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Z s e b ő k  C s a b a

A macedónkérdés az 1923-as fordulat Bulgáriájában a 
„szó�ai emigráció” és egy magyar diplomata szemével

Az 1910-es évek végén, a vesztes háborúk nyomán legalább százezren mene-
kültek az „idegen uralom” alá került makedóniai „testvérek” közül Bulgáriába. 
Túlnyomó részük a délszláv királysággal határos Pirini Makedóniában tele-
pede� le, így Bulgária délnyugati határsávja az autonomista VMRO fellegvá-
ra le�. Ugyanakkor Szó�ában is jelentős „macedón emigráció” alakult ki, 
saját intézményekkel, szervezetekkel, illetve újságokkal. Utóbbiak közül az 
Ilinden, és különösen a Nezaviszima Makedonia említendő meg. A Nezavi-
szima Makedonia 1923 februárjától jelent meg, hetilapként.1 A bolgár nyel-
vű újság a macedón emigráció orgánumaként hirde�e magát. Valóban így is 
működö�, s több ezer példányában adták ki, jóllehet egy lapszám csupán pár 
oldalas volt.

A Sztambolijszki által vezete� Bulgária a szerb-horvát-szlovén államhoz 
közelede�, miközben a jugoszlávokkal ellenséges viszonyban állt a sajátos 
albán-macedón szövetség. Az utóbbihoz nemcsak Olaszország, hanem laza 
szálakkal Magyarország is kapcsolódo�. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság 
felbomlasztásának magyar stratégiájába illeszkede� a Belső Macedón Forra-
dalmi Szerveze�el (VMRO),2 illetve annak két frakciójával való tárgyalás és 
együ�működés is.

Az első világháború után a jobbszárny le� az erősebb. Ez a frakció magát 
autonomistának állíto�a be, jóllehet az autonómia elérése nyomán Makedó-
niát beolvaszto�a volna Bulgáriába. Ezen nagybolgár beállíto�ságú autono-
mista frakciónak az első világháború lezárásától az 1920-as évek derekáig két 
meghatározó vezetője volt, mégpedig Todor Alekszandrov és Alekszandar 

1  Az újság korabeli lapszámai kutathatók a Szent Cirill és Metód Nemzeti Könyvtárban 
(Szó�a, Bulgária).
2  Bolgár történészek úgy értékelik, hogy a VMRO a Vardar- és az Égei-Makedóniában élő 
bolgárok nemzeti-kulturális szabadságáért küzdö�. Lásd Makedonija – isztorija i politicseszka 
szadba. II. Red.: P. Petrov. Znanie, Szo�ja 1998, 117.
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Protogerov tábornok.3 Ezzel szemben a másik frakció, a magát föderalistá-
nak nevező balszárny az autonómiát a valódi önállóság, a multietnikus jellegű, 
független macedón államhoz szükséges lépcsőfoknak vélte. Vezetői közül 
Filip Atanaszov és Nikola Jurukov emelendő ki.4 Ez utóbbi, föderalista frak-
ció amúgy Sztambolijszki kormányával fokozatosan konszolidált viszonyba 
került – eltérően az autonomistáktól –, hiszen Atanaszovék céljaikat nem 
forradalmi, hanem legális úton akarták elérni.5

Az 1922. február 5-én a szó�ai magyar követ által a budapesti külügymi-
nisztériumnak küldö� számjeltávirat szerint Protogerov Bécsből azt üzente: 
február elején Budapesten kíván tartózkodni. Kiss azt írta, hogy a tábornok 
akarata ellenére elkíséri őt Atanaszov, a VMRO másik frakciójának a vezető-
je is. A jelentés szerint Protogerov azt kérte: ha Atanaszovot addigra „lerázni” 
nem tudnák a magyar külügyminisztérium részéről, akkor a tábornokot Bu-
dapesten külön kihallgatáson fogadja a külügyi tárcavezető. Kiss véleménye 
az volt, hogy a gyanú elkerülése vége� előbb mindke�ővel együ� kellene 
tárgyalni, majd mindegyiket a másik tudta nélkül is fogadni. Mint hozzáfűz-
te, szerinte Atanaszovval szemben némi elővigyázatosság ajánlatos.6

A nyár elején a forradalmi komité működéséről újabb képet ad a szó�ai 
magyar követség. E jelentés szerint 1922 júliusára a VMRO-n belül Atanaszov 
frakciója teljesen kapitulált, mivel úgy tetszik, megtilto�ák nekik, hogy a má-
sik frakció vezetői, azaz Protogerov és Alekszandrov ügyeibe beleavatkozza-
nak. Kiss Sándor úgy tapasztalta, hogy Atanaszovéknak tétlenül kell nézniük 
és tűrniük az aktuális állapotokat, mivel holtpontra juto� a programjuk, 
amely szerint legális módon kell felvenni a harcot az elnyomókkal szemben. 

3  Pályafutásukról ld. Dobrinov, Decso: Todor Alekszandrov. Znanie, Szo�ja 1994.
4  Róluk ld. Makedonija – isztorija i politicseszka szadba, II. Id. mű, 106.
5  Macedón történészek úgy vélik, a VMRO kifejezés az egyik legfontosabb macedón nem-
zeti szimbólumként jellemezhető, miközben egyszerre a legzavarosabb és legvitato�abb eleme 
a macedónok történelemének. Szerintük ezt szemlélteti például, hogy Sztambolijszki bolgár 
miniszterelnök megölése után a VMRO erősebb szárnya – a végső soron föderatív berendez-
kedésért, illetve a multietnikus jellegű, független macedón államért küzdő gyengébb frakció-
val ellentétben – állandó káoszt akart okozni Vardar-Makedóniában azért, hogy az akkori 
határokat vizsgálják felül, hogy aztán a San Stefano-i béke szellemében Vardar-Makedóniát 
Nagy-Bulgá riába lehessen integrálni. Lásd Georgieva, Valentina – Konechni, Sasha: Historical 
Dictionary of the Republic of Macedonia. �e Scarecrow Press, Inc. Lanham, Md., London 1998, 
138., 142.
6  MNL OL, K64 – 1925 – 16/a – 23/res. So�a, 1922 II/5.
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A legjobb embereik is átpártolnak Protogerovék táborába, magukévá téve az 
utóbbiak felfogását, tudniillik, hogy a szerbeknél és a görögöknél erőszak 
nélkül semmi sem érhető el. Jurukov és Atanaszov – utóbbi állítólag Bécsben 
van – azért bujkál folyton külföldön, mert megijedtek Todor Alekszandrov 
fenyegetésétől, hogy ha beleavatkoznak a dolgaikba, elteszi őket láb alól – 
fejtege�e Kiss.7

1922 szeptemberében a szó�ai magyar követ arról számol be Bán�y Mik-
lós külügyminiszternek,8 hogy olasz és bolgár részről más-más célokért 
dolgoznak: így Róma célja Jugoszlávia állandó nyugtalanítása és gyengítése.

Pár hónap múlva, 1923 februárjában megjelent a Nezaviszima Makedonia 
első száma.9 A lap rövid időn belül a macedón emigráció befolyásos orgá-
numa le�. Február 21-én megjelent legelső számában a VMRO-közeli szer-
kesztőség már a címlapon szabad és független Makedóniát követelt. Az új-
ságban egyébként lehozták a macedón emigráció szervezetei által alkoto� 
szövetség terjedelmes szabályzatát is. A talán legfőbb deklarált célként a kö-
vetkezőt jelölték ki: Makedónia a macedónoké…

1923 márciusában Kiss Sándor a szó�ai követségről már azt jelenti a kül-
ügyminiszternek,10 hogy az „Újföld”11 autonomista mozgalma jól halad. A je-
lentésben az is olvasható, hogy a makedóniai bandamozgalmak a tél elmúltá-
val újból megélénkültek, és főleg az Ószerbiából, Bánátból, Bácskából és 
Boszniából telepíte� jövevények ellen irányul. Bár ezek az akciók az újabban 
nagyon megerősíte� szerb rendőrség és katonaság ellenállása mia� nem min-
dig sikerülnek, úgy tűnik, a felkelők annyit mégis elértek, hogy a belgrádi 
kormány a legkecsegtetőbb ígéretek melle� sem „kap” új telepeseket – rög-
zíti Kiss Sándor.12

A Bulgária és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság közö�i feszült viszony 
fő oka továbbra is a macedónkérdés volt. A belgrádi kormány a Var-
dar-Makedóniában élők elszerbesítését tarto�a fő feladatának, ami érthe-
tően rányomta a bélyegét a bolgár belpolitikára. A makedóniaiak immár 
évtizedek óta nagy befolyással rendelkeztek Bulgáriában, ahol újra meg újra 

7  MNL OL, K64 – 1925 – 16/a – 8 pol./1922. Macedon ügyek, So�a, 1922. július 4.
8  MNL OL, K64 – 1925 – 16/a –124/pol., So�a, 1922. szeptember 20.
9  Nezaviszima Makedonia, 1923. február 21.

10  MNL OL, K64 – 1925 – 16/a – 64 pol./1923. So�a, 1923. márc. 18., Macedon ügyek.
11  A Bulgáriához került Pirini Makedónia.
12  MNL OL, K64 – 1925 – 16/a – 64 pol./1923. So�a, 1923. márc. 18., Macedon ügyek.
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különböző akciókat szerveztek a Vardar-Makedóniában működő szerb-hor-
vát-szlovén hatóságok ellen. Mindenesetre a két ország közö�i kapcsolatok 
normalizálásához elengedhetetlennek bizonyult a macedón szervezetek 
kérdésének a rendezése.13

1922 februárjában sikertelen merényletet köve�ek el Sztambolijszki ellen, 
s ennek a nyomán a bolgár miniszterelnök felgyorsíto�a a tárgyalásokat a 
jugoszlávokkal. Utóbbiak is érdekel�é váltak ebben, mivel Benito Mussolini 
hatalomra kerülése Olaszországban – 1922 októberében miniszterelnök le� 
– a jugoszlávokat addigi külpolitikájuk átértékelésére ösztönözte. A bolgár-ju-
goszláv megegyezést egyébként korábban már Csehszlovákia is bátoríto�a, 
Franciaország pedig immár szintén sürge�e.14

A belgrádi és a szó�ai kormány 1923. március 23-án aláírta a nisi szerző-
dést,15 amelyben Bulgária elismerte a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság jogát 
Vardar-Makedóniára. A felek megállapodtak arról is, 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 abban szintén meg-
egyeze�, hogy a csetákat felszámolják. A VMRO autonomistái mindezt had-
üzenetnek ve�ék, és a parasztpárti rendszer felszámolásában érdekelt bulgá-
riai erők szövetségeseivé váltak.

13  Antoni Giza lengyel professzor összefoglaló kötetében (Balkanszkite darzsavi i makedonsz-
kijat vaprosz. Makedonszki naucsen insztitut, Szo�ja 2001) mindvégig hangsúlyozza a bolgárok 
vezető szerepét a macedón felszabadító mozgalomban. A könyvben a bolgárbarát, illetve bolgár 
érzelmű macedón vezetők bemutatása melle� viszont há�érbe szorul az a körülmény, hogy 
Makedónia lakossága erős regionális tuda�al rendelkeze� a vizsgált korszakban. Giza megálla-
pítja a bolgárság hangsúlyos jelenlétét Makedóniában, ugyanakkor kiemeli a Makedónia és a 
tulajdonképpeni Bulgária közö�i rendkívül szoros történelmi, kulturális, néprajzi és nyelvi kap-
csolatot. Andrew Rossos kanadai macedón professzor viszont nagylélegzetű munkájában (Ma-
cedonia and the Macedonians: A History. Stanford, Hoover Institution Press, 2008) arra a követ-
keztetésre jut, hogy a nemzeti önállósági törekvések korában a makedóniai szlávok elkezdték 
kialakítani nemzeti identitásukat, mégpedig a saját etnikai, nyelvi, kulturális és történelmi jel-
lemzőik, valamint mitológiájuk, politikai, szociális és gazdasági érdekeik alapján. Hasonlóan, 
ahogy korábban a bolgárok, görögök és a szerbek is te�ék, szögezi le Rossos.
14  Hornyák Árpád: Magyar-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918–1927. Forum, Újvidék 
2004, 141.
15  Ld.: Makedonija – isztorija i politicseszka szadba, II. Id. mű, 109.
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A Szó�ában szerkeszte� Nezaviszima Makedonia meglehetősen hűvösen 
fogadta a nisi szerződést. Az újság címoldalán kritizálva a fejleményeket, is-
mét kinyilatkozta�a a szabad és független Makedónia iránti igényét.16 A kö-
vetkező lapszámban „Nis” kapcsán leszögezték: Makedónia lakosságának 
megvan a joga és akarata ahhoz, hogy a saját szabad, önálló politikai és kul-
turális életét élje. A Belgrád és Szó�a közö�i megállapodást taglaló cikkben 
nyomatékosítják azt is: a macedón lakosság óriási része bolgár, amely immár 
három évtizede véres harcot folytat a saját autonómiájáért.17

A feszültség macedón ügyben 1923 tavaszára állandósult. Kiss Sándor 
május elején azt jelente�e Budapestnek, hogy április végi futárútjáról vissza-
térve éppen a két nappal azelő� meggyilkolt Nikola Jurukov temetésére ér-
keze�.18 Jelentésében emlékeztete� rá, hogy Atanaszov és Jurukov voltak a 
VMRO föderalista frakciójának vezetői, akik Makedónia autonómiáját nem 
forradalmi, hanem legális úton akarták elérni, miközben a bolgár kormánnyal 
összekö�etésben álltak. Mivel a Sztambolijszki-féle vezetést a Belgráddal való 
megegyezésre törekvés jellemezte, Atanaszovék pedig a szó�ai kormányerők-
kel lényegében szövetségi viszonyba kerültek, így a VMRO autonomistáinak, 
azaz a Protogerov-Alekszandrov-féle frakciónak az ellenségei le�ek. A magyar 
diplomata felhívja a �gyelmet arra, hogy jóllehet Atanaszov és Protogerov 
mintegy másfél évvel azelő� színleg megegyeztek, a két irányzat nem szűnt 
meg egymás ellen dolgozni, és körülbelül két hónappal ezelő� rendkívüli 
módon elmérgesede� köztük a helyzet. Ezért Filip Atanaszov, nem érezvén 
magát biztonságban, Bécsbe távozo�, Jurukovot viszont megfenyege�ék, 
majd lelő�ék a szó�ai utcán a radikálisabb autonomisták – nyomatékosíto�a 
a magyar diplomata. Az egyre feszültebb bulgáriai helyzetet muta�a az is, 
hogy a Nezaviszima Makedonia május 3-a után több mint másfél hónapig 
meg sem jelenhete�.19

16  Nezaviszima Makedonia, 1923. március 29.
17  Nezaviszima Makedonia, 1923. április 4.
18  MNL OL, K64 – 1925 – 16/a – 108 pol./1923, So�a, 1923. május 5. Macedon mozgalmak 
áprilisban.
19  Lásd: Szent Cirill és Metód Nemzeti Könyvtár gyűjteménye (Szó�a, Bulgária).



A macedónkérdés az 1923-as fordulat Bulgáriájában… 335

Hamarosan Kiss Sándor már arra hívja fel a �gyelmet,20 hogy május első 
felében Nevrokop,21 Petrics és Gorna Dzsumaja22 vidékén igen erős banda-
küzdelmek zajlo�ak, amelyekben a VMRO autonomistái fölényben maradtak 
a „kormánybandával”, azaz a Sztambolijszkihez hű parasztgárdistákkal szem-
ben. A szó�ai magyar követségi tanácsos, ügyvivő e jelentés23 végén megál-
lapítja: még sok esemény következhet, mire a macedón ügyet Bulgáriában 
elintéze�nek lehet tekinteni, bármilyen barátságos nyilatkozatokat vált egy-
mással Sztambolijszki és Pasics.24

Ekkor már három hét sem volt vissza a június 9-i fordulatig, azaz Alek-
szandar Sztambolijszki bukásáig, illetve megöléséig. E politikai fordulat után 
Budapest és Szó�a egyértelműen jó viszonyt ápoló partnerekké le�ek, hiszen 
Cankov kormánya – Sztambolijszki rendszeréhez képest – rendkívül jelentős 
változást hozo� a szomszédságpolitikában, jelesül a macedónkérdést illető-
en. Mindez a magyar diplomáciát is fele�ébb foglalkozta�a, mivel Bulgáriá-
ra Bethlen István kormánya úgy tekinte�, hogy Budapest addig nem számít-
hat Szó�ára, amíg Sztambolijszki a miniszterelnök. Ám fontosnak tűnt, hogy 
egy gyenge Bulgária még ne keveredjen fegyveres kon
iktusba szomszédja-
ival, elsősorban Jugoszláviával. Ezzel kapcsolatban a budapesti bolgár követ, 
Doszkov kifejezésre ju�a�a, hogy az új szó�a kormány békét kíván, s nem 
háborút.25

1923. június 23-án ismét megjelenhete� a Nezaviszima Makedonia, amely 
üdvözölte a Sztambolijszki-kormány bukását.26 Az újság címlapján kedvező-
en fogadta az új, „tekintélyes”, „becsületes” bolgár kormányt, miközben kikelt 
szerb „soviniszta” körök ellen, mivel azok továbbra sem támogatják a kisebb-
ségi autonómiákat.

Június 30-án Kiss Sándor Szó�ából a következőkről ado� hírt27 a buda-
pesti külügyminisztériumnak: „a június 9.-iki ellenforradalomban a macedon 

20  MNL OL, K64 – 1925 – 16/a – 121 pol./1923, So�a, 1923. május 23., Macedon – auto-
nomista mozgalom a bolgár Uj-földön.
21  Ma Goce Delcsev.
22  Ma Blagoevgrad.
23  MNL OL, K64 – 1925 – 16/a – 121 pol./1923, So�a, 1923. május 23., Macedon – auto-
nomista mozgalom a bolgár Uj-földön.
24  Nikola Pasics szerb-horvát-szlovén kormányfő.
25  Gardev, Kosztadin: Balgarija i Ungarija 1923 – 1941. Nauka i izkustvo, Szo�ja 1988, 21.
26  Nezaviszima Makedonia, 1923. június 23.
27  MOL, K64 – 1925 – 16/a – 138 pol./1923, So�a, 1923. június 30., Macedon ügyek.
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szervezet mint ilyen hivatalosan nem ve� részt. Tagjai közül néhány százan 
mint bolgár tartalékosok jelentkeztek, azután sietve leszereltek és eltűntek 
szem elöl.” Kiss tájékoztatása szerint az első napokban Szó�a közelében, a 
hegyek közö� készen állt ugyan néhány nagyobb fegyveres macedón csoport, 
de Bulgária szerencséjére nem volt alkalmuk beavatkozni, ugyanis egy eset-
leges macedón beavatkozás kiszámíthatatlan külpolitikai következményekkel 
járhato� volna. A jelentésben az ugyancsak olvasható, hogy a rezsimváltás óta 
a macedón emigránsok sorsa – a VMRO által továbbra is felügyelt Pirini 
Makedónián kívül is – jelentősen enyhült, mivel közülük több száz korábban 
letartóztato� személyt szabadlábra helyeztek, lapjaik ismét megjelenhetnek, 
feloszlato� szervezeteik pedig lassanként megint működni kezdenek. „A kor-
mánynak gondja van rá, hogy nyíltan ne támogassa őket, de az üldözés meg-
szűnt” – fejtegeti az ügyvivő.28 Ugyanezen jelentésben annak is hangot ad, 
hogy Todor Alekszandrov aláírásával egy szigorúan bizalmas körlevél bocsát-
tato� ki, amelyben a VMRO parancsnoka a Vardar-Makedóniában működő 
összes alárendelt szervezetet felszólítja, hogy a korábban – még Sztambolijsz-
ki idején – félbeszakíto�, illetve lecsendesíte� akciójukat ismét kezdjék meg. 
„Meg kell semmisíteni és tövestül ki kell irtani mindent, ami szerb” – áll Alek-
szandrov levelében Kiss Sándor jelentése szerint. A dokumentumban a ma-
gyar diplomata leszögezi, hogy a VMRO-parancsnok – több ezer példányban 
kinyomtato� – körlevele megemlékezik a jugoszláv hadseregben szolgálatot 
teljesítő, nem szerb nemzetiségű emberekről is: felsorolva a horvátokat, a 
szlovéneket, a németeket, a magyarokat, a montenegróiakat, a kuczooláho-
kat,29 a bosnyákokat és az albánokat, akiknek az életét, ha azt az egyes akció 
megengedi, lehetőleg meg kell kímélni. Amennyiben pedig fogságba esnek, 
nem szükséges őket – nem úgy, mint a szerbeket – megölni, hanem, lefegy-
verezvén, fogadalmat kell tetetni velük, hogy macedónok ellen többé fegyvert 
nem fognak. Azután szabadon kell bocsátani őket, azonban „visszaesőknél” 
nincs irgalom – utasíto�a fegyvereseit Alekszandrov, a szó�ai magyar követ-
ségi tanácsos közlése szerint.

Még ebben a jelentésben Kiss Sándor tudósít arról is: „A bolgár kormány 
azon kijelentéseit, hogy a bandamozgalmak megfékezésére irányuló Sztam-
boliiszky-féle nisi egyezményt tiszteletben fogja tartani, a macedonok nem 
veszik föl tragikusan és kijelente�ék, hogy a bolgár kormány vállalt kötele-

28  MOL, K64 – 1925 – 16/a – 138 pol./1923, So�a, 1923. június 30., Macedon ügyek.
29  Makedóniai románok. Más néven: arománok, arumének, cincárok, kucovlachok, vlahok.
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ze�ségei által magukat nem engedik céljaiktól eltéríteni. A higgadtabban 
gondolkozó macedonok azonban belátják, hogy vigyázatlan lépésekkel eset-
leg bajba kevervén Bulgáriát, ez nekik kiszámíthatatlan károkat okozhatna. 
Sikerük érdekében tehát remélhető, hogy legalább pillanatnyilag a nyugod-
tabb elemek befolyása fog érvényesülni.”30

A jelek szerint még a június 9-i fordulat után sem azonosult teljesen min-
denki a Bulgária területén élő és tevékenykedő macedónok közül a VMRO 
Alekszandar Protogerov és Todor Alekszandrov fémjelezte frakciójának az 
irányvonalával. Mindazonáltal a Bulgáriához tartozó Pirini Makedóniában 
ténylegesen továbbra is a VMRO autonomista csetái diktáltak, és a jugoszláv 
fennhatóság ala� álló Vardar-Makedóniát is veszélyezte�ék fegyveres akció-
ikkal. Mindez pedig rendkívül erős érvként szolgált.

Bulgáriában a VMRO autonomistái le�ek az egyetlen szerbellenes ma-
cedón szerveződés, amely valódi befolyással bírt. Különösen, hogy a Bulgá-
riában (is) tevékenykedő másik macedón organizáció, az Emigrált Macedónok 
Uniója nem bizonyult militáns szervezetnek, így alapvetően nem is adódtak 
„hatásköri kon
iktusok” Alekszandrovékkal, akikkel amúgy meglehetősen 
normális viszonyt tarto�ak fenn. A Nezaviszima Makedonia szerkesztősége 
ugyanakkor mindkét formációval jó informális kapcsolatokat ápolt.

A budapesti külügyminisztériumot három hét múlva – július 21-ei kelte-
zéssel – tájékoztatva a szó�ai ügyvivő nyomatékosíto�a, hogy az új bolgár 
kormány a macedónokkal szemben jóindula�al viseltetik, a korábban Sztam-
bolijszki által elfogato� több száz emberüket szabadon bocsáto�a, szerveze-
teik feloszlatását felfüggeszte�e. A Cankov-rezsim ugyanakkor megegyeze� 
velük, hogy külpolitikai megfontolásokból újságaikat egy ideig ne jelentessék 
meg, szervezeteik működését pedig egyelőre fogják vissza. Kiss Sándor ezen 
jelentésében azt is ecseteli, hogy „Szerb-Macedoniában31 a bandamozgalmak 
a megszoko� mederben folynak, se több, se kevesebb a vér, mint ami most 
már rendesnek mondható.”32

A Sztambolijszki-féle hatalommal korrekt viszonyba került, de az új bol-
gár rezsimet gyanakvással �gyelő belgrádi kormányra tekinte�el Cankovék 
célszerűnek találták, hogy ideiglenesen leállítsák a két hazai macedón lap, az 
Ilinden és a Nezaviszima Makedonia megjelenését. Az utóbbi betiltását 

30  MOL, K64 – 1925 – 16/a – 138 pol./1923, So�a, 1923. június 30., Macedon ügyek.
31  Vardar-Makedóniában.
32  MOL, K64 – 1925 – 16/a – 147 pol./1923, So�a, 1923. július 21., Macedon ügyek.
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azonban igen hamar visszavonták. Igaz, az Ilinden nem jelent meg egy ideig, 
de ennek az újságnak lényegesen kisebb jelentősége volt a bulgáriai macedón 
emigráció számára, mint a Nezaviszima Makedoniának. Látható, hogy a jú-
nius 9-e óta hatalmon lévő Cankovék ekkoriban a macedónkérdéssel kap-
csolatban megnyilvánuló belgrádi pressziónak engedtek is, meg nem is, hi-
szen a Bulgáriában élő macedónok számára valóban fontos orgánum 
kiadását gyakorlatilag be sem tilto�ák, a másik, kevésbé jelentős irredenta 
lap betiltására azonban lehete� hivatkozni a jugoszlávok elő�. Majd pedig a 
Nezaviszima Makedonia már augusztus 5-én a címlapján intéze� felhívást 
a bulgáriai macedón emigráció egészéhez, hogy mindannyian folytassák 
küzdelmüket…33

33  Nezaviszima Makedonia, 1923. augusztus 5.


