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A SZERKESZTİK ELİSZAVA 

 
A magyaroknak Albániáról és az albánokról alkotott sztereotip képe hozzávetıleg egybevág a Balkánról 
alkotott negatív képzetekkel. Ennek az általános európai nézethez rendkívül hasonló képnek többek 
között a „legsötétebb Európa”, „ázsiai viszonyok”, az irracionális társadalmi-politikai attitődök a 
fontosabb alkotóelemei. 

A sztereotípiáknak olykor természetesen van (vagy volt) valóságalapja, de az albánság társadalmi-
politikai viszonyairól, gazdasági, kulturális helyzetérıl, illetve annak részleteirıl vajmi kevés tudomása 
van a mővelt nagyközönségnek, hát még az „átlagos magyarnak”. A jelen kötet arra tesz kísérletet, hogy 
rendszerezze és kiegészítse tudásunkat. De miért is fontos, hogy bıvítsük az albánokkal kapcsolatos 
ismereteinket? 

Az albán nemzet helyzete unikális Európában, hiszen miközben a kontinens népei demográfiai 
hullámvölgyben vannak, az albánok száma, ha lassuló ütemben is, de folyamatosan növekszik. 
Nyilvánvaló, hogy ennek közvetlenül, illetve közvetve több igen fontos, a szőkebb, illetve tágabb 
környezetre gyakorolt hatása van napjainkban, illetve lesz a jövıben. A növekvı népesség maga után 
vonhatja a katonai potenciál megerısödését, átrendezheti az erıviszonyokat, megbonthatja az ingatag, 
egyes esetekben csak külsı erıvel fenntartott erıegyensúlyt, feszültséget generálhat a szállásterületen 
albánok és a többi nemzet között. 

Laikust és szakembert számos kérdés foglalkoztat. Milyen formában erısíti majd kapcsolatait a 
„de facto” függetlenné vált landlocked Koszovó a tengerparttal rendelkezı Albániával? Létrejöhet-e 
Nagy-Albánia vagy Nagy-Koszovó? Belenyugszanak-e a macedónok az Ohridi Keretegyezmény során 
kialakult állapotba? Mi lesz Észak-Koszovó és a Preševó-völgy sorsa, lehet-e szó terület- vagy 
lakosságcserérıl? Fellángolhatnak-e újabb lokális vagy nagyobb területre kiterjedı háborúk? Mennyi idı 
alatt lehet gazdaságilag integrálni Albániát és Koszovót Európába? Milyen régi és új mehanizmusok, 
szövetségek élednek újjá, jönnek létre az „albán veszély” kapcsán?  

A sor természetesen korántsem teljes. A többségében a pécsi Balkán-kutató mőhely tagjai közé 
tartozó albán és magyar szerzık terepi tapasztalataikat, kutatási eredményeiket felhasználva foglalják 
össze a tényeket, illetve részben a fentebb említett kérdések kapcsán vetnek számot a várható 
eseményekkel. Céljuk növelni a laikus közönség ismeretanyagát, felkelteni a kíváncsiságot, 
gondolkodásra és továbbgondolásra „kényszeríteni” szakembereket, politikusokat, döntéshozókat.  

Ez utóbbiakat rendkívül fontosnak tartjuk, olyannyira, hogy a szerkesztık úgy válogatták össze a 
tanulmányokat, illetve maguk is arra törekedtek munkájukban, hogy ne kerüljék meg a kényes 
kérdéseket. E problémás kérdések, a múlt ködébe veszı történelem vagy a jövıbe vetített feltételezések 
kapcsán nyugodt lelkiismerettel vállaljuk a „cáfolat ódiumát”. Egyetértünk ugyanis László Gyula 
régészprofesszor álláspontjával, miszerint a feltevés árnyaltabb lesz az ellenvetések által, az ellenérvek 
hozzásegítenek az igazság kiderítéséhez. Ne vesszenek el gondolatok azért, mert még nem teljesen 
kiforrott rendszer részei, vagy mert szokatlan voltuk nem illik az egyedül helytállónak gondolt korábbi 
koncepcióba. 

Mindig kérdéses a kutatómunkában, hogy mennyire vagyunk képesek elvonatkoztatni 
érzelmeinktıl? Jelen esetben a kérdés nem képezheti vita tárgyát, hiszen a szkipetárok iránti szimpátia 
érezhetıen átlengi a kötetet. Esetünkben azonban a rokonszenv éppen ahhoz segít hozzá, hogy a 
tudományos életben is gyakran tetten érhetı, szubjektív érzelmekkel teli negatív tartalmú közhelyeket 
kiiktassuk, a különbözı problémákat alaposabban megvizsgálva az albán-kutatásokat objektív irányba 
tereljük. 

A szerkesztık igyekeztek olyan témák kidolgozására felkérni a szerzıket, amelyek vizsgálatával 
átfogóbb kép alakul ki nem csak Albánia, de a határokon átnyúló albán nemzetrészek viszonyairól is. 
Ennek megfelelıen bár eltérı mélységben, Albánia, Koszovó, Macedónia, Szerbia, Montenegró és 
Görögország érintett területeinek történetétıl kezdve a biztonságföldrajzon át az etnikai kérdésekig, 
széles spektrumon tájékozódhat az érdeklıdı. Ahogy említettük, az erıviszonyok átrendezıdése 
megkezdıdött, a jövıben a változás folyamatának kiteljesedése várható. A PTE Kelet-Mediterrán és 
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Balkán Tanulmányok Központja azt a törekvést képviseli, hogy a Nyugat-Balkán területére vonatkozó 
vizsgálatok, a hazai tudományos eredmények ne pusztán követık legyenek, mint annyi más esetben. 
Magyarországot eddig felgyülemlett tapasztalata képessé teszi, hogy méltó versenytársa legyen a 
térségben igen aktív Ausztriának és Görögországnak a tudományos élet terén csakúgy, mint a gazdasági 
tevékenység vagy a külpolitikai hatékonyság területén. Ez utóbbihoz az elıbbiek erıs alapjai 
szükségesek. 

Reméljük vállalkozásunk érdeklıdést fog kelteni az olvasók körében. Két év múlva lesz az albán 
államiság centenáriuma. Kötetünk az ünnepi év elıkészítését szolgálja. 
 
 

Pécs, 2010 augusztus 
 
 

Kitanics Máté – Pap Norbert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


