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Konfliktushelyzetek és túlélési stratégiák az oszmán Macedóniában
(1903-1912)
a politikai és gazdasági konfliktusok egy új olvasata
– Demeter Gábor (MTA) –
2017. április 17-én (kedden) 16.15
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában
Az oszmán uralom alatti Macedónia sokak számára az etnikai konfliktusok klasszikus példája: egy
senkiföldje, ütközőzóna (egyszerre borderland és frontier), ahol az erejét vesztett Oszmán Birodalom, a
feltörekvő kisállamok és a nagyhatalmak egyszerre próbálták érdekeiket képviselni, teljesen
destabilizálva a térséget. De vajon valóban kizárólag csak etnikai háttere volt a konfliktusoknak? Milyen
egyéb konfliktusforrások adódtak? Vajon minden szabadcsapat a nemzeti ideológia iránt elkötelezett
hősökből állt? Vagy ez csupán az utódállamok nacionalista narratívájának terméke és a közönséges
banditizmus jobban fedi a jelenségek lényegét? Vajon a mindennapi (látszólag nem átpolitizált) erőszak
vagy a politikai indíttatású merényletek voltak gyakoribbak? Ez elvezet ahhoz a kérdéshez is, hogy
hogyan reagált a helyi társadalom – a macedón kérdést jobbára az államok és ideológiák szemszögéből
vizsgálták, de milyen stratégiát alkalmaztak a helyiek, akik a legtöbbet szenvedtek? Kaméleonként
váltogatták identitásukat, mint a paramilitáris egységek egy része? Beszálltak a küzdelembe valamelyik
oldalon? Kényszerből vagy önként tették? Mit ért a nagyhatalmi beavatkozás (1903-1908): mi volt a
célja és az eredménye – mit tanult belőle az utókor? Demeter Gábor és Csaplár-Degovics Krisztián
helyi bolgár és osztrák (konzuli jelentések), valamint központi oszmán források felhasználásával (mely
az interpretációs lehetőségeket is bővíti, s ugyanakkor a források kölcsönös kontrollját is lehetővé teszi)
e kérdésekre keresi a választ szociológiai-kultúrantropológiai megközelítést alkalmazva (Elwert
Gewaltgemeinschaftja és Anna Eva Frantz ’everyday violence’ fogalmának felhasználásával).
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