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Koszovó és a mi
Európai Uniónk
Naplójegyzetek, 1998–2007

1998. JÚLIUS 6. BERLIN. Mindnyájan
ujjongtunk afölött, hogy az európai
integráció ismét lendületet kap. De a
nyugat-európaiak még nehezen veszik
tudomásul, hogy az Elbától keletre
több, a történelem során másként szer-
vezõdött társadalom él. Hogy itt a
nemzetek feletti birodalmak (Habs-
burg, Oszmán) fennállása következté-
ben nem ment végbe a 19. században a
kis etnikai csoportok elnemzetlenítése
– ahogy végbement Németországban,
Franciaországban, Angliában. Ahol el-
tûntek – illetve szubkultúrába süllyed-
tek – nemcsak a kis számú szorbok,
hanem a több milliós okcitán, wellsi
stb. etnikai kisebbségek is. Így azután a
20. századra e politikai nagyhatalmak
„joggal” tekinthették magukat nemzet-
államnak. Nem is értettek bennünket,
Európa keleti felérõl jött és az ottani
népekrõl író történészeket: miért kriti-
záljuk a tökéletesnek tartott „liberális”
európai állammodellt – miközben be-
vezetni kívánjuk nálunk is annak az
egyéni szabadságot kimondó alapelveit
–, s hiányoljuk, hogy nem ismeri el a
különbözõ kollektívumok (így az etni-
kai közösségek) kollektív jogait.

1999. JÚNIUS 23. VARSÓ. Mindnyá-
jan ujjongtunk afölött, hogy a világ fel-
emeli szavát a koszovói (jugoszláviai)
albánok mellett. Végre a világ is azt
mondja: nem tehet az „államnemzet”,
a szerb azt, amit akar, egy közel
kétmilliós kisebbséggel, az albánokkal.
Helyes, hogy megakadályozzák az albá-
nok elûzését szülõföldjükrõl, helyes,
hogy azt követelik a jugoszláv államtól:
biztosítsa a területi autonómia külön-
bözõ szintû formáit az albánoknak.

De sokan megrendültünk a jugo-
szláv háború miatt: megdöbbentünk a
szerbek elleni légicsapások nyomán
kigyulladt városrészek, a rombolások
láttán. Úgy éreztük, a szerb nemzet-

állami ámokfutás miatt a szerb lakos-
ság békés részének kell „kollektív bün-
tetést” elszenvednie.

2007. JANUÁR 1. Az Európai Unió-
ban még azt vitatják, vajon az unió
világgazdasági pozícióromlásában
mekkora a 2004. évi keleti kiterjesztés
szerepe: a csökkenõ nyugat-európai
források elbírják-e olyan nagy moder-
nizációs program finanszírozását, mint
amelyet a felvett keleti területek kí-
vánnak? De stratégiai szempontok sür-
gették a további kiterjesztést délkeleti
irányba. Románia, Bulgária felvételét
világgazdasági-kereskedelmi (száraz-
földi és vízi út a délkeleti beltengerek-
hez), valamint hadászati megfontolá-
sok (Oroszországgal szemben) indo-
kolták. De mindenki tudja: elképzel-
hetetlen, hogy a Balkán-félsziget egyik
része (Görögország, Románia, Bulgá-
ria) tagja az uniónak, ám a másik része
(Horvátország, Szerbia, Montenegró)
nem. Konszolidálni kell tehát politikai-
lag az egész Nyugat-Balkánt, beleértve
a központi fekvésû Jugoszláviát. Etni-
kai-szociális konfliktusaival együtt.

2007. MÁRCIUS 10. Az ENSZ által
kiküldött bizottság állásfoglalása értel-
mében Koszovó nemcsak hogy auto-
nómiát kapna, hanem korlátozott jogú
állami szuverenitást is, albán állam-
nyelvvel. (1999 tavaszán még minden
nemzetközi fórum Jugoszlávia határai-
nak bármiféle megváltoztatása ellen
volt.) A szerbek, a kisebbségek elleni
türelmetlenségükkel és népirtásukkal
„leküzdötték magukat” 1999-es pozí-
ciójukról. Ma már kénytelenek lemon-
dani az „õsi” területükrõl, Koszovóról.
Nagy tanulság minden „nemzetállami
többség” számára... „Területrevízió”
nincs, az albán többségû területet nem
lehet a szomszédos Albániához csatol-
ni – de területi önállóság az van. És
nemcsak autonómia, hanem egy 2 mil-
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Koszovó/Kosova földje
a középkorban

A bizánci uralom összeomlása

z Észak-Balkánon a 6–7. század
fordulóján omlott össze a bizán-
ci határvédelem. Ezekben az

évtizedekben nyerték meg a Kárpát-
medencei avarok és havasalföldi szláv
segédcsapataik a Bizánci Birodalom
elleni határháborút. A Balkán közepén
foglalt helyet a leendõ Koszovó/Kosova.

Miután összeomlott a Bizánci Biro-
dalom északi határának a védelme,
akadálytalanul és tömegesen költöztek
be a birodalom korábbi területére, a
Balkánra, a szláv csoportok. Ezek az
évtizedek tekinthetõk a térségben a
„középkor kezdeté”-nek. A betelepe-
dõk ugyanis nemcsak a bizánci hata-
lom intézményeit számolták fel, hanem
a korábbi római civilizáció maradvá-
nyait is. Megszûnt a birodalmi közigaz-
gatás. Elnéptelenedtek – a szûk ten-
gerparti sáv kivételével – a városok.
Szétestek a nagyüzemi mezõgazdasági
birtokok is. Még a Bizánci Birodalom
legfontosabb összetartó ereje, a ke-
reszténység is idõlegesen kiszorult a
Balkán központi részeirõl.

Az összeomló birodalom régi lakói
menekülésre fogták a dolgot. A tehe-
tõsebbek a tengerpartok felé igyekez-
tek, a kevésbé tehetõsek – jobb meg-
oldás híján – a magas hegyek belsõ
völgyeiben, fennsíkjain telepedtek
meg, és áttértek a transzhumáló állat-
tartásra.

Kik jöttek: bolgár vagy szerb-horvát népek?

Koszovó 7–9. századi történetérõl csak
kevés adat áll a kutatás rendelkezésé-
re. Egyes nyelvészek szerint e térség-
ben nem a délszláv népek nyugati, te-
hát az ún. szerb-horvát ágához, hanem
a keleti, az ún. bolgár ághoz tartozó
csoportok telepedtek meg. A bizonyí-
tékként felhasznált nyelvi adatállo-

mány azonban túl szerény és túl kései
egy ilyen kérdés megbízható eldönté-
séhez. A Balkán délibb részérõl ren-
delkezésre álló források alapján arra
következtethetünk, hogy Koszovóban is
kis kiterjedésû uralmi körzetek, ún.
szklavíniák létesültek, élükön egy-egy
törzsi-nemzetségi elõkelõséggel.

Koszovó területét a 9. század végén
vagy a 10. század folyamán bekebelez-
te az elsõ bolgár állam. A 10–11. század
fordulóján pedig e terület a bolgár
állam macedóniai utódállamának, Sá-
muel önjelölt cár tiszavirág-életû biro-
dalmának a része lett. A koszovói
várak egy részének létezésérõl ebbõl
az idõszakból vannak az elsõ adatok.

A koszovói táj történetét két évszá-
zadra meghatározták II. (Bolgárölõ)
Bazileiosz bizánci császár bolgárellenes
háborúi. A császár 1014–18 közt fel-
számolta Sámuel bolgár cár „birodal-
mának” utolsó maradványait is, helyre-
állítva a bizánci uralmat a Balkán-fél-
sziget egész területén. Jelentõs egy-
házszervezõ munkát is végzett. Újraala-
pította és az Ohrid városában székelõ
metropolita (érsek) joghatósága alá
rendelte az észak-balkáni térség mint-
egy másfél tucat püspökségét. Koszovó
is rendezett státust nyert, mind a biro-
dalmi közigazgatás, mind pedig az egy-
házi igazgatás vonatkozásában. Koszo-
vó területén két bizánci (keresztény)
püspökség alakult, Lipljan, illetve Priz-
ren székhellyel.

A szerb állam eredetérõl, 12. század

A szerb szakirodalomban gyakran talál-
kozni olyan állítással, hogy Koszovó te-
rülete már a 11. századtól beletartozott
volna a formálódó szerb államba. Ez az
elképzelés azonban inkább alapszik
vágyakon, mint igazolható tényeken.

liós államocska-szerû területigazgatási
egység, benne túlnyomó albán több-
séggel és tegnap még „államalkotó”
szerb kisebbséggel. (1991-ben 84%
albán, 10% szerb.)

Jugoszláviában az alkotmány még
2006. szeptember 30-án is kimondta:
Koszovó a jugoszláv állam elidegenít-
hetetlen része. Ezért most nem fogad-
ják el a nemzetközi bizottság állás-
foglalását. A koszovói albánok viszont
teljes állami szuverenitást akarnak, és
ígérnek kivételes kisebbségi kollektív
jogokat az ottmaradó, kisebbségi sorba
kényszerülõ szerbeknek.

Magyarország – akárhogy is folyta-
tódik az unió délkelet-európai kibõví-
tése – Európa fõutcájára került. Keve-
sen figyelnek e lehetõségre. Azt még
csak mérlegelik: vajon a koszovói fejle-
mények milyen kisebbségpolitikai
elõnyöket kínálnak a határokon túli
magyarságnak. 2007-ig az albánoknak
„szurkoltak” egyesek, az erdélyi Szé-
kelyföldre gondolva. Most kezdõdik a
„szurkolás” a koszovói szerbeknek,
remélve: Európa rádöbben a kelet-
európai kollektív autonómiajogok
megadásának szükségességére. Mert
hogy valamiként a politikai konszoli-
dációt biztosítani kell, és ez csak akkor
megy, ha a nyugati államtársaink az
Európai Unióban tudomásul veszik a
keleti térségek másként szervezõdését.
S hogy itt még mindig élnek a kisebb-
ségek. (Közben – nem utolsósorban
kelet-európai példáktól is megrettenve
– az okcitánoknak kollektív jogokat is
biztosítottak Franciaországban, így
például saját egyetemet.)

Akárhogy is folytatódik... Itt lenne
az ideje, hogy a magyar közönség
elforduljon a csak a belpolitikai csete-
patékra-cirkuszokra összpontosító po-
litikai gondolkodási normáktól, amely
a rendszerváltás során úrrá lett a poli-
tikusokon, közírókon. Sõt még a törté-
nészeken is. Bizakodunk. Az elmúlt 15
év történelme (a szerbeké is) mutatja:
mennyire jelen van a világpolitika, a
világgazdaság a mindennapjainkban.
Nem lehet tovább 80-100 évvel ezelõtti
történeti-történészi konfliktusok, a
nemzetállami keservek újraélésével
sem politikát csinálni, sem történelmet
kutatni és írni. Sem magyaroknak, sem
románoknak, sem szerbeknek.

Vagy ha igen, akkor úgy is járhat-
nak, ahogy... GLATZ FERENC


