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AZ ALBÁN SZÁLLÁSTERÜLET GEOPOLITIKAI 
VISZONYRENDSZERE 

Pap Norbert 

A magyar Albánia kutatás kezdetei a 20. század elején, az MTA un. Balkán Bizottsága tevékenységéhez 
kötıdnek és a kor alapvetı geopolitikai játszmái motiválták. Sajátos módon az elsı világháború idején 
kiküldött 1916-os és 1917-es bejárások, elsısorban az 1917-es Balkán-expedíció hozta az elsı jelentıs új 
eredményeket. PÉCSI ALBERT természetföldrajzi és közlekedési, BUDAY ÁRPÁD régészeti, CSÍKI ERNİ 
zoológiai vizsgálatokat végzett. A vizsgálatoknak éppen a háborús helyzet adott komolyabb indítékot és 
finanszírozási lehetıséget (HAJDÚ Z. 2003). 

Kimagasló egyéni teljesítmény ezekben az elsı évtizedekben BR. NOPCSA FERENC1 (1877-1933) 
munkásságához (NOPCSA F. 1907, 1911) köthetı: Albánia és a Balkán földtani nagyszerkezeti viszonyait 
mértékadó módon ı írta le elıször, továbbá hiteles képet rajzolt az észak-albán térség társadalmi 
viszonyairól. A két világháború közötti idıszakban az albán kérdés csak mérsékelt érdeklıdést keltett. 
APPONYI GERALDINE házassága ZOGU albán királlyal a társasági élet figyelmét keltette fel Albánia iránt. 
A második világháború után egy rövid ideig a két állam ideológiai közelsége újabb fellendüléssel 
biztatott. Késıbb a kínai irányvonalat követı, majd bezárkózó Albánia megint lekerült a magyar kutatók 
térképérıl. A hidegháború végével és az új balkáni rend kialakulásával, fıként Koszovó kapcsán nıtt 
meg újra az érdeklıdés az albánság iránt. 

A kérdés kortárs magyarországi kutatói között szükségesnek látjuk megemlíteni a diplomata, 
italianista RÉTI GYÖRGY (RÉTI GY. 2000), a nyelvész SCHÜTZ ISTVÁN (SCHÜTZ I. 2002) és a fiatal 
történész CSAPLÁR-DEGOVICS KRISZTIÁN nevét. 

A geográfia és rokontudományok körében a pécsi Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok 
Központja 2001-óta foglalkozik az albán szállástér kutatásával. Azóta egy sor tudományos vizsgálatot 
végeztek el kutatói, illetve számos tanulmány is született a mőhelyben (HAJDÚ Z. 2003, M. CSÁSZÁR ZS. 
– PAP N. 2007, M. CSÁSZÁR ZS. 2007, KITANICS M. 2007, BAGÓ GY. – HANÁK B. 2007, HÁRY SZ. 2007, 
2009). Az említettek mellett egy kötet is megjelent a Nyugat-Balkánról, amely széles 
összefüggésrendszerben tekinti át – többek között – az albánság által is lakott tér biztonságpolitikai 
problémáit (KOBOLKA I. – PAP N. 2009). A történeti és nyelvészeti témákon túl, napjainkban az albán 
kérdés geopolitikai dimenziói keltik fel leginkább Magyarországon a tudományos érdeklıdést. 
 
 

1. Az albán szállásterület és földrajzi jellege 

Az albánság szállásterülete kiterjed Albánián túli területekre is, száma a Balkánon meghaladja a hatmillió 
fıt. Albánián és Koszovón kívül, amelyek 95% feletti albán többségő államok, jelentıs kisebbséget 
képeznek a szomszédos Macedóniában, Montenegróban, Szerbiában és Görögországban. Ezen túl egy 
sor országban élnek még kisebb-nagyobb csoportjaik, helyenként politikai konfliktusokat is felvetve. 
Széttelepülésükben az oszmáni hódításnak, majd pedig a Birodalom életében korábban játszott 
szerepüknek döntı jelentısége volt. 

A szállásterület kiterjedése meghaladja az 50 ezer km2-t. Az Adria és a Jón-tenger partján 350 km 
hosszan (Ulcinj és Parga között), egy nagyjából 200 km mélységő, északról-délre összeszőkülı területen 
fekszik. Ebbıl a két albán állam, Albánia és Koszovó mindösszesen 80%-os arányt tesz ki. Az elmúlt 
egy évszázadban az albán nemzeti integráció programja igen viharosan, változatosan alakult. A 
Balkánnak ma is a legfontosabb kérdései közé tartoznak az albán nemzeti integráció lehetséges 
alternatívái. Az albán euro-atlanti integráció, Nagy-Koszovó, vagy Nagy-Albánia megvalósulásának 
eltérı a valószínősége és nagyon különbözıek a várható hatások, ugyanakkor egyik forgatókönyv sem 
valószínőtlen. 

A terület táji jellege meglehetısen fontos szerepet játszhatott a településhálózat alakulásában és a 
politikai integráció jelentıs akadálya is volt. A felszín erısen tagolt, nyugaton a tenger felé futó folyók 

                                                 
1 Egyébként az ı neve Albániában ismerısen cseng, Skodra városában még utcát is elneveztek róla. 
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által feltöltött alföld relatíve fejlett, leginkább városias arculatú térség. Kelet felé magas hegyvidék, 
tektonikus eredető tavak határozzák meg a táj jellegét, ritkásan lakott, sok tekintetben archaikus jellegő 
lakossággal és településekkel. A történelmi Koszovó és Metohija (Dukagjin) kettıs medencesége 
(poljék) a keleti népességtömörülés helyszíne, a peremein magas és nehezen járható hegyvidékkel. 

Az urbánus, magasabb népességszámú települések az un. Alacsony-Albániában, továbbá a 
koszovói medencében és Nyugat-Macedóniában helyezkednek el. Az ezek közötti összeköttetés 
közlekedési feltételei kevéssé épültek ki. Gyér áteresztıképességő utak és ösvények biztosítják a nem túl 
intenzív kapcsolatot. Napjainkban nagy erıfeszítéseket tesznek a kontinentális albán területek 
(Koszovó) tengeri kijáratának biztosítása érdekében. A hegyvidéki térszíneken aprófalvak, hegyi tanyák 
(kullák) és a transzhumáló pásztorok alkalmi szállásai adják a településhálózatot. Albánia 70%-a, 
Nyugat-Macedónia 90%-a, Koszovó kb. 60%-a 600 méterrel a tengerszint felett helyezkedik el. A 
hegyvidéki jellegnek a településrendszerre gyakorolt hatása így meghatározó. 

Az urbánus-rurális arány Európában párját ritkítóan alacsony. A városok részaránya és a 
települések városiassága is alacsony szintő.2 Koszovóban cenzus híján nincs megbízható, hivatalos adat, 
de Reményi Péter kutatásai arra mutatnak, hogy a volt jugoszláv területek közül ez a legkevésbé városias 
(REMÉNYI P. 2009). Az urbanitás becslésünk szerint 40-50%-os. Albániában mindössze 43% (2001), 
egész Macedóniában pedig 57% (2002), de az albán lakta területen ennél jóval alacsonyabb lehet. A 
montenegrói, a szerb és a görög területeken csak nagyon kis lélekszámú városias települések találhatók. 
Összességében megállapíthatjuk, hogy az urbanizáció az egész albán szállásterületen jóval elmarad az 
európaias jellegtıl. 

A képzettségi mutatók meglehetısen kedvezıtlenek egy modern társadalom igényei 
szempontjából. Tiranában az elsı egyetem 1957-ben, Pristinában 1969-ben, Tetovóban pedig csak 
1994-ben jött létre. A diplomások aránya alacsony, a mezıgazdasági foglalkoztatottság aránya (alacsony 
iskolázottság mellett) ellenben magas. Albániában a munkaerı 58%-át, Macedóniában 18%-át, 
Koszovóban az UNMIK becslése szerint 60%-át az agrárium foglalkoztatja. Ezek szerint a népesség 
rurális, agrárius településeken él, az értelmiség aránya kicsi. Vélekedésünk szerint a vérségi kötelékek, a 
faluközösségek, a tradicionális kultúra az albán társadalomban még mindig sokkal erısebb, mint akár 
csak a szomszédos, és fıleg, mint a távolabbi európai társadalmakban. 

A kultúra regionálisan erısen tagolt. Az albán az indoeurópai nyelveknek egy sajátos, külön ága. 
Markánsan különbözik a szomszédos népek nyelvétıl, de a belsı nyelvjárási differenciák is erısek. Az 
albánság hagyományosan törzsekre (bajrak), azon belül klánokra (fis) tagolt volt. Az északi területeken 
alapvetıen a geg (Gegëriában), délen a toszk (Toskëriában) nyelvjárásokat beszélik. A Durrës-Skopje 
vonal menti széles sávban egy átmeneti zóna húzódik (albán belpolitikai törésvonalnak is számít ez az un. 
Skhumbin vonal). A gegek és a toszkok további, identitással is bíró csoportokra oszlanak: Gegëriában a 
malësorok a Skhodrától Koszovóig terjedı vidéken, a dukagjinasok Metóhiában, zadrimorok Skhodra és 
Lezha között, a pukjanok Pukaban, lumjanok Peshkopiban, dibranok Dibraban, a mirditasok Orosh 
környékén, a matjanok a Mat völgyében, a kurbinasok Laç környékén, a çermenikasok Çermenika körül; 
Toskëriában a myzeqarok Berat környékén, a labok Gjirokastërben, Janina körül pedig a görögországi 
çamok élnek. 

Az albánok vallási-kulturális jellemzıi felszínes áttekintéssel a délszlávokéra hasonlítanak. Észak-
albán katolikusok (l. mint horvátok, szlovének), dél-albán ortodoxok (l. mint szerbek, macedónok, crna 
goracok) és a többségi muszlimok (l. mint bosnyákok, szandzsáki muzulmánok) csoportjai adják ki 
együttesen az albánságot. Szemben azonban a szlávokkal, az albán társadalom nem hasadt vallási 
törésvonalak mentén külön nemzetekre. Ennek minden bizonnyal összetett okai voltak, mi ezek közül 
néhány hatótényezıt veszünk számba úgy, hogy összehasonlítjuk a két térség települési, népesedési, 
hatalmi és vallási-kulturális sajátosságait. 

A boszniai és szandzsáki muzulmánok jellemzıen inkább a városokban tömörültek, ezzel 
szemben az albán muszlimok jórészt hegylakók, pásztorok maradtak. A terület városiassága mindig is 
alacsony szinten állt. A tengerparti sáv néhány városában (Skhodër, Vlorë, Durrës) a városlakók részben 
ortodoxok, északon katolikus albánok és külföldiek, a koszovói bányászkolóniákban (pl. Novo Brodo) 
jelentıs arányban pedig szászok voltak. Hogy a mai albán szállásterület városai nem képeztek egységes 

                                                 
2 Ezek Albániában: Tirana (cc. 400-500 e), Durres (cc. 120 e), Elbasan (100 e), Vlora (90-100 e), Skhodra (80-90 e), 
Fier (65 e), Korca (60 e), Berat (50 e), Macedóniában: Tetovo (86 e) és Gostivar (81e), Montenegróban: Ulcinj 
(11e), Koszovóban: Pristina (cc. 5-600 e), Prizren (cc. 170 e), Uroševac/Ferizaj (cc. 160 e), Dečani/Deçan (cc. 50 
e), Djakovica/Gjakova (cc. 90e), Szerbiában: Bujanovac (12e), Görögországban: Ioannina/Janina (70 e). 
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hálózatot az is mutatja, hogy a kontinentális albán területek (Koszovó és Dukagjin) tengeri kijárata, 
kereskedelmi központja az albán szállásterületen kívüli Raguza volt. 

Az albánság egészében török hódoltság alá került (néhány emigráns közösséget leszámítva). A 
délszlávok egy jelentıs része ellenben soha nem került oszmáni fennhatóság alá, így mindig maradt az 
oszmáni- és iszlám ellenes harcnak hátországa és kulturálisan is maradt lehetısége a megújulásnak és a 
különbözıségnek. A délszláv népességnek ráadásul csak a kisebb része iszlamizált, az albánoknak 
ellenben a többsége. 

Az Oszmán Birodalmon belül, legalábbis a Küprülük idejében az etnikai albánok megerısítették 
hatalmi pozícióikat és az oszmáni állam és a hatalmi rendszer legfıbb fenntartóivá váltak. Ez egészen a 
19. század második feléig így is maradt. Nem véletlen, hogy az európai oszmán uralom az albán lakta 
területek felett maradt a legszilárdabb. 

Az albánok vallási-kulturális életének volt néhány, a muszlim délszlávoktól megkülönböztetı 
vonása. Ugyan többségük az iszlám szunnita ágához kötıdik, de egy jelentıs kisebbségük sajátos külön 
utat jár. Az iszlámnak egy olyan válfaja is népszerővé vált körükben, amelyet a muszlimok közül sokan 
egyenesen eretnekségnek tartanak. Az iszlám világba való mélyebb albán integrálódás így legalábbis 
kétséges. A szúfi bektasik kiemelkedıen fontos szerepet töltöttek és töltenek be mai életükben is. Ez a 
muszlim szekta a vallási szinkretizmus egy igen sajátos válfaját képezi. A keresztények közül a devsirme 
keretében begyőjtött ifjakból felállított janicsár orták, a bektasi dervisek befolyása alatt álltak. Különösen 
ezért játszott a rend jelentıs politikai szerepet. A szunnita iszlám világban ez a felekezet erıs siíta, 
keresztény befolyást, illetve még a sámánizmus hatását is mutatja. Így az albánok igen sokat 
megırizhettek eredeti vallási hiedelmeikbıl. Mindez együtt a kriptokereszténység elterjedt gyakorlatával 
azt jelentette, hogy számukra az iszlám nem jelentett akkora változást és választási kérdést, mint a más 
balkáni térségek iszlamizált csoportjai számára. 

Az albán nemzeti ébredés a félsziget többi népéhez képest megkésve, csak az 1870-es években 
jelentkezett, de kérdéses, hogy mennyire hatotta át ez az albán társadalom periférikus helyzető és 
szerepő csoportjait. A törzsi vezetıkbıl, vallási elöljárókból álló elitcsoportok elsısorban a helyi 
társadalom gazdasági és politikai kérdései rendezésében voltak érdekeltek. A nagyrészt írástudatlan, 
egymástól elszigetelt, szegény, ugyanakkor nyelvi, kulturális és vallási tekintetben is sokszínő albán 
társadalom tagjai számára a nemzeti egység gondolata túl sokat nem jelenthetett. Ráadásul hiányoztak 
azok az alapintézmények, amelyek az európai nemzeti mozgalmak kibontakozását máshol elısegítették. 
Nincsenek, illetve csak a 20. század közepén jönnek létre az egyetemek. Kevés a városias település, 
amelyek találkozóterekként, a nemzeti gondolat kovászaként szolgálhattak. Késın születik meg a 
modern média és napjainkig sincs egységes, az egész szállásterületen beszélt irodalmi nyelv. 

Az oszmáni idıkben a szállásterületrıl több kirajzás is végbement, illetve jelentıs belsı migráció 
is lezajlott az albánok között. Az egyik legelsı kirajzást az arberesek (albánul: arbëreshë), az oszmáni 
hódítás elıl Dél-Itáliába menekült albánok végezték. Nyelvük a mai albánnak egy archaikus dialektusa. 
Számuk napjainkban mintegy 300 ezer fı. Egy másik toszk-albán csoportot képeznek a 
Görögországban élı arvanik, vagy greco-albánok, akiknek asszimilációja meglehetısen elırehaladt.  

Montenegróban Ulcinj környékén és a határ mentén, Dél-Szerbiában Preševo és Bujanovac 
općinában él geg-albán lakosság. Egy kis csoportjuk Horvátországban települt meg századokkal ezelıtt, 
akik mellé késıbb modern migránsok is érkeztek.  

Koszovóból több hullámban (pl. a szerb fennhatóság alá kerülést követıen) kb. 150 ezer geg-
albánt, Észak-Epiruszból 1944-45-ben tízezres nagyságrendben muszlim csám-albánokat őztek el. 
Utóbbiak képviselıi erıfeszítéseket tesznek, hogy a kérdésre felhívják a nemzetközi közvélemény 
figyelmét. Hosszabb ideje az albánok egyik fı támogatója Törökország, amely az albán menekültek 
többségét befogadta és az egyik legnagyobb albán közösségnek ad otthont. 

Az albán diaszpóra létszámáról szélsıséges becslések láttak napvilágot. Egyes albánok szerint a 
világban szétszórva hozzávetılegesen ugyanakkora számban élnek, mint a nemzeti szállásterületen 
(mindösszesen 13-15 millió albánról beszélnek a Földön). Ezt a becslést a szakértık vitatják, túlzónak 
tartják (6-8 millió fıben szokták meghatározni létszámukat). Nehéz igazságot tenni, ugyanis csak 
Törökországban 2,5 millióra, az USA-ban 1,5 millióra, Németországban 0,5 millióra teszik az albán 
eredető lakosságot, amely napjainkra már jelentıs mértékben asszimilálódott. 

Szükségesnek látjuk annak a különleges szerepnek a megemlítését is, amelyet Törökország töltött 
be az albánság életében. Az oszmáni idıkben számos albán jelentıs karriert futott be a szultán 
udvarában. A szállásterület különbözı részein a 20. században lezajlott üldözések elıl csoportjaik 
gyakran Törökországban találtak menedéket, így az albánok száma ott is jelentıs.  



 75 

A legjelentısebb politikai földrajzi kérdése az albánságnak, hogy a nagy, földrajzilag és 
politikailag tagolt szállásterületét milyen politikai keretekben szervezze meg. A történeti hagyományok 
csak kevés útmutatást adnak ehhez, hiszen az albán államiság igen fiatal. Az 1870-es években 
szervezıdött meg az albán nacionalista mozgalom. Az 1878-as San Stefano-i béke rendelkezett az albán 
területek felosztásáról is. Ez ellen szervezıdött meg az un. Prizreni Liga, amely felkelést robbantott ki 
az Oszmán Birodalom keretein belüli autonómia kialakítása érdekében. A lázadás leverése után az albán 
követeléseknek az 1899-ben alakult Pejëi Liga igyekezett érvényt szerezni. A sorozatos felkelések és 
szervezkedések után, a korábban négy oszmanli vilajetre is kiterjedı albánság 1912-ben kiáltotta ki 
független államát, amely azonban a teljes szállásterületnél szőkebb térséget ölelt fel. 

Az Olaszország által megszállt és kollaboráló Albánia 1941-ben érte el legnagyobb kiterjedését, 
ez volt a történelem legnagyobb albán állami képzıdménye. Az „enveri” Albánia nemzetközi 
kapcsolataiban a nemzeti integráció szempontjai változó mértékben, de folyamatosan jelen voltak. A 
jugoszláv és a görög kapcsolatokat a határon túli albánság kérdése végig megterhelte. Az 1948-ig 
követett jugoszláv orientáció, a föderációs, vagy konföderációs együttmőködés perspektívája albán 
szempontból a nemzetegyesítés lehetıségét kínálta a koszovói és macedóniai albánsággal. A görög 
polgárháború idején tanúsított ambivalens albán magatartás mögött pedig az észak-epiruszi görög 
területi igények elhárítási szándéka is meghúzódott. 

Kimondva, vagy kimondatlanul a nemzetközi közvéleményt a nagyalbán törekvések esélyei ma is 
erısen foglalkoztatják. Az alábbiakban áttekintjük az albán államiság kereteit napjainkban, és azokat a 
területeket is, ahol számottevı az albán kisebbség aránya. 
 
 

2. Az Albán Köztársaság 

Albánia Európa egyik legelmaradottabb, de feltörekvı állama. Többszörösen duális jellegő ország. A 
nyugati, partvidéki, alföldies, mediterrán jellegő Alacsony-Albánia és a keleti, hegyvidéki, kontinentális 
Magas-Albánia nem csupán morfológia, de életforma tekintetében is különbözik egymástól (MYFTIU, G. 
2001).  

Az ország északi, fejletlenebb vidékét az albán geg klánok (általában örök ellenzékiként), míg a 
fejlettebb, gazdagabb déli területeket az albán toszkok lakják. A kisebbségi csoportok közül a görögök 
és a vlachok/aromunok méltóak említésre. A vallási identitásukat megvallók zömmel muszlimok (cc. 
65-70%), kisebb részben ortodoxok (cc. 25-35%), a római katolikusok (cc. 10%) északon élnek. 
Albániában mint a világ elsı hivatalosan ateista országában, a vallástalanok jelentıs arányt képviselnek 
(Becslések szerint a lakosságnak csak a 25-40%-a gyakorolja a vallását). A szkipetárok magukat a sasok 
fiainak nevezik,3 társadalmuk sok archaikus elemet ıriz.4 

A fıváros Tirana (cc. 400 ezer). Elhelyezkedése térracionális, a fıvárosi funkciók kiépültek, a 
város az „enveri” idık óta sokat fejlıdött. Az urbánus népesség aránya az országban alacsony, 
mindössze 43% (2001). A nyugati parti városok, különösen Durrës, Albánia külvilági kapuja és a keleti 
irányú Via Egnetia kiindulópontja. A szárazföldi határai mentén sem az infrastruktúra állapota, sem 
pedig a szomszédsági viszonyok nem kedveznek az extrém természeti viszonyokkal is jellemzett 
határvidéken az intenzív kapcsolatoknak. A Durrës-Kukës-Morinë-Prizren-Pristina fıút kiépítése 
gazdaság- és nemzetstratégiai jelentıségő, a koszovói albán területek tengeri kijáratának minimális 
biztosításában. A tengeren keresztül kompjáratok biztosítják a kapcsolatot Olaszország és a mediterrán 
világ felé. 

A gazdaság állapota rossz, ugyanakkor javuló. A szürke- és feketegazdaság aránya igen magas, 
becsléseink szerint mintegy 60%-os. Többféle ásványkinccsel rendelkezik (kıolaj, földgáz, króm, vasérc, 
rézérc stb.) 

 
 

                                                 
3 Az albánok országukat Shqipëria, azaz a „a sasok földje” elnevezéssel a 16. századtól illetik. A megnevezés 
valószínőleg az ókori görögbıl származik. Ptolemaiosz ókori szerzı megemlékezik egy Albani nevő illír törzsrıl, de 
az itt élıket más elnevezéssel is illették történelmük során (arnaut, arberesh stb.). 
4 Az albánok eredete meglehetısen vitatott. Bizonyos, hogy a Balkán-félsziget korai lakosai között kell keresnünk 
ıseiket, így illír, dák, illetve trák eredet is felmerülhet. A görög, római, szláv stb. egymásra telepedés erıs nyomot 
hagyhatott a mai albán szállásterületen élık kultúráján, nyelvén és szokásain. 
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Az 1990-es évek elején meglehetısen viharosan alakult a nyitás, majd hosszabb átmenetet 

követıen napjainkban a NATO tagjává vált (2009). A népesség intenzív növekedése és migránsként 
való kibocsátása miatt Európa meglehetısen atipikus területének számít. Szomszédai fenyegetésként élik 
meg az albánság demográfiai súlyának növekedését. Az elmúlt két évtizedben a szállásterületen több 
háborús konfliktus is kialakult, melynek résztvevıi között az egyik oldalon albánok álltak.5 

Geopolitikai jelentısége eredetileg az Otrantói-szoroshoz kötıdött, egyébként alacsony 
intenzitású volt a nemzetközi érdeklıdés iránta. A „keleti kérdés”, az oszmán Birodalom hanyatlása 
vetette fel a szultánsághoz hosszú idın át lojális albánok önálló államiságának kérdését. A 20. század 
sorsfordulói, a nagyhatalmi befolyás, a szomszédsági viszonyok változásai gyakori igazodásra késztették 
az albánokat. Az állam létrejötténél még fıleg az Osztrák-Magyar Monarchia bábáskodott, késıbb 
változó módon, de erıteljes hatást gyakorolt rá Olaszország is. A második világháború végén a 
partizánháború és az albán kommunista párt megszervezésében jelentıs segítséget nyújtó jugoszláv 
kommunista mozgalom volt az orientációs pont. A Kominform 1948 júniusi, Jugoszláviát és Titot 
elítélı nyilatkozata után a sztálini Szovjetunió vette át az elsı számú szövetséges és gazdasági támogató 
partner szerepét. ENVER HODZSA a sztálini modellt követte a nevével fémjelzett albán berendezkedés 
kialakításában. J.V. SZTÁLIN halálát követıen óvatos távolodás, majd 1961-tıl a kínai szövetség jelentett 
orientációs pontot számára, mígnem az ENVER HODZSA nevével fémjelzett korszak lassan 
bezárkózásba torkollott (MAO CE TUNG 1976-os halálától HODZSA 1985-ben bekövetkezett haláláig). A 
kijelölt utód, RAMIZ ALIJA óvatos nyitási politikája és az albániai rendszerváltozás végül visszavezette az 
országot az európai politikai és gazdasági életbe. 
 

1. ábra 
Az albán szállásterület kiterjedése Montenegróban, Koszovóban és Macedóniában 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: PÁNDI L. 1997, p. 491. és/vagy RÉTI Gy. 2000, p. 64. 

                                                 
5 Koszovóban egy új albán állam jött létre a szerb-albán összecsapásokat követı nemzetközi beavatkozás (1999) 
eredményeképpen 2008-ban. Nyugat-Macedóniában az Ohridi Egyezménnyel zárultak az erıszakos cselekmények 
az albán paramilitáris csoportok és a macedón fegyveres erık között 2001-ben. Dél-Szerbiában Bujanovac és 
Preševo térségében 1999-2001 között került sor összecsapásokra. 
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A rendszerváltozás utáni Albánia több súlyos belsı válsággal is szembenézett (gazdasági 
összeomlás, menekülthullámok, a piramisjáték-válság (1997) stb). A belpolitikai agenda uralta el a 
közbeszédet. A korrupció, a klán alapokon szervezıdı politikai élet, a megélhetés és a hétköznapi 
élhetıség kérdése súlyosan megosztotta a társadalmat. A fiatalok számára az otthon boldogulás nem 
kínált perspektívát, sokan a külföldi tanulmányokban és munkavállalásban látták az egyetlen lehetıséget 
maguk számára. Az 1999-ben exponálódott koszovói válság teremtett újra nemzeti egységet, amikor 
mintegy félmillió koszovár menekült Albániába. Az albán értelmiség és a politikai elit egyes csoportjai 
számára egy pillanatra megint felvillant Nagy-Albánia megteremtésének a perspektívája. 2000 májusában 
MEIDANI albán köztársasági elnök a pristinai egyetemen elmondott beszédében utalt erre a lehetıségre. 
2003-ban LEKA ZOGU felvetette az Albánia és Koszovó közti föderáció, vagy konföderáció lehetıségét. 
Az albán közvéleményt ezek a megnyilvánulások csak kevéssé befolyásolták, Nagy-Albániának egyelıre 
nincs komoly támogatottsága. Mindenesetre 2008-ban a koszovói függetlenséget Tirana az elsık között 
ismerte el. 

2. ábra 
Nagy-Albánia 1941-ben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: PÁNDI L. 1997: Köztes-Európa 1773-1993, p. 491. és/vagy  
RÉTI Gy. 2000: Albánia sorsfordulói. Aula, p. 64. 
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Mind Albániában, mind pedig Koszovóban a külön állami keretbe szervezıdésnek van ma 
többségi támogatottsága. A kulturális különbözıségek, az egymással szembeni negatív sztereotípiák 
erısek. A gazdasági lobbi-érdekek is egyelıre a külön államiság mellett szólnak. 

A gazdasági kapcsolatrendszer Albániában Olaszország és Görögország irányába fejlıdik. A 
koszovói hagyományos kapcsolatrendszer észak-déli irányú, a Morava-Vardar tengelyt követi. Ezt ma 
északra a szerbek, déli irányban a macedónok ellenırzik. A koszovói gazdaság kilátásai a gazdag 
ásványkincstömeghez kapcsolódnak, amely tömeges teherszállítási igényt jelent, nagy áteresztıképességő 
autópálya, illetve vasúti összeköttetést kíván. A dolgok jelenlegi állása szerint ezt most csak Albánián 
keresztül lehet biztonságosan és hosszú távra megteremteni. A koszovói albánoknak a Durres környéki 
tengerpart kínál turisztikai desztinációt. Ez az a hely, ahol az albániai és a koszovár albánok társadalmi 
mérető találkozóhelye kialakulhat. Amennyiben a Koszovót elutasító szerb politika hosszabb ideig 
fennmarad és a koszovárok külkapcsolatai, turisztikai érdeklıdése teljesen az albán tengerpart irányába 
fordul, az egy igen jelentıs kulturális, geopolitikai és geoökonómiai fordulathoz vezethet. 
 
 

3. Koszovói Köztársaság/1244 – Kosovo 

A legújabb balkáni kisállam a NATO szerbek elleni légiháborúja nyomán született. A függetlenség 
kikiáltására 2008. február 17-én került sor, melyet számos állam elismert, számos pedig nem.6 A szerbek 
a volt oszmanli vilajetben csak 1912-óta gyakorolnak fennhatóságot, de történelmi jogaikra (1300 éves 
történelmi jelenlét)7 és az ENSZ BT 1244-es határozatára hivatkozva igénylik a terület feletti 
szuverenitásuk helyreállítását.8 

A helyzet nem egyszerő, ugyanis az elmúlt századokban geg-albán törzsek vándoroltak be a 
területre, folyamatosan növelve népesedési részarányukat. Az ortodox szerbek és a döntıen muszlim 
albánok között a viszony nem alakult békésen. A 20. században folyamatosan konfliktusban álltak 
egymással a felek. A földek államosítása, az albánok elüldözése, az etnikai tisztogatás közvetlenül a 
birtokbavételt követıen megkezdıdött. Az 1941-44 közötti német megszállás alatt megjelent a 
lehetısége a szerbekkel szembeni megtorlásnak is.9 A hatalomátvételt követıen, 1945-ben már egy 
albán felkelést kellett fegyverrel leverni. Az 1946-os jugoszláv alkotmány Koszovó és Metohija10 néven, 
mint autonóm régiót definiálta a térséget. A represszió folytatódott, ami miatt az 1970-es évek közepéig 
mintegy 200 ezer fı (magát töröknek valló albán) vándorolt ki Törökországba. Az 1974-es alkotmány 
valódi autonómiát nyújtott az itt élıknek, ami az albán kultúra és identitás felvirágzását hozta magával. 
Tito 1980-as halálával a helyzet fokozatosan romlani kezdett, ami a szerb parlament 1989. március 28-i 
döntésével az autonómia felfüggesztésével csúcsosodott ki. Az elkövetkezı 10 évben olyan események 
következtek be, amelyek a terület elszakadását visszafordíthatatlanná tették.11 1999-ben a szerb-albán 
harcoknak a NATO beavatkozása vetett véget. A területen az ENSZ égisze alatt álló protektorátus jött 
létre, erıs amerikai befolyással. 

A tartomány önrendelkezésének kérdése az elmúlt 10 évben számos fórumot járt meg. Nem 
könnyítette meg a helyzetet az sem, hogy bár a területen élık több mint 90%-a albán, de a térség északi 
részén Kosovska Mitrovica körzetében szerb többség él, amely a koszovói függetlenséget elutasítja. A 
koszovói határok mentén az albánok lakta térségekben (Preševo és Bujanovac općina Dél-Szerbiában, 

                                                 
6 A világ országai közül 65 ismerte el eddig (2010 elejéig) a Koszovói Köztársaságot, döntıen az USA 
szövetségesei. Az egyoldalú függetlenséget elutasító államok száma 41. Jellemzıen ázsiai, afrikai és latin-amerikai 
országokról van szó (pl. Oroszország, Kína, India, Indonézia, Brazília, Egyiptom stb.) Az ENSZ tagjainak fele még 
nem foglalt állást a kérdésben. Láthatólag megosztja a nemzetközi közvéleményt a kérdés. A nemzetközi jogi vita 
mögött a precedens-teremtés és annak várható következményeitıl való félelem áll. 
7 A szerb fél egy 814-bıl származó angol térképre hivatkozik. 
8 Ezt fejezi ki az 1244 – Kosovo megnevezés, mely utal a terület rendezetlen státuszára. 
9 A csúcspontja az 1944. július 28-i Veliko faluban végrehajtott mészárlás volt, ahol 380 szerb (köztük 120 gyerek) 
vesztette életét. 
10 Az albánok nem kedvelik ezt a megjelölést, számukra a terület neve “csupán” Koszovó. 
11 1990. július 2-án kikiáltották a függetlenséget, és kialakult egy albán „árnyékállam”. 1996-ban létrejött az UCK és 
fegyveres küzdelmet kezdtek a tartomány felszabadításáért. Ennek az idıszaknak is lélektanilag kiemelkedı pontja 
egy mészárlás volt, amikor is Racak faluban 45 albánt öltek meg (albán „Srebrenica”). Az akciót a GORAN 

RADOSAVLJEVIĆ "Guri" vezette szerb különleges rendıri alakulat követte el. 
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illetve a nyugat-macedóniai területek) szintén instabil politikai helyzet, konfliktusok alakultak ki, bázist, 
hátországot nyújtva egymásnak. 

Az ország egy viszonylag kis területen jött létre, viszont jelentıs létszámú népességgel, magas 
népsőrőséggel. Bár a föld gazdag ásványkincsekben,12 az újonnan létrejött kis állam riasztóan szegény. 
Az eredetileg a német márkát fizetıeszközéül választó ország annak megszőnésével az euróra tért át. A 
mitrovicai körzetben a szerb dínárt is használják. A munkanélküliség mintegy 50%-os, a lakosság 1/3-a 
kevesebb, mint napi 2 euró jövedelembıl tartja fenn magát. Jelenleg egy segélygazdaság keretei között él 
a társadalom. A nemzetközi, fıleg amerikai függésnek döntı a jelentısége. 

Az állam fenntarthatóságának számos, a területiséget is illetı kérdıjele van. Hagyományos 
gazdasági kapcsolatrendszere észak-déli tengelyre épült. A landlocked állam északi és déli szomszédaival 
való viszonya viszont kényes. Szerbia nem ismeri el. Macedóniában a többségi macedónok a helyi albán 
szeparatista törekvések és az albán fegyveres csoportok hátországának tekintik. Albániával való 
közlekedési kapcsolata a Durres-Kukes-Prizren-Pristina útvonalon bonyolítható, aminek stratégiai 
jelentısége nagy, de az áteresztıképessége egyelıre még kicsi. Elméletileg alternatív kijáratot 
Montenegró kínálhat, de a közlekedési feltételek ott lényegesen rosszabbak. 

A határkérdés alapvetı jelentıségő Koszovó számára (tekintve méreteit, gyakorlatilag minden 
része határmentinek tekinthetı). Határai közül ugyanakkor az egykori belsı jugoszláviaiak vitatottak.13 
A rajtuk keresztül zajló forgalom jelentıségét a koszovár társadalom életére vonatkozóan nem lehet 
túlbecsülni. Ennek jelentıs része illegális csempészforgalom. Koszovó az illegális áruk egyik legnagyobb 
délkelet-európai elosztóhelye. Az albán embercsempészek folyamatosan szállítanak kisebb-nagyobb 
csoportokat az Európai Unióba. Kérdéses, hogy a koszovói államhatalom milyen mértékben tarthatja 
ellenırzése alatt azt a területet, ahol a szervezett bőnözés ilyen jelentıs állásokat alakított ki magának. 

A mitrovicai körzet kérdésének rendezése szerzıdéses alapon, a dél-szerbiai albán opstinák 
fejében, területcserével egy az elképzelhetı megoldások között, bár a szerb fél ez ellen jelenleg 
határozottan tiltakozik. Elınye lenne, hogy az Ibar folyó mentén kialakulhatna egy megegyezéses szerb-
koszovár határszakasz. Most ez csupán távoli lehetıségnek tőnik, a nemzetközi közösség számára az új 
állam területi integritásának megtartása fontosabb, a szerb társadalom pedig nem fogadná el, hogy újabb 
területet hasítsanak le a maradék államterületbıl. Helyi értékelık szerint a szomszédos Macedóniában a 
koszovói szerb területek elcsatolása magával hozhatja a nyugat-macedóniai albán területek elszakadását 
is. Így, ez jelenleg egy mindenkinek elfogadhatatlan, de hosszabb távon nem irreális opció. 

A koszovói szerb enklávék biztosítása szintén egy idırıl-idıre kiújuló súlyos, terület-ellenırzési 
probléma, amelynek megoldása még hosszabb idıt igényel. A szerb történelmi emlékek védelme azok 
érzékeny politikai, identitásbeli tartalma miatt szintén fontos kérdés.14 A szerbek mellett más 
kisebbségek is élnek az új állam területén. Közülük említésre méltók a romák, a törökök és a goránok.15 

A koszovárok tömegei számára a nemzeti integráció kérdése jenleg nem aktuális. Az ICG egy 
felmérése alapján a koszovói társadalom mindössze 2,5%-a tartaná Nagy-Albánia megteremtését „jó 
dolognak” az állam problémáinak megoldására (ICG, 2004). Nagy-Koszovó megteremtése ennél jóval 
nagyobb valószínőséggel merülhet fel (a Presevo-völgy és Nyugat-Macedónia egyesítésével), jelenleg 
azonban ennek sem látszik a realitása. Idıvel ugyanakkor a helyzet változhat, ha a koszovói, dél-szerbiai, 
nyugat-macedóniai albánok szembesülnek az európai integráció általunk már ismert rögös útjával, 
nehézségeivel. 

Az esetleges kiábrándultság, a hiábavaló csodavárás, a fiatal társadalmak növekvı fogyasztási 
igénye, az egyes albán területeket összekötı közlekedési infrastruktúra kiépülése, együtt az iskolázottság 
növekedésével és a pán-albán kulturális piac egy-két évtizeden belüli kiépülésével, a nemzeti integráció 
gondolatát új megvilágításba helyezheti. 
 
 

                                                 
12 A világ 5. legnagyobb lignitkészletével rendelkezik, ugyanakkor egy sajátos ellentmondás, hogy az energiaellátás 
megoldatlansága egyike a legsúlyosabb problémáknak ma Koszovóban. 
13 A macedón-koszovói határon a Kodra Fura nevő stratégiai magaslat és Debelde falu egyes területeinek kérdése 
nemzetközi vitához vezetett, mely napjainkra oldódott meg (HÁRY SZ. 2009). 
14 Itt elsısorban Peć-rıl van szó, amely napjainkban a szerb patriarchátus székhelye, és amely a legfontosabb szerb 
spirituális központ. 
15 A három felsorolt kisebbségi csoport mindegyike jellemzıen muszlim vallású, így az állam muszlim-albán jellegét 
erısítik. A goránok egy macedón nyelvet beszélı iszlamizált közösség, akiknek a falvai a koszovói, macedón, albán 
hármashatár körzetében fekszenek. Létszámuk 20-30 ezer lehet a három országban. 
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4. Az albánok és Szerbia 

A modern albán-szerb ellentétek a 19. század végén kezdıdtek, amikor Szerbia déli irányban 
terjeszkedve az oszmániaktól albánok lakta területeket foglalt el. A természeti, társadalmi és politikai 
szempontból is nagy jelentıségő Morava-Vardar tengely (Belgrád-Niš-Szkopje-Thesszaloniki vonal) 
átjárást biztosított a hegyvidéken át észak-déli irányban. A történelmi országrészek az északi, fejlett 
mezıgazdaságú, multikulturális Vajdaság, a függetlenségi harcokban fontos szerepet játszó Šumadija, a 
muszlim jellegő Szandzsák, továbbá a de facto elszakadt, és a nemzetközi közösség által részben 
önállónak is elismert, de a szerbek által el nem fogadott önállóságú Koszovó (és Metohija). Az állam 
landlocked jellegő, a terület hosszú idın át meglehetısen elzártan fejlıdött, kontinentális arculatú. 
Etnikai képe a szecessziók sora ellenére még mindig sokszínő.16 

A szerbség szállásterülete a hetedik században történt „honfoglalásukat” követıen a Duna-Száva 
vonaltól délre, a Drinától keletre terülhetett el. Az állami térszervezı erıvel rendelkezı politikai 
központjuk a mai Koszovó és Szandzsák területén alakult ki (Raška). Ez a történelmi magterület ma már 
elvesztette szerb etnikai jellegét, de szimbolikus jellege ma is él. A délszláv népek közötti határozottabb 
elkülönülés döntı momentuma a szakértık többségi véleménye szerint az volt, hogy a szerbek (és a mai 
montenegróiak ısei) a keresztség felvétele során az ortodoxia mellett döntöttek, szemben a 
szlovénekkel és horvátokkal. Saját egyházukat17 a 13. században hozták létre. Az oszmáni hódítást 
követıen egyes délszláv csoportok (bosnyákok) és az albánok zöme az iszlám felvétele mellett döntött. 
Így a balkáni népek közötti elkülönülést a nyelvi mellett a vallási is határozottá tette. Az albánok és a 
szerbek közötti együttmőködés lehetıségeit jelentısen rontotta a kialakult helyzet. 

Az 1920-as és az 1930-as években a – hosszabb ideig NIKOLA PAŠIĆ vezetése alatt álló – szerb 
radikálisok, majd a második világháborúban a rojalista szerb nacionalisták, a csetnikek voltak a Nagy-
Szerbia gondolat hordozói.18 A Szerb Tudományos Akadémia (SANU) 1986-os Memoranduma fıként 
albánellenes éllel adott nagy súlyt a nagyszerb törekvéseknek, az 1990-es évek háborúiban (1991-1999) 
pedig kísérletet is tettek annak realizálásra. 

A szerbek napjainkban saját „Trianonjukat” élik meg, nagyszámú szerbség került a határokon 
kívülre, a szomszéd államokkal nem egy esetben rossz vagy semleges, de a nemzetközi közösséggel is 
feszült a viszonyuk. Jugoszlávia szétesése az 1990-es évek elején jelentette az elsı traumát. A Krajinák 
1995-re, a zömmel albánok lakta Koszovó és Metohija az évtized végén, a koszovói válsággal veszett el, 
de facto a tartomány nemzetközi igazgatás alá került. 2008-ban az albánok kikiáltották a terület 
függetlenségét (bár a nemzetközi elismertsége korlátos). A Szandzsák muszlim lakosságával és a 
Preševo-völgyi albánokkal szintén ellenségeskedéssel terhes a viszony.19 Dél-Szerbia fejlettsége az 
országban korábban is sok kivetnivalót hagyott maga után. A bizonytalan politikai helyzet, az el nem 
ismert határok, Crna Gora 2006-os elszakadása, a menekültkérdés, az energiahiány, a gazdasági szálak 
eltépése együttesen komolyan rontotta a térség helyzetét. 

                                                 
16 Az államban jelenleg a többségi szerbség mellett albánok, „muszlimok”, magyarok, cigányok, vlachok és 
horvátok is élnek. A felekezetek közül meghatározó a görögkeleti (szerbek), a horvátok és a magyarok egy része 
római katolikus, az albánok és a cigányok nagyrészt az iszlámot követik, amiként a szandzsáki muzulmánok is, a 
magyarok másik része pedig protestáns. 
17 SZENT SZÁVA (1175-1235) nemanjida szerb herceg (RASTKO), a szerb ortodox egyház elsı érseke volt. Fiatal 
korában szerzetesnek állt és az Athos-hegy (Chalkidiki) kolostoraiba vonult vissza. Az anarchiába süllyedt Szerbiába 
csak 1208-ban tért vissza, ahol a dél-szerbiai Studenica kolostorban állította fel székhelyét. A szerb területeket 
kivonta az Ohridi Érsekség fennhatósága alól és I. MANUEL bizánci uralkodó engedélyével létrehozta a Szerb 
Ortodox Egyházat (szerb autokefál egyház), melynek elsı érseke lett. 
18 A szerbek történelmi emlékezetében fontos szerepet játszik I. DUSÁNNAK a 14. századi állama. Az oszmáni 
hódítás ugyan hosszú idıre felszámolja államiságukat, de a peć-i (ipeki) patriarchátus formájában közösségük 
területi-önigazgatási jellegét megırizte. Így az ezen területekhez kapcsolódó történeti jogaikon keresztül fennmaradt 
a szerb államiság (a történeti Nagy-Szerbia) ideája (JUHÁSZ J. 2003). A 19. századi felszabadító harcok idején DUSÁN 
birodalma aztán motiváló erıvel is bírt és napjainkig a szerb nacionalisták területi igényeinek egyik hivatkozási 
alapja. A szerb nemzeti ügy kérdését a 19. században vetették fel. Az 1830-as években az Oszmáni Birodalom 
keretei között autonómiát kapott, Belgrád környéki fejedelemség lett a szerb államiság képviselıje. A kis állam 
tehetséges belügyminisztere, ILIJA GARAŠANIN által írt nevezetes Načertanje (Tervezet) címő dolgozata az elsı 
nemzeti programjuk (1844). E szerint a jelentıs regionális széttagoltságban élı szerbséget egy egységes Szerbiában 
szükséges egyesíteni.  
19 A helyzetre jellemzı, hogy 2006-ban a szerbiai választásokat követıen a magyar és a szandzsáki muszlim 
képviselık közös frakciót alakítottak, melyet a preševói albánok képviselıje is támogatott. 
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5. Az albánok és FYROM Macedónia 

Macedónia (volt jugoszláv köztársaság) a Balkán egyik kis landlocked állama, mely a Vardar folyó 
(görögül Axios) völgyében alakult ki Jugoszlávia felbomlása során (1992). Az államterület nagyrészt 
hegyvidék, a nyugati határ mentén tektonikus eredető tavakkal (Ohridi-, Preszpa-, Dojrani-tó). Két 
fontos folyója a Vardar és a Fekete-Drin. Klímája kontinentális, a Vardar völgyében, a déli területeken 
mediterrán hatás érvényesül. Az ország fıvárosa Skopje (az egykori Üszküb (600 000)). Más jelentıs 
városai még Tetovo, Bitola (az oszmán idıkben neve Monasztir volt), Kruševo, Ohrid, Kumanovo. A 
népesség 60%-a városokban él (BOGOEV, K. 2002).  

Az ország gazdasági állapota nem túl kedvezı, teljesítménye szerény. Ipara az érces 
nyersanyagok, a délen termelt dohány feldolgozására települt, napjainkban a privatizáció révén 
különbözı külföldi tıkés csoportok kezében van. A fıváros és a vidék, a hegyvidékek és a szőkös 
síkságok, a macedón és az albán terület között területi diszparitás áll fenn (PAP N. – REMÉNYI P. – 
VÉGH A. 2008). 

A macedón etnogenezis, illetve a nemzeti identitás kialakulása meglehetısen késın zajlott le. A 
nemzettudat csak a 19. század végén alakult ki, és a 20. században, a második Jugoszlávia idıszakában 
szilárdult meg, de ma is vitatott.20 Minden szomszédos néppel konfliktusos történelmet élt meg. A 
jelenlegi államterület a történeti Macedóniához képest egy szőkebb, az un. Vardari-Macedónia. 
Meghatározó nemzetpolitikai, geopolitikai kérdése az államnak, hogy a többségi macedónság a nyugat-
macedóniai albánokkal hogyan képes egy állami keretben élni. Egy olyan néppel, amelynek 
termékenysége jóval meghaladja az övét és a határon kívülrıl jelentıs népesség-utánpótlást is kaphat, a 
nyelve, vallása és kultúrája pedig nagyon is különbözik. A macedónok külsı/belsı népesedési 
utánpótlási lehetıségei sokkal korlátozottabbak, ami sok macedónban felveti a nemzethalál közelgı 
rémét. 

A többségi macedónok (1200 e) mellett a már említett nagy létszámú albán kisebbség (4-500 e), 
valamint egyenként több tízezres török, szerb és cigány népesség is él a területen. A helyzetet bonyolítja 
a koszovói albán menekültek jelenléte (HÁRY SZ. 2007). Felekezeti megoszlásban a macedón többség és 
a szerb kisebbség görögkeleti, az albánok, törökök, torbesek (macedón muszlimok) és a cigányok az 
iszlámot követik. Politikailag jelentıs szerepet visznek az egyébként csak kis létszámú evangelizációs 
(fıleg baptista, metodista) csoportok. 

A bolgárok a macedón nyelv és nép különállását vitatják. A történelmi Macedónia részben mai 
bolgár területekre is kiterjedt, ez az un. Pirini-Macedónia. Görögország a név használata elé 
nehézségeket gördített. Vitatja a macedón név használatának jogosságát egy szláv nyelvet beszélı 
népesség által, azt ugyanis a görög történelem és kultúra elidegeníthetetlen részének tekinti. Ráadásul 
Égei-Macedónia napjainkban egy Macedónia nevő görög tartomány. A görögországi szlávok 
helyzetének kérdése feszültségeket hordoz a két nép és állam viszonyában. Ezért alakult a nemzetközi 
elnevezése sajátosan, görög nyomásra, mint „volt jugoszláv köztársaság” (FYROM). Thesszaloniki 
görög kikötıjéhez ma is erıs szálakkal kapcsolódik, ez a természetes tengeri kijárata a világra. 

A szerb-macedón viszony napjainkban a legkiegyensúlyozottabb. A határ kijelölése békésen és a 
nemzetközi normáknak megfelelıen zajlott. A Koszovó elleni szerb agresszió (más olvasat szerint 
rendteremtési kísérlet) által kiváltott menekülthullám a FYROM stabilitását alapjaiban rázta meg, 
ugyanakkor a válságban való konstruktív együttmőködése a nemzetközi közösség részérıl pozitív 
megítéléső volt. Az albánsággal szembeni, különösen pedig a koszovói (Nagy-Koszovó/Nagy-Albánia) 
vélt/valós agresszió elleni azonos érdekeltség, a szerb szempontok iránti fokozott érzékenységben 
jelenik meg a macedón közvéleményben. A szerb kisebbség aránya Macedóniában kicsi. 

A macedónok a koszovói szomszédságra gyanakvással tekintenek. Macedón felfogás szerint a 
2001-es albán fegyveres felkelésben résztvevı gerillák hovatartozása, az utánpótlásuknak a koszovói 
határon keresztüli biztosítása felvetheti, hogy esetleg nem egy koszovói agresszió játszódott-e le? Az 
államhatár kijelölése sem volt feszültségektıl mentes. 

 
 

                                                 
20 A mai macedónok származása nem teljesen világos. A macedón többségi vélemény szerint az ókori macedón nép 
leszármazottai, akik feltehetıleg nyelvcserét hajtottak végre. Erre az eredetre utalnak a név mellett az állami 
szimbólumok (zászló, címer) is. 
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3. ábra 
Az albán etnikum aránya Macedónia općináiban a 2002-es népszámlálás szerint 

 
Forrás: Državen zavod za statistika Skopje 2002. Szerkesztette: VÉGH A.  

 
A függetlenség elnyerése óta több belsı és külsı konfliktust is megélt az ország. A kényes belsı 

egyensúlyt az albánok és a macedónok között az Ohridi Keretegyezményben rögzített (2001) 
megállapodás biztosítja. Ennek területi következményeit mutatja be a 4. ábra (REMÉNYI P. – VÉGH A. 
2006). A nemzetközi közösség jelentıs szerepet vállal a macedóniai albánság intézményeinek kialakítása 
érdekében (pl. a SEEU létrehozatala). 

A Macedónia és Albánia közötti kétoldalú, kormányközi viszony a macedón belpolitikai viták 
albán dimenziói ellenére is jó és kiegyensúlyozott. A kisebbségpolitikai kérdéseket a kölcsönösség elve 
alapján oldják meg. A két állam közötti infrastrukturális kapcsolatok részben a jugoszláv idıszak 
öröksége miatt is gyérek. Az Ohridi- és a Preszpa-tó közös hasznosításának kérdése bizonyos 
érdekközösséget teremthet. 
 

4. ábra 
Az albánok aránya és elhelyezkedése az új, valamint a régi közigazgatási, općinai beosztás 

szerint  
(1-új közigazgatási határ, 2-régi közigazgatási határ) 

 
Forrás: Državen zavod za statistika Skopje 2002. Szerkesztette: VÉGH A. 
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1. táblázat 

 A macedóniai albánság történeti-migrációs rétegei (JOVANOVSKI szerint)  

Forrás: ТРИФУНОВСКИ, 1988., ЈОВАНОВСКИ, 2002. 
 

A fenti táblázat rámutat arra a tényre, hogy milyen jelentıs szerepet játszott a macedóniai 
albánság életében a migráció. A különbözı migrációs rétegek adják a társadalmi alapstruktúráját a 
népcsoportnak. 
 
 

6. Albánok Montenegróban és az albán-montenegrói viszony 

Crna Gora (a „fekete hegyek országa”) a Balkán 2006-ban függetlenné vált – bár a függetlenség jelentıs 
hagyományaival21 rendelkezı – kis mérető állama. A hegyi ország jelentıs turisztikai erıforrásokkal 
rendelkezik. Tengerpartja, belsı hegyvidékének vad szépsége, a Skodrai-tó, mőemlékekben gazdag 
városai Európa egyik leggyorsabban fejlıdı turizmusának alapját képezik. A környezı térségben 
megszokott fegyveres konfliktusok ugyanakkor igen sebezhetıvé teszik gazdaságát, ami az albán 
szomszédságot felértékeli számára. 

Az etnikai kompozíció bonyolult. A többségi crnagoracok mellett szerbek, a muzulmán 
bosnyákok a montenegrói Szandzsákban, az albánok pedig Ulcinj környékén élnek. A kényes egyensúly 
megtalálása a különbözı csoportok között a montenegrói politika nagy kihívása. 

Jó példa, hogy amikor a lakosság háromnegyedét kitevı szerbek és az etnikai montenegróiak 
közösségét az 1990-es évek végétıl kezdıdıen a függetlenség kérdése erıteljesen megosztotta, milyen 
komoly szerepet játszottak a kisebbségek. A lakosság közel negyedét kitevı albánok és muzulmánok a 
montenegrói különállás legerıteljesebb szorgalmazói voltak, ugyanis érdekeiket a szuverén 
Montenegróban jobban érvérvényesíthetınek látták. Végül a 2006. május 21-én tartott referendumon a 
több, mint 55%-os többség a szerbia-montenegrói államszövetségbıl való kilépés mellett döntött. Így 
az albánok (és a muzulmán szlávok) a politikai életben a mérleg nyelve szerepet játszhatják el. 
 

                                                 
21 Montenegró állami önállósága a hetedik században alapított Duklja-ra tekint vissza. A kevés és vitatott 
forrásanyag miatt nem teljesen világos, hogy szerbek, horvátok és/vagy a hódítók elıl a zárt hegyvidékre menekült 
ıslakos néptöredékek (illírek?) adták-e népi jellegét ennek az államnak. Egy biztos, utóbb egyértelmő szláv jelleget 
kapott, a kereszténység ortodox rítusát követte és a szerb politikai alakulatokkal épített ki szoros kapcsolatokat. 
Késıbb az egyik helyi folyó elnevezése alapján a Zeta nevet kapta. Az Adria menti velencei befolyás erısödése 
nyomán kezdték el a 14-15. századtól, a veneziano dialektus szerint Montenegro-nak („fekete hegység”) nevezni. 
1499-ben került oszmáni befolyás alá, mint az utolsó független balkáni monarchia. Késıbb egyedülálló autonómiát 
küzdöttek ki maguknak a hegyi klánok. A terület valóságos vezetıje a montenegrói ortodox metropolita a 
„vladika”, teokratikus jellegő uralmat alakított ki. Montenegró királyi háza a PETROVIĆ-NJEGOŠ dinasztia lett. 1922-
ben az SzHSz Királyság része lett, majd egy 2006. május 21-én tartott referendum nyomán újra elnyerte a 
függetlenséget. 

Történeti migrációs és egyéb, az albán etnikumot alkotó 
csoportok 

Becsült arányuk a jelenlegi népességben, 
százalékban kifejezve 

„İslakosok” – Iszlamizált macedónok, romák stb  20 % 
1780 – 1800 közötti bevándoroltak 24% 
1801 – 1840 közötti bevándoroltak 40% 
1841 – 1912 közötti bevándoroltak 8% 
1912 után bevándoroltak 8% 
ÖSSZESEN 100% 
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2. táblázat 

A montenegrói lakosság etnikai összetétele (2004) 

 montenegrói szerb bosnyák etnikai 
muzulmán 

albán horvát egyéb Teljes 

létszám/fı 267,669 198,414 48,184 36,479 24,163 6,811 43,779 620.145 

arány/% 43,2 32 7,8 5 3,3 1,2 7,5 100 

Szerkesztette: PAP N. a kormányzati honlap adatai alapján 
 
 

A montenegrói-albán viszony jelenleg kiegyensúlyozott. Mintegy 30 ezer montenegrói él 
Albániában, döntıen Skodra környékén, akik a jugoszláv-albán szembenállás idején nehéz idıket éltek 
meg. Manapság a Skodrai-tó közös hasznosítása, a nagytérségi közlekedési kapcsolatok fejlesztése, az 
elszigeteltség oldására erıs érdekközösséget teremtett a két ország között. Jelentısebb feszültségek 
nincsenek, a jugoszláv idıszakra jellemzı szembenállásnak a két államot összekötı szegényes 
infrastruktúra az öröksége. Elsısorban Montenegró számára a turizmus fejlesztése jelent kiemelkedı 
perspektívát, aminek viszont a politikai, társadalmi stabilitás, tehát az albán kisebbséggel és 
szomszédsággal kialakított harmonikus kapcsolat kialakítása az elsıdleges feltétele. 

 
 

7. Albánok Görögországban és a görög-albán viszony 

Az Észak-Epiruszban, az albán-görög határterületen (Csamuria/Chamaria/Çamaria) élı csámokat 
(chamok, çamok) vallásuk alapján hol görögnek (ortodoxok), hol albánnak tekintik (muszlimok). 
Számukat a szakértıi becslések (a világon) néhány százezerre teszik. Nyelvük a toszk egyik dialektusa. A 
közösség helyzete igen vitatott Görögországon belül. 

Az ország népessége – nem kis részben a 20. századi etnikai tisztogatások, lakosságcserék 
nyomán – szinte homogén, a görög népesség aránya 96%, a görögkeleti vallásúak aránya 97%. A 
fenyegetettség tudata és a minden irányban történetileg terhes szomszédsági viszony egyike az 
összetartó erıknek. A közigazgatási rendszer rendkívül centralizált, ami tovább erısíti a nagy 
demográfiai és gazdasági súlyú fıváros helyzetét. A decentralizáció, a régiók kialakítása csak az utóbbi 
években indult meg, elsısorban külsı, európai uniós hatásra. 

Határai az elmúlt 180 évben folyamatosan változtak az állam területének növekedésével 
párhuzamosan. Hagyományosan vannak határ-, illetve területi vitái szomszédaival. Albániával területi 
kérdések, majd kisebbségi kérdések, illetve az albán vendégmunkások görögországi jelenléte miatt 
vannak feszültségek. (Törökországgal és Macedónia FYROM-al feszült a viszonya, csak részben területi 
kérdések miatt. Nem problémamentes a kapcsolata Bulgáriával sem.) A görög kisebbség és ortodox 
albánság által lakott dél-albán területekkel (Észak-Epirosz) kapcsolatos területi igényeit a 20. század 
során többször is megfogalmazta (1912, 1946). A 2. ábrán szemügyre vehetjük a görög területi igényt 
Dél-Albániában. 

Az elszigeteltség és a konfliktusos történelmi élményanyag terméke a fenyegetettség-érzés. Az 
ország a NATO átlagának több mint kétszeresét költi védelmi kiadásokra. Helyzete stratégiai 
szempontból értékes. Az ország kényes geopolitikai helyzetben van, földrajzilag hosszú ideig elszigetelt 
volt az EU törzsterületétıl. Ez a bolgár, román csatlakozással részben oldódott. Szomszédaival történeti 
(török), névhasználati (Macedónia), kisebbségi (albánok, bolgárok), vagy gazdasági kérdések miatt 
viszonya idınként feszült. A NATO-val, illetve az EU-val való szárazföldi összeköttetése, különösen az 
energiaellátása ma sem problémamentes. Az albán-görög viszony az enveri idıkben hosszú ideig igen 
feszült volt a görög polgárháborús konfliktusba való beavatkozás miatt. A két ország közötti 
diplomáciai kapcsolatokat 1971-ben állították helyre, a hadiállapot kérdését viszont hivatalosan csak 
1987-ben rendezték. 

Az 1990-es években a szerbeket a közös ortodox kultúra alapján támogató, és így részben 
albánellenes élő görög külpolitika sajátosan jelentkezett különutasságával a nyugati világban. Az 
együttmőködés történetileg az oszmánellenes felszabadító háborúk idıszakában gyökerezik. 
Napjainkban egyfajta, a két népet összekötı különleges kapcsolatként jelenik meg. Görögország az 



 85 

egyik legnagyobb befektetı Szerbiában és a X. transzeurópai korridor fejlesztése révén stratégiai 
együttmőködést is folytatnak. Ennek folyományaként Koszovó egyoldalúan kikiáltott függetlenségét 
Athén nem fogadta el. 

A görög gazdaság az Európai Unióban az egyik legutolsónak számít, ráadásul a régi tagországok 
közül a legsúlyosabban viseli a jelenlegi pénzügyi válság következményeit. Regionális feszültség a 
fıváros és vidék, az északi perifériák, az elszigetelt szigetek viszonylatában jelentkezik (PAP N. 2001). A 
Görögország „mezzogiornójának” számító Épeirosz meglehetısen szegény. A gazdasági nehézségeket, 
a szociális feszültséget a csám-albánokkal kialakult kisebbségi ellentétek is súlyosbítják a területen. 

Az albán-görög viszony jelenleg jó, illetve javuló. Albániában Görögország az egyik 
legjelentısebb befektetı és a NATO keretében a katonai együttmőködés is megfelelı. Az észak-epiruszi 
kérdés, amiként a csám-kérdés is, az utóbbi idıszakban egyre inkább háttérbe szorul. A két ország 
viszonylatában ma a görögországi albán munkavállalók okozzák a legsúlyosabb problémát. A kb. 450 
ezer legális mellett az ezt is jóval meghaladó létszámú illegális albán migráns a vendégmunkások zömét 
adja. Hazautalásaik az albán gazdasági stabilitás fontos alapját képezik. Jelenlétük Görögországban 
azonban szociális feszültséggel jár. 
 
 

8. Az albán nemzettestek szerepe, jelentısége a nemzetközi rendszerben 

Az albánok körében az USA igen nagy elismerésnek örvend, mint az albán érdekek legjelentısebb 
modern kori támogatója. Leginkább a NATO koszovói beavatkozása alapozta meg ezt a „különleges” 
kapcsolatot. A békét a volt szerb tartományban a NATO által vezetett KFOR erık tartják fenn. 
Amerikai jóváhagyás nélkül alig történik valami is az új államban. Albánia 2009-ben a NATO tagjává 
vált, a FYROM pedig a görög ellenkezés miatt egyelıre a NATO-tagság elıszobájában várakozik. Az 
USA pénzügyi támogatást is nyújt az albán területeknek (USAID-támogatás, befektetési garancia stb) 

Az Európai Unióhoz főzıdı kapcsolatra jó indikátor az EU igen magas támogatottsága minden 
albán-lakta területen. A Gallup 2009-es felmérése a Nyugat-Balkán országaiban jelentıs differenciákra 
mutatott rá, az albánok lakta Koszovóban 79%, Nyugat-Macedóniában 80%, Albániában pedig 70% az 
EU tagságot „jó dolognak” tekintık aránya. Ez különösen a „szomszédokkal” összevetve érdekes és 
értékelhetı: Crna Gora-ban 44%, a FYROM-ban 33%, a koszovói szerbek körében 23%, Szerbiában 
pedig 31% a támogatás mértéke (GALLUP, 2009). Más tekintetben viszont a helyi társadalom az EU-
integráció lehetıségét, idıtávját illetıen irreálisan optimista, ami még késıbb komoly bajok forrása 
lehet. Albániában és Koszovóban 2015-ös csatlakozást várnak a reprezentatív felmérésben résztvevık, 
holott még a csatlakozási tárgyalások is távolinak tőnnek. A csatlakozási kérelmét Albánia 2009-ben 
nyújtotta be, Macedónia pedig már 2005 óta hivatalos tagjelölt. A nyugat-balkáni integrációs folyamat 
keretében Montenegróval is tárgyalásokat kezdtek a csatlakozás kérdésérıl. Crna Gorának és 
Koszovónak az EU-hoz kapcsolódó speciális helyzetét mutatja, hogy mindkét ország hivatalos 
pénzneme az euró. Ugyanakkor Koszovó önállóságát öt EU-tagállam (Románia, Szlovákia, 
Spanyolország, Görögország és Ciprus) nem ismeri el, fıleg bel-, illetve nemzetpolitikai megfontolások 
alapján. Ezért az EU csak tudomásul vette Koszovó függetlenségét, de formálisan azt nem ismerte el. 
Más tekintetben viszont Koszovó már az ENSZ-igazgatás idıszakában, 2003-ban a thesszaloniki 
csúcstalálkozón aláírt, a Nyugat-Balkán számára megfogalmazott Stabilitási és Csatlakozási Folyamat 
keretében „Európai Perspektívát” kapott. Az egyetlen albán lakta terület, amely már az EU kebelén 
belül helyezkedik el, az északnyugat-görögországi Csamuria (2. ábra). 

Törökország az albánság hagyományos támogatója, Isztambul pedig fontos kulturális 
vonatkozási pont számukra. Koszovó önállóságát az elsık között, még 2008. február 18-án ismerte el. 
Koszovóban és Macedóniában jelentıs létszámú török kisebbség él együtt az albánokkal. 

Koszovó egyelıre csak pár nemzetközi szervezetbe kapott meghívást (kiemelkedı jelentıségő az 
IMF és a Világbank). Albánia ezzel szemben számos nemzetközi szervezet munkájában részt vesz. Ezek 
közül kiemelhetjük, hogy 1992 óta az Iszlám Konferencia Szervezetének tagja. Az Európai Unióba 
igyekvı államok közül (Törökország mellett) Albánia és Koszovó azok, melyek abszolút muszlim 
többségőek. Ez felvet bizonyos civilizációs kérdéseket, és az európai együttmőködés kulturális 
dimenzióit is mélyen érinti. 
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