek nem derültek ki.
319

 

A macedónkérdés nem csupán Jugoszláviában, hanem Görögországban szintén 

problematikus volt, az 1920-as és ’30-as évek fordulóján is. Szófiai becslések szerint Égei-

Makedóniában mintegy 100 ezer bolgár élt, akinek az oktatási és egyházi jogait Athén nem 

akarta elismerni. A macedónok lakta terület Görögországban lényegesen kisebb volt, mint 

Jugoszláviában – és kisebb közösségről is volt szó. Így a VMRO Görögországban 

lényegesen kevesebb akciót hajtott végre, mint Jugoszláviában, ám a bolgár-görög 

hivatalos kapcsolatokat már az is megterhelte, hogy a Szófia által bolgárnak tartott szláv 

kisebbség jogsérelmeit Athén nem volt hajlandó orvosolni. Hasonlóan Belgrádhoz. 

Nem véletlen, hogy – a Burov külügyminiszter viszonylag jó francia kapcsolatait 

kihasználni nem tudó – Bulgária a nemzetközi porondon újra Olaszországgal kezdte 

szorosabbra fűzni a kapcsolatait. Ebben komoly szerepet játszott, hogy Borisz király egy 

olasz királyi hercegnőt vett feleségül. Ha tehát a bolgár kormány a nemzetgyűlésben vagy 

félhivatalos lapjaiban az eddigi külpolitikai irány változatlanságát hirdeti, úgy az egy már 

túlhaladott politikai irány látszólagos fenntartása csupán, amelyet harmóniába kell hozni az 

olasz orientációt váró közvéleménnyel – vélekedett 1930. november 17-én a szófiai 

magyar követ.
320

 

Hiába közeledett azonban Bulgária Olaszországhoz, a nemzetközi hatalmi viszonyok 

egyelőre nem kedveztek a – macedón területekre is vonatkoztatott – revíziós politikának. 

Burov külügyminiszter december közepén a nemzetgyűlésben – a 16-án írt magyar 

követségi beszámoló szerint – feszólalásában közölte: „A kisebbségi kérdés nem uj keletű. 

Akkor keletkezett, amikor Bulgária élő testéből kihasítottak egyes részeket. Az azóta 

elmult 10 esztendő azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy a kisebbségi szerződések 
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lojális és őszinte alkalmazására megérlelje a kedélyeket. Szemére vetik a kormánynak, 

hogy nem tesz semmit a minoritások érdekében. Ez azonban nem áll, mert a multban is 

dolgozott és ezt a jövőben is meg fogja tenni. Felveti azonban a kérdést, milyen módon 

lehet eljárni? Három eshetőség van. Az első a közvetlen megegyezés. Ez irányban mindent 

megtett, de sikertelenül, amiért azonban őt nem érheti gáncs. A második: a Népszövetség. 

Miniszterségének első és második évében ezen forum előtt nem vetette fel a kisebbségi 

kérdést, mert meg volt győződve, hogy ez csak Bulgária lojális és békés politikája iránti 

bizalmatlanságot táplálta volna. Később azonban a kisebbségi probléma a bolgár politika 

sarkköve lett. És ekkor teljes erejével védte a nemzeti kisebbségek tézisét. A harmadik 

eshetőség a fegyveres erő. Kérdi, van-e olyan képviselő, aki azt merné mondani, hogy 

tekintettel az első és második út alkalmatlan voltára, fegyveres erővel kell érvényt szerezni 

a kisebbségi jogoknak? Ilyennek rögtön meg kellene vizsgáltatni elmebeli állapotát”.
321

 

 

Burov ugyanakkor az esetleges területi revízióról a következőképpen nyilatkozott a bolgár 

parlamentben: „Sokat beszélnek és írnak a békeszerződések revíziójáról, a lefegyverzésről 

és a reparációs kérdésről. Mindezeket a problémákat Bulgária élesen figyeli és jól tudja, 

milyen mérvben érdeke szerencsés megoldásuk. A bolgár kormány nem fogja 

elmulasztani, hogy a problémák megoldásának pillanatában az ország érdekeit megvédje. 

Azonban nem Bulgária feladata az, hogy az iniciátivát megragadja. Az a benyomása, hogy 

más, hatalmasabb és e kérdések megoldásán inkább érdekelt államok szintén rezerváltan 

viselkedjenek. Felelőtlen emberek beszélnek ugyan róla, a sajtó is, de kormánytényezők 

azt mondják: ’Ez a kérdés nincsen szőnyegen.’ Jelenleg még a békeszerződések 

alkalmazásának időszakát éljük. Az élet azonban halad és a jogegyenlőség felé fejlődik. Ez 

lévén Bulgária célja is, minden kísérletet támogatni fog, amely eme jogegyenlőség 

gyorsabb kivívását kívánja, de ezt a kiprobált, békés eszközeivel fogja tenni, amelyek sem 

gyanusításnak nem teszik ki, sem létét nem veszélyeztetik: egyszóval kölcsönös 

megegyezéssel, a társadalmi eszmének Európában való felfrisítésével, az egyenjoguság 

tiszteletével, emberiességgel, az igazságnak és az igazságosságnak a népek és államok 

kormányai által támogatott lassú megmozdulásával”.
322
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A Ljapcsev-kormány hivatalos külpolitikai irányvonala egyébként találkozott az uralkodó 

nyilvánosan hangoztatott elképzeléseivel. A december 17-én született magyar követségi 

jelentésben az ügyvivő felidézi a király minapi beszédét. Borisz ebben igazolni kívánta a 

kormány külpolitikáját, s a legmagasabb szintről válaszolt azokra a külföldön elterjedt 

hírekre, miszerint Bulgária belekapcsolódna egy, a békére veszélyes szövetségi 

politikába.
323

 Ez a kijelentés – mint megállapíthatjuk – lényegében a nemzetközi 

közvélemény megnyugtatását célozta. Amire azért is mutatkozott szükség, mert a 

szorosabb olasz-bolgár viszony miatt aggódhatott úgy Jugoszlávia, mint Franciaország. 

Ám más miatt is. 
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Kormányváltás Bulgáriában – a VMRO teljes elfajulása 

 

 

1931. március 5-ei jelentésében Rudnay Lajos arról tájékoztatja magyar 

külügyminisztériumot, hogy bonyolult úton-módon meglátogatta a jugoszláv határon 

táborozó Ivan Mihajlovot, akinek – a magyar követség szokása szerint – 10 ezer levát át is 

adott, a sebesült macedón fegyveresek ápolására. Ezzel valójában ismét némi anyagi 

segítségben részesítette a magyar kormányzat a macedón forradalmi szervezetet – 

állapíthatjuk meg. A VMRO vezére a találkozón amúgy egyértelművé tette, hogy a 

macedón forradalmi szervezetnek nem érdeke, hogy a jugoszláv kormány esetlegesen 

engedékenyebb magatartást tanúsítson a vardar-makedóniai „macedo-bolgárok“ irányába. 

Sőt, ez ellenkezne a bolgár nemzeti érdekekkel is, hiszen – vélekedett Mihajlov – Belgrád 

szerbesítő tevékenységét nem adná fel a látszólagosan nyugodtabbá váló légkörben sem. 

Ezért a VMRO gondoskodni fog arról, hogy ne álljon be nyugalom Vardar-Makedóniában, 

már csak azért se, mert máskülönben a dél-jugoszláviai „macedo-bolgárok“ nem 

fordulhatnának panaszaikkal a Népszövestéghez. Alapvető célja tehát a macedón 

forradalmi szervezetnek, hogy a jugoszláv-bolgár megegyezést meggátolja – tolmácsolta 

Ivan Mihajlov mondanivalóját a magyar követ.
324
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Ez a megegyezés a Ljapcsev-kormány idején már nem is jött létre. 1931. június 21-én a 

parlamenti választásokon ugyanis veszített – nyolc évnyi kormányzás után – a 

Demokratikus Egyetértés. A Népi Blokk által megalakított új kormány élére Malinov állt. 

 

Bledből jelentve, a jugoszláviai magyar követ július 7-én emlékeztet a következőkre: „az 

itteni sajtó bár bizonyos rezerváltsággal, de mégis eléggé leplezetlen örömmel üdvözölte a 

bolgár választások eredményét, melyet olyan színben szeretne feltüntetni, mintha a 

Liapcseff rezsim bukása a Jugoszláviával szimpatizáló és vele a megegyezést kereső 

elemek diadalra jutását jelentené. Erre vonatkozólag egy átmenetileg itt tartózkodott bolgár 

diplomata kifejtette előttem, hogy a szerbek ezen öröme legalább is korai, mert nem hiszi, 

hogy Malinov kormányrajutása a bolgár külpolitika eddigi irányában, különösen 

Jugoszláviával szemben, lényeges változást hozna. Bolgár informátorom szerint Malinov 

lapjában, a ’Zname’-ban, a jugoszláviai bolgár-macedon kisebbségi kérdésben mindig 

intranzigens álláspontot foglalt el, sőt annak idején Burovot élesen támadta, hogy 

Belgráddal szemben túlságos engedékenységet tanúsított”.
325

 

 

A szlovéniai üdülőhelyen tartózkodó magyar követ szerint a jugoszláv-bolgár megegyezés 

másik fő akadálya a VMRO, amelynek a feloszlatását pedig hiába akarja a belgrádi 

kormány, azt Malinov aligha teljesítheti. „A jugoszláv-bolgár viszony normalizálódásának 

további kiépítését illetőleg /kereskedelmi szerződés, stb./ a Malinov kormány 

természetesen szívesen fog megragadni minden erre vonatkozólag Belgrádból jövő 

esetleges kezdeményezést, de erre a Liapcseff kormány is mindenkor kész lett volna és 

eddig sem Szófián múlott, hogy a tárgyalások e tekintetben nem indultak meg” – olvasható 

a bolgár informátorra hivatkozó bledi jelentésben.
326

 

 

1931. szeptember 3-án a jugoszláv király új alaptörvényt adott ki, így próbált meg 

alkotmányos színezetet adni személyi diktatúrájának. Az oktrojált alkotmány ellenére 

azonban Sándor nem tudta az eltérő történelmű és kultúrájú „törzseket” egy nemzetté 

formálni. A jugoszláv népek nemzeti egysége az állami ideológiai szintjén maradt a 

következő években is.
327
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Szeptember 3-án egyébként Szófiából a magyar követ beszámol a mihajlovisták és a 

protogerovisták folytatódó küzdelméről, és a köztük szűnni nem akaró véres 

leszámolásokról. A mihajlovista vezetésű VMRO egyik alvezére, bizonyos Kiril Drangov 

Rudnay Lajos tudomására hozta, hogy a forradalmi szervezet a Malinov-kormánnyal 

kapcsolatban várakozó álláspontra helyezkedett. A megbeszélésen ugyanakkor Drangov 

hangsúlyozta, hogy a VMRO valójában egyelőre csak a saját erejére számíthat, külföldről 

pedig különösen nem vár döntő segítséget. A mihajlovista alvezér állítása szerint 

mindenesetre a magyar részről tapasztalt támogatás a macedónok „örök háláját váltja 

ki”.
328

 

Malinov bolgár kormányfő október közepén váratlanul lemondott posztjáról. A veterán 

politikus helyére pedig a Nikola Musanov került, akinek, egy sokszínű koalíció kellett 

egybentartania.  

 

1931. november 6-án Rudnay az alábbiakat jelentette Budapestnek: „A trónbeszéd körüli 

parlamenti vita befejezése után Musanov ministerelnök elmondotta a kormány 

válaszbeszédét, amelyet óvatos kimért hangja miatt általában tetszéssel fogadtak. 

Belpolitikai visszapillantás után konstatálta, hogy a junius 21-iki választások a bolgár nép 

politikai érettségéről tettek tanuságot, továbbá kiemelte, hogy sokak várakozása ellenére a 

régimeváltozás nyugodtan, vérontás nélkül ment végbe. Az amnesztiára vonatkozólag 

megjegyezte, hogy annak méretét az állam jól felfogott érdekei fogják megszabni. Végül 

újból rámutatott a gazdasági és pénzügyi problémák megoldásának szükségességére és az 

összes erők összefogásának fontosságára”.
329

 

 

Az új miniszterelnök külpolitikai vonatkozásban Bulgária azon törekvését hangoztatta, 

hogy összes szomszédaival jó viszonyban éljen. Jugoszláviával kapcsolatban kifejtette, 

hogy a bolgár kormány minden tőle telhető intézkedést megtesz a békés viszony 

fenntartása érdekében, de Belgrád részéről mégis folyton érkeznek panaszok, állítólagosan 

bolgár területen szervezett jugoszláviai merényletek miatt. Musanov ismertette továbbá a 

szófiai jugoszláv követ legutóbbi, ilyen tárgyú szóbeli démarche-át és az arra adott 
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türelmes hangú válaszát, amelyben kifejtette, hogy a bolgár kormány továbbra is mindent 

meg fog tenni a béke érdekében.
330

 

  

Musanov nemzetgyűlési beszédében kitért a bolgár kisebbségeknek a békeszerződésekből 

eredő, de sajnos nem respektált jogaira, és rámutatott arra, hogy örömmel olvasta a török 

külügyminiszter minapi kijelentését, mely szerint a minoritásoknak a többségi népekkel 

egyenlő jogokat kell biztosítani. A szófiai kormány új feje végül pedig rámutatott arra, 

hogy „a világ közvéleményében a békés revízió szükségességének gondolata mind több 

tért hódít”, és hivatkozott itt Mussolini ismert nyilatkozataira.
331

 

 

Leszögezhetjük, hogy Bulgária új miniszterelnöke a macedónkérdést illetően tehát 

határozottan állást foglalt, mégpedig a Nemzetgyűlésben. Musanov ugyanis egyértelművé 

tette, hogy a külhoni – így nem csupán a jugoszláviai, görögországi, hanem például a 

romániai – bolgár kisebbségek jogait garantálnia kell az érintett államoknak, miközben a 

szófiai kormány nyíltan deklarálta: nem tett le egy későbbi békés revízió lehetőségéről. A 

kisebbségek jogainak elismerését, mi több, biztosítását mindenesetre csak tárgyalásos úton 

lehetett elérni. Bulgáriának jó esélyt kínáltak a szomszédos országokkal való 

megegyezésre a balkáni államok között zajló konferenciák, amelyek témái a 

biztonságpolitikától egészen a gazdasági, kereskedelmi kérdésekig terjedtek. Ezeknek a 

egyeztetéseknek a célja Délkelet-Európa békéjének és fejlődésének az elősegítése volt, 

legalábbis a hivatalos nyilatkozatok szintjén. Az első Balkán-konferenciát egyébként még 

1930 októberében tartották, az összes ország, azaz Románia, Jugoszlávia, Bulgária, 

Albánia, Görögország és Törökország részvételével.  

     

1932 elején folytatódtak a tárgyalások, mégpedig Isztambulban. Moldoványi Sándor athéni 

magyar követ február 6-án jelenti a legutóbbi tanácsülésről, hogy többek között említést 

érdemelnek az alábbiak: „egy békéltetési és meg nem támadási és biztonsági Balkán 

paktum létesítésére vonatkozó javaslat, amelyet a bolgár és albán delegáció javaslataira a 
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kisebbségek védelmét célzó szakaszokkal egészítettek ki”.
332

 Az athéni magyar követ 

felhívja a figyelmet, hogy mindezek a javaslatok az isztambuli tanácsülésen elfogadtattak, 

és az ősszel Bukarestben összeülő harmadik Balkáni-konferencián fognak azokról 

véglegesen dönteni. Moldoványi úgy tapasztalta, a görög delegáció hathatós munkatársakat 

talált nemcsak a török delegációban, hanem Törökország kormányában is, amely a 

legmesszebbmenőkig támogatja a balkáni uniós eszméket, illetve egy balkáni paktum 

létrejöttét. Az athéni magyar diplomata szerint erre bizonyság, hogy az isztambuli 

tanácsülés ideje alatt maga Kemal pasa is személyesen megjelent Isztambulban, 

személyesen fogdva a delegációkat. 

 

Moldoványi Sándor mindazonáltal arra figyelmeztet: „Más oldalról viszont arról 

értesültem, hogy a javaslatok elfogadása nagy nehézségekkel ment, s a Pacte-Balcanique-

ra vonatkozó javaslat a kisebbségi szakaszok miatt ugy a bolgár és albán delegáció körében 

azok elégtelensége miatt, mint a jugoszláv delegáció körében azoknak túlzottan liberális 

conditiója miatt elégedetlenséget váltottak ki, s csak azon feltétellel szavaztattak meg, 

hogy a bukaresti konferencián a javaslat ujból minden oldalról tárgyalás alá lesz 

vehető”.
333

 

 

Látható tehát, hogy Tirana és Szófia a második Balkáni-konferencián ragaszkodott ahhoz, 

hogy a közös javaslatcsomagba bekerüljenek a kisebbségek védelmét célzó szakaszok, ám 

az albánok s a bolgárok nem találták kielégítőnek a kevéssé részletezett pontokat. Eközben 

Belgrád még ezt is sokallta, tudvalevőleg a területén élő kisebbségek, így – mások mellett 

– az albánok és macedónok miatt is.  

 

Nem tűnik mellékes körülménynek Olaszország hozzáállása a Balkán-konferenciákhoz. 

Hory András római magyar követ 1932. február 11-én, olasz kormányzati tényezőkkel 
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stambuli tanácsülése és Görögország szerepe. 
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történt eszmecseréje nyomán, Budapestnek hírt ad arról, hogy Olaszország szorgalmazta „a 

török-görög megegyezést, illetve a balkánállamok frontjának a szerb hegemonisztikus 

törekvésekkel szemben való kiépítését”. Mint érzékelhető, Róma tehát a Jugoszlávián 

kívüli balkáni államok szövetségében volt érdekelt, hogy ezzel Belgrád gyengüljön. 

Olaszország elemi érdekének tűnt tehát, hogy Jugoszlávia ne vegyen részt egy – később 

esetleg kialakuló – erős balkáni államszövetségben. „Mindazon kísérletek, amelyek egy 

Balkán federáció megalapozására irányulnak, természetesen Olaszország ellenzésével 

találkoznak” – jegyezte meg Hory András.
334

 

 
A szófiai magyar követ június 2-án arról számol be, hogy a Nemzetgyűlés külügyi 

költségvetésének letárgyalása után Musanov miniszterelnök külügyi expozét tartott. A 

kormányfő – Rudnay Lajos közlése szerint – hangsúlyozta: „Örömmel látja, hogy a bolgár 

közvélemény a bolgár kisebbségi jogok reklamálása kérdésében teljes egyöntetűséget 

mutat. Ezen óhaj azonban nem elegendő, mert Bulgáriának nincs meg a kellő hatalma a 

kisebbségek jogainak megvédésére. Azoknak kellene a nagylelkűség tanujelét adni, akik 

erősek. A szomszédokkal való barátság a bolgár kisebbségeken keresztül vezet”.
335

 

      

A Jugoszlávivával való kapcsolatok javítását a VMRO aktív fegyveres tevékenysége 

továbbra is akadályozta. Rudnay Lajos 1932. október 8-án Budapettel tudatja, hogy a 

szófiai jugoszláv ideiglenes ügyvivő az előző napon két jegyzéket adott át a bolgár 

belügyminiszternek. Az első jegyzékben a jugoszláv fél felsorol tucatnyi határincidenst, 

amelyeket komitácsi bandák betörései, illetve betörési kísérletei okoztak. A második 

jegyzékben pedig javaslatot tesznek, hogy egy jugoszláv területen lévő épület 

felrobbantásának a kivizsgálására – az 1929. évi piroti egyezmény értelmében 

megállapított – vegyes bizottság küldessék ki a helyszínre. „Az itteni jugoszláv követségen 

beszerzett információk szerint a betörési kísérletek közül egynéhány eredménnyel járt és 

kisebb komitádzsi bandáknak sikerült jugoszláv területre hatolniok. Egy ilyen banda egyik 

                                                
334 MOL, K63 – 1932 – 5/23. – 16. pol./1932, Róma, 1932. február 11. Olaszország és a Balkán-federáció 

gondolata. 
335 MOL, K63 – 1932 – 5/23. – 73. pol./1932, Szófia, 1932. június 2. Musanov ministerelnök külügyi 

expozéja. 
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tagja volt az a merénylő is, aki Nis környékén egy személyszállító vasuti kocsiba 

pokolgépet helyezett el” – ecseteli a mihajlovisták újabb akcióit a szófiai magyar követ.
336

 

 

A VMRO – olykor véres terrorba torkolló – akcióival egy időben Bukarestben ülésezett a 

harmadik Balkán-konferencia. A szófiai magyar követség 1932. november 11-ei jelentése 

nyomatékosítja, hogy a bolgár delegáció végül eredménytelennek minősítette a délkelet-

európai országok egyeztetését. A magyar ügyvivő közlése szerint a Bukarestbe küldött 

delegáció vezetőjével Trifon Trifonovval, annak visszatérte után, alkalma nyílt beszélgetni. 

Trifonov kifejtette: egy Balkán-unió megvalósításának lehetőségében a bolgár fél sosem 

hitt, de a konferenciákra való meghívásoknak mégis eleget tett, mert Bulgária, a nyugati 

közvéleményre való tekintettel, mindig gondosan kerülni kívánja annak látszatát, mintha a 

balkáni béke biztosításának Szófia állna az útjában. A bolgárok ezen kívül arra 

számítottak, hogy a Balkán-konferenciákon alkalmuk lesz az európai közvélemény 

figyelmét a bolgár kisebbségi problémákra – és különösen a macedónkérdésre – felhívni. 

„Olyan paktum elfogadása, amely a területi status quo fenntartásán alapszik és még a 

bolgár kisebbségek sorsának radikális javítását sem hozná magával, minden bolgár 

szemében nonsens volna. A jugoszlávok, Trifonov úr szerint hajlandók a paktumba ujból 

bevenni ugyanazokat az ígéreteket, amelyeket a békeszerződésekben vállaltak, és ezen 

tulmenőleg semmit és különösen azt nem, amit pedig a bolgárok határozottan követeltek, 

t.i. azt, hogy a kisebbség fogalmának addigi meghatározásához, vagyis a ’faji, nyelvi és 

vallási eltérőség’ kritériumaihoz a ’külön nemzeti öntudat’ ismertetőjelét is vegyék fel, ami 

természetesen a makedon kisebbség elismerését jelentené, mert ismeretes, hogy a szerbek a 

makedon kisebbség létezését azért tagadják, mivel szerintük az sem faji, sem nyelvi, sem 

vallási tekintetben tőlük nem különbözik” – áll a jelentésben.
337

 

 

A harmadik Balkán-konferencia 1933 márciusában Bukarestben egy tanácsüléssel 

folytatódott. Ennek befejezése után a török és a görög delegátusok hazájukba Szófián át 

utaztak, ahol különböző lapoknak igen részletes és kimerítő nyilatkozatokat tettek – értesíti 

a magyar külügyminisztériumot Rudnay Lajos március 25-én. Szerinte különösen a görög 

megbízott igyekezett leplezni a kisebbségi kérdés körül kialakult nehézségeket, ami a 
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Balkán-konferenciák további sorsát veszélyezteti. A görög és a török delegátusok 

nyilatkozataikban az eredményekről számoltak be, aláhúzva a gazdasági, a kulturális, 

valamint a közlekedésügyi kérdésekben elért eredményeket, és csak úgy mellesleg 

jegyezték meg, hogy a kisebbségi kérdésről további tárgyalások majd a következő 

konferencián kerülhetnek szőnyegre. Ezzel szemben a bolgár megbízottak igen pesszimista 

nyilatkozatokat tettek a bukaresti tanácskozásra utalva, kiemelve a két szerb delegátus 

elutasító álláspontját. Utóbbiak ugyanis azt bizonygatták, hogy Makedóniában 

egyáltalában nincsen bolgár lakosság, és így a kisebbségek kérdéséről jugoszláv-bolgár 

relációban foglalkozni felesleges.
338

 

 

Szófia viszont nem adta fel revíziós politikáját.
339

 Rudnay április 10-én az alábbiakat 

jelentette: „Popov Ivan urral, a külügyministerium sajtóosztályának főnökével, hosszabban 

beszélgettem a revízióról, amely alkalommal ő azon véleményének adott kifejezést, hogy 

Bulgáriának elszakított területei miatt természetszerűleg a revíziós politikát kell szem előtt 

tartania, de a lefegyverzett Bulgáriának óvakodnia kell minden olyan cselekedettől, amely 

konfliktusra vezethetne”.
340

 

 

A Szófiában szolgálatot teljesítő magyar követ május 30-án arról tudósít, hogy 28-án – a 

külpolitikát is irányító – Musanov miniszterelnök a nemzetgyűlés szobranje külügyi 

bizottsága előtt expozét tartott, amelyben a Bulgária és szomszédai közötti viszonyt nagy 

vonalakban ismertette. Jugoszláviáról szólva közölte: a jószomszédi viszony kifejlődését 

továbbra is gátolja az, hogy a belgrádi kormány vonakodik elismerni a jugoszláviai bolgár 

kisebbség létezését, továbbá az a nehézség, amelyet a bolgár kettősbirtokosoknak a 

hónapokkal azelőtt újra megerősített jugoszláv határzárlat okoz. Musanov közlése szerint 

tehát a bolgár-jugoszláv barátság kulcsa Belgrád kezében fekszik.
341

 

 

Bár 1933 nyarán a Mihajlov vezette VMRO fegyveres akciókat továbbra is elkövetett 
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339 Bár Németországban 1933 januárja óta Adolf Hitler volt a kancellár, az új berlini kormány Balkán-

politikájának körvonalait ekkor még – illetve a vizsgált korszakunk végéig – nem lehetett látni. 
340 MOL, K63 – 1933 – 5/38. – 75. pol./1933, Szófia, 1933. április 10. Bolgár sajtófőnök Makedóniáról. 

 
341 MOL, K63 – 1933 – 5/38. – 105. pol./1933, Szófia, 1933. május 30. Musanov külpolitikai beszámolója. 
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Varda-Makedóniában – amely nem csupán a jugoszláv hatóságokat, de gyakran a civil 

lakosságot sem kímélte –, szeptemberben mégis enyhülés következett be a jugoszláv-

bolgár kapcsolatokban. Ebben az is szerepet játszhatott, hogy Törökország és Görögország 

olyan tárgyalásokat folytatott egymással, amelynek egy szövetségi szerződés megkötése 

volt a célja. Szeptember 14-én végül aláírták a görög-török szövetségi szerződést. Ez, 

valamint az a tény, hogy meghosszabbították a bolgár-török semlegességi szerződést, 

komoly aggodalommal tölthette el Belgrádot. Fennállt ugyanis a veszélye, hogy 

Jugoszláviát valóban bekeríthetik, ami egyébként Olaszországnak és Magyarországnak 

egyaránt érdeke volt.
342

 Belgrád ilyen körülmények között a korábbiaknál konszolidáltabb 

viszonyokra törekedett Szófiával. Ez egyébként az utóbbinak is az érdekében állt, ugyanis 

a görög-török szövetségi szerződésben a status quo-ra való törekvés szándéka is megjelent, 

ami a bolgárok – az Égei-tengerre való újbóli kijutását célzó – revíziós politkáját sértette.     

 

A jugoszláviai magyar követség szeptember 24-én arról ad hírt, hogy a Belgrádon átutazó 

Borisz bolgár királyt most Sándor jugoszláv király fogadta az állomáson. „Boris király már 

számos esetben utazott át Belgrádon, legutóbb két hónappal ezelőtt, de mindeddig a 

jugoszláv kormány sem vett róla tudomást és még csak egy ’alpolgármestert’ sem küldött 

ki az állomásra. Ilyen körülmények között érthető feltűnést keltett a legutóbbi napok 

pálfordulása” – olvasható a jelentésben. A belgrádi magyar ügyvivő megjegyzi: „Az a 

tény, hogy az eddigi gyakorlattal szakítva Sándor király kiment az állomásra, Jugoszlávia 

ujabbi politikájának egyik láncszemét látszik képezni. Megerősíti eme feltevést az az 

erőltetett pompa is, amelyet a futólagos találkozáson kifejtettek”. A magyar diplomata 

szerint mindazonáltal Jugoszlávia továbbra sem lesz nem hajlandó elismerni a makedóniai 

bolgár kisebbség létezését, és nem engedélyez iskolákat e közösség számára.
343

 

 

Az Ivan Mihajlov irányította VMRO-nak azonban egyáltalán nem állt érdekében a bolgár-

jugoszláv barátkozás. A belgrádi magyar ügyvivő október 12-én egy pokolgépes 

merényleten kívül számos – Bulgáriából történt – bandabetörésről, robbantásokról, illetve 

jugoszláv határőrök elleni támadásról is beszámol Budapestnek. Mint írja, a macedónok 

így reagáltak a Jugoszlávia és Bulgária közt megindult közeledésre. A jugoszláv sajtó 

                                                
342 Budapesten 1932 októbere óta Gömbös Gyula ült a miniszterelnöki székben. 
343 MOL, K63 – 1933 – 5/23. – 232. pol./1933, Belgrád, 1933. szeptember 24. Sándor király találkozása 
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pedig – mint a jelentés rámutat – felsőbb utasításra gyakorlatilag csak a hivatalos 

jelentések leközlésére szorítkozott és tartózkodott „a szokásos elmélkedésektől”, nehogy 

újságcikkek megzavarják a Bulgária és Jugoszlávia között megindult barátkozást.
344

 

 

A közeledést nem sikerült megzavarnia, még a VMRO-nak sem, így Borisz király 

december derekán immár hivatalosan is ellátogathatott Belgrádba. Bár a két uralkodó 

találkozója szívélyes légkörben zajlott, s a kereskedelmi kapcsolatok élénkítése 

szempontjából eredményesnek is tűnt a megbeszélés, a kisebbségi kérdést, így a macedón 

ügyeket illetően érdemi előrelépés nem történt.
345

 Nem véletlen, hogy Hory András, római 

magyar követ arról adott számot december 15-ei jelentésében, hogy az olasz 

külügyminisztériumban úgy informálódott: a római bolgár követ Borisz király belgrádi 

tartózkodása nyomán kijelentette, hogy „messzebbmenő közeledésről Jugoszlávia és 

Bulgária között nincs szó, és hogy a mai viszony megjavulása teljesen attól függ, hogy a 

kisebbségi /macedon/ kérdésben a szerb kormány hajlandó lesz-e engedményeket tenni”.
346
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345 MOL, K63 – 1933 – 5/23. – 201. pol./1933, Szófia, 1933. december 14. A bolgár cár belgrádi utja. 
346 MOL, K63 – 1933 – 5/23. – 275. pol./1933, Róma, 1933. december 15. A bolgár követ közlései a belgrádi 

királyi találkozóval kapcsolatban. 
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Rendcsinálás Pirini-Makedóniában – a VMRO szétzúzása  

 

 

 

1934 elején Bulgária számára kedvezőtlenül alakultak a délkelet-európai viszonyok: 

február 9-én Athénban aláírták a Balkán-paktumot. A szövetség, amelyet Románia, 

Jugoszlávia, Görögország és Törökország kötött meg, a status quo megőrzése mellett tett 

hitet.
347

 S mivel Bulgária – a kisebbségi kérdésre vonatkozó igényeinek a mellőzése miatt 

– kimaradt a paktumból, összes szomszédja viszont szövetséget kötött, így Szófia ennél 

rosszabb helyzetbe nem is kerülhetett volna revíziós céljai szempontjából. 

 

Ez utóbbit, mármint hogy egy későbbi – esetleges – békés revíziót a Balkán-paktum 

megnehezíthet, maga Musanov bolgár kormányfő ismerte el március 30-án a szófiai 

nemzetgyűlésben megtartott expozéjában. Mindezek dacára Bulgária politikája mind a 

négy – paktumot kötött – állammal szemben a jövőben is a jószomszédi viszony 

fenntartására fog irányulni – állította a miniszterelnök a magyar követség április 10-ei 

jelentése szerint.
348

 

 

Musanov még néhány hétig maradhatott a miniszterelnöki székben. A Népi Blokk alkotta 

kormány ugyanis – bel- és külpolitikai okokból egyaránt – olyannyira elvesztette a hitelét, 

hogy 1934. május 19-én katonai puccsal ragadta magához a hatalmat a Katonai Szövetség. 
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A katonákból és párton kívüliekből szerveződő új kormány élére – a Zveno politikai 

csoport egyik vezetője – Kimon Georgiev került. Az új kabinet szétkergette a 

nemzetgyűlést, a pártokat feloszlatta, illetve a polgári szabadságjogokat korlátozta. 

Georgievék a közigazgatást erőteljesen centralizálták, ezt megelőzően azonban rendet 

tettek a macedón forradalmi szervezet által uralt Pirini Makedóniában. 1934 júniusától az 

új kormány kifejezetten katonai erő alkalmazásával lépett fel az Ivan Mihajlov vezette 

VMRO-val szemben. Az új szófiai hatalom képviselői is azt tartották, hogy a makedóniai 

szlávok bolgárok, viszont a kormányzati tényezők úgy vélték, a VMRO működése nemzeti 

szempontból káros. A Georgiev-kormány ráadásul mind a Jugoszláviával, mind a 

Franciaországgal való kapcsolatokon javítani kívánt, ám a mihajlovista többségű VMRO 

tevékenysége – már a léte is – ezt igencsak megnehezítette. A szervezet mérsékeltjeinek, és 

persze a bolgár hadseregnek a segítségével azonban a nyár folyamán sikerült a mihajlovista 

csoportokat felszámolni, végeredményben pedig a VMRO-t feloszlatni.
349

 

A miniszterelnök július 12-én Szófiában beszédében nyomatékosította, hogy az állam 

fennhatóságát az egész ország területén – így Pirini Makedóniában is – helyreállították, 

továbbá, sok ezer fegyvert lefoglalva, a VMRO-t feloszlatták. Ez utóbbira Georgiev 

elmondása szerint azért volt szükség, mert a macedón forradalmi szervezet révén 

„felelőtlen elemek emelkedtek az államhatalom fölé, amelynek suverenitása egyes 

vidékeken csak fictió volt, vérfürdőket rendeztek a főváros kellős közepén és így Bulgáriát 

a külföld előtt discreditálták és biztonságát veszélyeztették” – áll a magyar követség július 

14-ei jelentésében.
350

 S a kormányfő – a jelentés szerint – arra még nem is tért ki 

részletesen, hogy a VMRO hosszú évekig külön adókat is kivetett Pirini Makedónia 

lakosságára, amely felett nem ritkán joghatóságot gyakorolt a forradalmi szervezet.   

 

1934. szeptember 14-én született jelentésében Rudnay Lajos Szófiából az alábbiakról 

számol be: „A kormány eljárásából kitűnik, hogy a kormány a makedon legális emigrációt, 

mint jó propaganda eszközt szervezetében meg akarja tartani, de saját vezetése alá akarja 
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azt helyezni. A terroristákat azonban meg akarja semmisíteni és pedig nem mint eleinte 

látszott, külpolitikai okokból, a Jugoszláviához való közeledés érdekében, hanem 

elsősorban belpolitikai okokból, az ’állam az államban’ megszüntetése céljából”.
351

 

 

A bulgáriai macedón emigrációnak tehát megmaradhatott a formális képviselete, de 

kormányzati gyámság alatt, Georgievék ugyanis saját embereikre támaszkodtak ezen a 

téren is. A VMRO-t 1934 őszére gyakorlatilag szétzúzták, Ivan Mihajlov még a nyár végén 

Törökországba menekült. A macedón forradalmi szervezet teljes megsemmisítése ugyan 

nem történt meg, hiszen az később képes volt még, jórészt külföldön, szórványos 

demonstrációkra és figyelemfelkeltő gyilkosságokra, ám a VMRO Bulgáriában a 

továbbiakban nem lehetett olyan hatalmi tényező, mint amilyen 1934 nyara előtt volt.    

 

Pirini Makedónia – a VMRO addigi bázisa – pedig megszűnt „állam az államban” lenni.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
351 MOL, K63 – 1934 – 5/1. – 116. pol./1934, Szófia, 1934. szeptember 14. Makedonok helyzete. 
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Munkám során magyar diplomaták által írt jelentésekre korlátoztam a disszertáció primer 

forrásbázisát, kutatásaimat ennek megfelelően a Magyar Országos Levéltárban folytattam. 

Témám szempontjából komoly mennyiségű követi jelentést találtam a Külügyminisztérium 

anyagaiban; egyrészt a Politikai Osztály általános iratai, másrészt a Politikai Osztály 

reservált iratai közül használtam fel dokumentumokat. Disszertációm megírásához szükség 

volt – többek között – a macedón ügyeket, a Bulgária általános belpolitikáját, a Bulgária 

külpolitikáját, a bolgár-jugoszláv és a bolgár-görög kapcsolatokat, valamint a – Szófiát 

érintő – kisebbségi kérdéseket tárgyaló magyar követségi jelentések feldolgozására. 

A macedónkérdést övező nemzetközi környezet bemutatásához és elemző munkámhoz 

komoly segítséget nyújtott a magyar, bolgár és angol nyelvű szakirodalom. Alapos magyar 

munkák mellett megkerülhetetlennek bizonyultak olyan kötetek, amelyeket a Szófiában 

működő Makedonszki naucsen insztitut adott ki. Ezek közül példaként érdemes 

megemlíteni a lengyel Antoni Giza professzor Balkanszkite darzsavi i makedonszkijat 

vaprosz (Makedonszki naucsen insztitut, Szofija, 2001) című művét. A bolgár munkák 

sorából érdemi segítséget jelentett a Makedonija – isztorija i politicseszka szadba I. és II. 

kötete (Izd. „Znanie”, Szofija, 1994, 1998) is. A Macedón Köztársaságból származó 

szerzők munkái közül például a Valentina Georgieva és Sasha Konechni által írt Historical 

Dictionary of the Republic of Macedonia (The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Md., & 

London, 1998) jelentősen megkönnyítette tájékozódásomat. A magyar-bolgár 

kapcsolatokat a Kosztadin Gardev által szerzett Balgarija i Ungarija 1923 – 1941 (Izd. 

„Nauka i izkustvo“, Szofija, 1988) vizsgálja meg részletesen. Hasznos volt forgatni – más 

nyugati szerzők művei mellett –  Nadine Lange-Akhund The Macedonian Question, 1893–
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1908 (East Europen Monographs, Boulder, New York, 1998) című kötetét is, különös 

tekintettel témám előzményeire. Több magyar és bolgár periodika tanulmányozása szintén 

fontosnak bizonyult.     
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