
Pusztainé Ambrus Ágnes 

Magyar-makedón történelmi kapcsolatok 

Makedónia területén az első szláv néptömegek a 7. század elején jelentek 
meg, miután észak felől a Duna folyását követve érkeztek a Balkán-félszi-
getre, ahol törzseik megtelepedtek. 

1. Az első magyar-makedón kapcsolat a kalandozások idején jött létre, ami-
kor a nyugati vereségek hatására a magyarok a Balkán felé vették útjukat. 
A 900-as években a Bizánci Birodalmat is megtámadták, mely a mai ma-
kedón területeket is magába foglalta. Korabeli feljegyzések tanúskodnak 
arról, hogy e rablóhadjáratoknak Szaloniki környéke is prédájává vált, ahon-
nan a magyarok sok foglyot hoztak. 

2. A következő korszak, amikor a makedón szlávok ismét kapcsolatba ke-
rültek a magyarokkal, Géza fejedelem uralkodásával kezdődött. Apja, 
Taksony halála után mindent megtett azért, hogy megvesse a magyar állam 
alapjait. Ennek érdekében a szomszédokkal való megegyezés, az új környe-
zetbe való beilleszkedés politikáját követte, és diplomáciai kapcsolatokat 
épített ki nem csupán a nyugati, hanem a déli és délkeleti uralkodókkal is. 
így Géza kapcsolatba lépett a makedón területen létrejött új államalakulattal, 
melynek élén Nikola fejedelem fiai álltak. Miután az idősebb testvérek eles-
tek a Bizánci Birodalom ellen vívott csatákban, Szamuil került a trónra. 
(Szamuil cárt és államát mind a makedónok, mind a bolgárok magukénak 
vallják.) Szamuil cár és Géza fejedelem családja között dinasztikus kapcsolat 
szövődött, ugyanis Szamuil fia, Gavril Radomir feleségül vette Géza egyik 
kiskorú lányát. (Neve nem ismeretes, mert a később íródott latin nyelvű 
munkák nem említik.) A történelmi helyzet a l l . század elején egyre veszé-
lyesebbé vált a Balkánon, és Gavril Radomir apja kívánságára biztonsági 
okokból Magyarországra küldte feleségét, aki akkor épp várandós volt. Fia, 
Peter Deljan (vagy Odeljan) István király udvarában nevelkedett, vagy 
Veszprémben, vagy Esztergomban, vagy Székesfehérvárott. 1040-ben magyar 
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segítséggel egy Bizánc-ellenes felkelés élére állt. Ez a felkelés egy évig 
tartott, akkor a bizánciaknak sikerült leverniük. 

A kapcsolatok sora egy időre megszakadt. A szálat a török birodalom 
terjeszkedése alatti évszázadokban követhetjük ismét nyomon. 

3. A 14. században az erős szerb feudális állam szétesett, Szerbia makedón 
területei 1371-ben török kézre kerültek. A törökök előrenyomulásával párhu-
zamosan megindult a menekülés, melynek során szerbek, bolgárok, 
makedónok, görögök és albánok hagyták el szülőhelyüket. Közülük sokan 
letelepedhettek Magyarországon, főleg a déli határvédő körzetekben vagy 
kereskedővárosokban. Később, a 15-16. században néhányuk magas tisztség-
hez jutott a fejedelmi udvarokban. Közéjük tartozott a humanista Makedóniai 
László, aki kiterjedt kulturális tevékenységet folytatott a 16. sz.-ban magyar 
és német területen. 

4. A 17. sz. folyamán Habsburg vezetéssel megindult a törökellenes háború. 
Buda, majd Belgrád visszafoglalása után a császári csapatok sikereket értek 
el Boszniában is. E csapatok, melyek soraiban magyarok is harcoltak, elju-
tottak Szkopje városáig is. Itt állomásoztak néhány hónapig azt tervezve, 
hogy folytatják az előrenyomulást a Balkán más területei felé. De amikor a 
táborba eljutott a szultán közeledtéről szóló hír, az osztrák tábornok felgyúj-
tatta a szkopjei fellegvárat, és visszavonult. Már a korábbi harcok elől 
menekülve és a visszavonulással egyidőben nagy tömegek, köztük nagy szá-
mú makedón lakosság hagyta el a vidéket, és talált menedéket 
Magyarországon. A hatóságok vallási hovatartozás szerint csoportosították 
őket. A makedónok - többségükben kereskedők és vállalkozók voltak és 
vagyonukkal települtek át-, a szerb egyházi közösségekhez tartoztak. E kö-
zösségek Szentendrén, Egerben, Pomázon és Pesten indultak fejlődésnek és 
teljesedtek ki. Többek között e városok is részei lettek annak az átmenő 
karavánkereskedelemnek, amely a 18. sz.-ban összekötötte a Balkánt Nyu-
gat-Európával. E kereskedelmi tevékenység révén tartották fenn az áttelepült 
délszlávok a kapcsolatot az óhazával. Sokuk nevét nemcsak sírfeliratokon és 
egyházi intézmények falain olvashatjuk, hanem levéltári dokumentumokban 
is megtalálhatjuk. Az első makedón nyelven nyomtatott könyvek 1814-ben 
Budán készültek. 

5. A következő, közös kapcsolatokat felmutató időszak a 19. század második 
fele, amikor az Osztrák-Magyar Monarchia növekvő érdeklődést tanúsított a 
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balkáni török területek iránt. A cél az volt, hogy kiterjesszék hatalmukat a 
még török uralom alatt álló vidékekre is. Ezeken leginkább a makedón 
területeket kell érteni, a többi balkáni állam nagyrészt függetlenné vált. A 
magyar-makedón történelmi kapcsolatok kézzelfogható eredménye volt az a 
magyar-osztrák diplomáciai képviselet (konzulátus), amelyet a 19. sz. végén 
nyitottak meg Bitola városában. 

6. A 20. sz. elején, amikor megindultak a demokratikus mozgalmak, a pol-
gári ellenzék részéről (Jászi Oszkár és köre) növekvő érdeklődés mutatkozott 
a Balkán történelme iránt is. Ebben az időszakban alapozódtak meg a balkáni 
kutatás alapjai, melynek során számos tanulmány készült a balkáni háborúkról, 
a török birodalomról, a meghódított területekről és népekről, köztük a makedó-
nokról is. 

7. Az első világháború után megalakult Szerb-Horvát-Szlovén királyságban a 
történelem folyamán először jött létre olyan államalakulat, mely a délszláv né-
pek legnagyobb részét, Makedóniát is egy államban egyesítette. Makedónia sem 
a balkáni háborúkban, sem az első világháborúban nem nyert államiságot; ho-
vatartozásáért, felosztásáért bolgárok, szerbek, görögök harcoltak. Az új Délszláv 
Királyságon belül különböző elképzelések és érdekek ütköztek egymással, de 
főleg a nagyszerb törekvésekkel. A makedón nemzeti erők is a teljes függet-
lenség kivívására törekedtek. A magyar-makedón kapcsolatok oly módon 
alakultak, hogy a két világháború közötti magyar kormányok támogatták az új 
Jugoszlávia ellen irányuló makedón mozgalmat Kihasználták a feszült belpoli-
tikai helyzetet, és propaganda útján igyekeztek érvényt szerezni politikai 
törekvéseiknek. Segítséget nyújtottak Bulgáriának is, mely Magyarországon ke-
resztül tartotta a kapcsolatot a Belső Makedón Forradalmi mozgalommal. E 
mozgalom a horvátokkal szövetkezve terrorakcióktól sem riadt vissza, mely az 
1934-es marseilles-i merénylettel Sándor király meggyilkolásában csúcsosodott 
ki. A merényletet követően Magyarország támogatta a nyugatra menekülő ma-
kedón forradalmi erőket is. 

8. A következő korszak, amikor különösen szorosra fonódtak a magyar-make-
dón kapcsolatok szálai, szomorú aktualitást kap. Ismét menekültekről van szó, 
az égei-makedónokról, akik a második világháború utolsó éveiben, majd az 
1947-49-es polgárháború alatt kénytelenek elhagyni Görögországot. Sokan kö-
zülük Magyarországon lelnek új hazára, ahol befogadják és letelepítik őket. Az 
1960-as években lehetőséget kaptak a magyar állampolgárság felvételére is. 
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Voltak, akik ezt választották, mások pedig, mivel szülőföldjükre nem térhet-
tek vissza, az akkori Jugoszlávia Makedón Szocialista Köztársaságába 
települtek át. Ók, miután tanulmányaik nagy részét vagy egészét Magyaror-
szágon végezték, kiváló ismerői a magyar kultúrának, s egyben aktív 
résztvevői és alakítói a legújabb magyar-makedón kapcsolatoknak. 
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