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1.1.1.1. BevezetőBevezetőBevezetőBevezető    
 
Az aszfaltút szinte a felhők között kanyarog, ezerötszáz méter magasan, s mindkét 
oldalon hatalmas a mélység lefelé. Mintha repülőről néznénk a tájat, úgy szaladnak el 
alattunk a csipkés fehér sziklák, és a birkákat terelő rétek. Hogy a földön járunk, azt az 
elsuhanó Mercedesek jelzik, márpedig tíz közül nyolc, német luxusautó. No, nem az 
Alpokban kirándulunk, hanem Albániát szeli át a kocsink. Albániát, a nyugat-balkáni 
országot magyar turista alig látogatja, pedig akadna itt rengeteg látnivaló, az idevezető 
út szépsége is versenyre kelhet bármely európai tájjal.  
Nemcsak Albániában, hanem az egész balkáni régióban arra lehetünk figyelmesek, hogy 
mindenütt két-háromszintes házak emelkednek, ám az építkezést akkor sem fejezik be, ha 
már felkerültek az antik erkélykorlátok, a gipszoroszlánok a kerítésoszlopokra. A ház 
soha nem lesz teljesen kész, hogy az ingatlanadó elkerülje a gazdáját. Autóbontók, 
roncstelepek, és csillogó panziók váltogatják egymást. Ezek a fő vállalkozások mindenütt, 
a felduzzasztott folyókból születő halastavak pedig a belföldi turistaparadicsomokat 
jelzik. 
A térségben járva a nyugati világ köszön vissza a boltokból, az új divat szerint 
terjeszkednek a városok, pompáznak az üzletek. A tradíciókba is belebotlunk, 
népviseletnek tűnő ruhákban közlekednek az idősebbek, fura kis fejfedők villannak, és a 
nálunk csadornak mondott turbán használata is megszokott. 
Az albánok a legelfogadottabb elmélet szerint Európa egyik legősibb népének, az 
illíreknek a leszármazottai. A nomád pásztorkodásból, némi földművelésből és 
kézműiparból élő siptárok harciasan őrizték, védték földjüket és állataikat. A több 
évszázados oszmán uralom alatt rögzültek a kialakult szokások, hosszú ideig fennmaradt 
a vérbosszú intézményrendszere is. Az albánok nemzetté válásának folyamatát késleltette 
a törzsi és vallási széttagoltság, illetve néprajzi megosztottság. Az északi területeket a 
gegek, a délit a toszkok lakták/lakják. A gegek többségében mohamedánok, illetve az 
északi területeken részben a római katolikus vallást követik. A toszkok egy része 
keresztény, ők a görögkeleti ortodox vallás hívei. Ugyanakkor meg kell említenünk, hogy 
a vallástalanok aránya is magas.    
 
 

2.2.2.2. Albánia modernkori történeteAlbánia modernkori történeteAlbánia modernkori történeteAlbánia modernkori története    
 
Albánia területe a történelem során, egészen 1912 novemberéig török fennhatóság alatt 
állt. Az 1912. november 28-i Vlorai Nemzetgyűlés nyilatkozata mondta ki Albánia 
függetlenségét, ezzel az ország elszakadt a Török Birodalomtól. A Nemzetgyűlés döntését 
az 1913-as Londoni Konferencia hagyta jóvá. 

                                                 
5 A tanulmány az OTKA 61432 számú pályázat támogatásával készült 
6 PhD, egyetemi docens, PTE TTK Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék. 
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Az I. világháború alatt az Osztrák-Magyar Monarchia csapatai szállták meg az ország 
északi területeit, míg a francia és görög csapatok a déli országrészt vonták ellenőrzésük 
alá. Az I. világháborút követően 1924-ig mozgalmas, polgárháborútól sem mentes időszak 
köszöntött az országra. Ezután következett Ahmed Zogu uralkodása, mely 1939-ig tartott. 
A II. világháború idején 1939-ben az ország előbb olasz, majd német megszállás alá 
került.  
Az Albán Népköztársaság 1946-ban jött létre. A hidegháborús években először jugoszláv, 
majd szovjet, később kínai mintára képzelte el a szocializmus építését. Ezt követően az 
1970-es évek végétől önállóan, szinte teljes nemzetközi elszigeteltségben élt az ország. 
Ennek a politikának mentális és gazdasági hatásait Albánia mind a mai napig magán 
viseli. 
Enver Hodzsa 1985-ös halálát követően lehetőség nyílt a Kommunista Párton belüli 
változtatásra, amelynek következtében az ország lassan és fokozatosan kezdett 
elfogadhatóvá válni a külföld számára. Többpárti rendszerről 1990 decembere óta 
beszélhetünk, amikor megalakult az Albán Demokrata Párt. A '90-es évek első felét a nem 
egyszer erőszakba, politikai színezetű gyilkosságokba torkolló pártviták jellemezték, míg 
az évtized második felében az ország a teljes gazdasági összeomlás határára került. Az 
állami segítséggel szervezett piramisjáték csődje következtében szinte minden albán 
család elvesztette addigi megtakarításait. Az ebből fakadó nemzeti elégedetlenség 1997-
ben polgárháborús viszonyokat idézett elő az országban, amelynek visszaszorítására 
külső (NATO) erők támogatására volt szükség. Főleg olasz és görög csapatok érkeztek a 
rend helyreállításának, a parlamenti választások lebonyolításának biztosítása érdekében. 
A parlamenti választásokat követően konszolidálódott a politikai helyzet. Az 1999-es 
koszovói válságot és annak az országra ható negatívumait az albán kormány, a politikai 
pártok megfelelő módon tudták kezelni. A közel hétszázezer menekült megsegítése 
érdekében teljes társadalmi konszenzus alakult ki, az ENSZ és más nemzetközi 
szervezetek, civil szervezetek hathatós támogatásával sikerült megoldani a térség 
legnagyobb humanitárius problémáját. 
A társadalmi, politikai és gazdasági gondok ellenére az ezredfordulóra Albániában 
kiépítésre kerültek a parlamenti demokrácia intézményei, megtörtént a hatályos 
alkotmány szükséges módosítása. A hatalmi ágak szétválasztása bár nem tökéletes, de 
folyamatos az állam működésének parlamenti, társadalmi ellenőrzése. 
Az államszervezet egyik legnagyobb problémája változatlanul a kiterjedt korrupció, amely 
a felső vezetői szinteket sem hagyja érintetlenül. Annak ellenére, hogy az ügyészség és a 
fegyveres szervezetek belső ellenőrzést végző csoportjai egyre határozottabban és 
eredményesebben lépnek fel a korrupció ellen, továbbra is rendszeresen látnak 
napvilágot olyan hírek, melyek szerint vezető rendőr- és vámtiszteket, minisztériumi, 
főhatósági vezetőket vonnak felelősségre korrupció miatt. 
Albániában a 2005. július elején tartott parlamenti választások eredményeképpen egy 
jobboldali kormánykoalíció vette át a korábban 11 évig kormányzó szocialista vezetés 
helyét. A Berisha által irányított kormány Albánia euro-atlanti elkötelezettségét továbbra 
is első számú politikai prioritásként kezeli. Ez egyben meghatározza a külpolitika és 
gazdaságpolitikai fő irányait is. A kormány önálló Koszovó megteremtésében érdekelt, 
kedvezményekkel és támogatással kívánja ösztönözni a koszovói gazdaság 
helyreállításában az albán cégeket, vállalkozásokat. 
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3.3.3.3. Az albán gazdaság helyzeteAz albán gazdaság helyzeteAz albán gazdaság helyzeteAz albán gazdaság helyzete    
 
A gazdaság normális működését biztosító, beruházásokat élénkíteni hivatott törvény még 
hiányzik. Ez súlyosan hátráltatja a működő piacgazdaság beindítását. A 2001-ben 
elkezdett privatizációs folyamat, a nagyobb állami bevételek reményében néhány nagy 
projektre szűkült. Az állami szektorban meglévő korrupció, a bizonytalan üzleti környezet 
miatt a jelentős külföldi befektetők továbbra is távol maradnak. 
Az albán gazdaságnak a nemzetközi külgazdasági folyamatoktól való függése 
változatlanul erős. A fogyasztási javakra is kiterjedő, csaknem 85 %-os behozatali 
kényszer meghatározza az albán gazdaság, a belső piac teljesítőképességét és 
működésének feltételeit.  
A gazdaság legfőbb jellemzője a kis- és középszintű vállalkozások családi, kláni alapokon 
való működtetése maradt. A nemzetgazdaság 65%-át magába foglaló magánszektor 
bevételei jelentősen meghaladják az államiét, az így képződött nyereség azonban nem 
kerül visszaforgatásra a gazdaságba.  
A gazdasági monopóliumok az elmúlt évben tovább erősödtek. Ezek az üzleti körök 
rendszerint a politikai hatalom képviselőihez kapcsolódnak, melegágyai a korrupciónak 
és gyakran közvetlen kapcsolatokkal rendelkeznek a szervezett bűnözés felé.  
Az ország gazdaságát stabilizálódás jellemzi, azonban a pozitív mutatók hátterében 
növekvő elszegényedés és súlyos szociális problémák sora húzódik meg. 
Külföldi szakértők szerint az ország GDP-je az utóbbi hét évben folyamatosan 6 % körüli 
mértékben nőtt, az inflációs ráta pedig 3–5 % között ingadozott. Az egy főre eső GDP 
2005-ban 2620 dollár volt, amivel Európában a legszegényebb országok közé tartozik. 
A külkereskedelem súlyos hiánnyal küzd, az import értéke négyszeresen meghaladja az 
exportét. Tirana 2006. júniusban stabilizációs és társulási egyezményt kötött az EU-val. A 
kormány a külföldi befektetésekkel próbálja kihúzni az országot a szegénységből, és 
közelebb vinni Európához. A tervnek része lesz a befektetőbarát adózás- és 
gazdaságpolitika bevezetése is. Ezentúl a Berisha vezette kormány a korrupció és a 
szervezett bűnözés elleni harc fokozásával is szorosabbra kívánja fűzni kapcsolatát az EU-
val. 
Az országban a munkanélküliségi ráta a hivatalos albán statisztika szerint 2005-ben 18 
%-os volt, amely valójában – a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) felmérése szerint – 
38 %-os. Sajnálatos körülmény, hogy az albániai aktív munkavállalók 32 %-át 16 éven 
aluli fiatalkorúak és gyermekek adják. 
2005-ben a lakossági fogyasztás és ezzel együtt az import tovább növekedett. Ennek 
elsődleges oka a fogyasztói igények növekedése és a külföldi munkavállalásból eredő 
hazautalások kapcsán is megerősödött vásárlóképes kereslet. Olaszországban közel 300 
ezer, míg Görögországban több mint 700 ezer albán munkavállaló dolgozik, akik – közel 1 
milliárd USD összegben – keresményeiket rendszerint a banki csatornák megkerülésével 
juttatják haza.  
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4.4.4.4. Albán városok Albán városok Albán városok Albán városok     
    
Az albán lakosság közel 60 %-a vidéken él, viszonylag alacsony a városlakók aránya. A 
több mint 500 ezer lakosú főváros Tirana mellett a legjelentősebb városok Durres, 
Shkoder, Vlore. 
Magyar szemmel nézve az albán városok meglehetősen „keletiesek”. Enver Hodzsa 
uralmának nyomai mindenütt láthatók az országban, ezen belül az emberek 
lakókörnyezetében is. Sajnos igen kevés műemlékkel találkozhatunk a városokon belül. 
Az utak állapota nagyon rossz. „Európai fogalmak” szerint a közterület rettenetesen 
szemetes. A betonházak meglehetősen sivár képet mutatnak. A felemás albán 
modernizáció jelképei ezek, ahogyan az egymillióra tehető betonbunkerek is. 
A kép persze nem homogén, a valóság változatosabb. Vannak kivételek és vannak új 
jelenségek is. A tengerparti települések részben a modern turizmusnak, részben pedig az 
eleve gazdagabb kulturális és anyagi örökségüknek köszönhetően vonzóbbak. Az itáliai 
hatás erőteljes a 20. századit megelőző épületállományban, de megjelenik a 20. század 
első felében is, különösen a megszállás idejéből fennmaradt épületek esetében. 
A vendégmunkával, nemzetközi dimenziójú üzleteléssel összehozott megtakarításokat 
igyekeznek otthon, Albániában befektetni, és ennek legbiztosabb módja az 
ingatlanberuházás. A 2004-es évben pl. a tiranai ingatlanpiacon az áremelkedés kb. 40%-
os volt! 
Az új épületeket, köztük nagyon sok szállodát, főleg a fővárosban és környékén, másrészt 
a tengerparton láthatjuk. A durresi tengerpart nem sokban különbözik a más hasonló, 
tömegturizmusból élő mediterrán tengerparti városoktól. Sajnos ez a hasonlóság abban is 
megmutatkozik, hogy a városok megjelenése egyre inkább „globalistává” válik, és az 
albán partikularitás főleg a környezetkultúrában jelenik meg. 
Tirana. A főváros a parti síkság keleti peremén fekszik. Az utóbbi évtizedben hatalmas, 
vidékről beáramlott tömeg duzzasztotta fel a települést több mint félmilliósra. A sablonos, 
unalmas lakótelepek lepusztult házait a festőművész polgármester kezdeményezésére 
színesre festették, így próbáltak az élhetőségen javítani. A jövedelmi feszültségek nagyok. 
Az újonnan épült villák, a remek éttermek, az autócsodák kiáltó ellentétben állnak a 
lakosság többségének szerény életkörülményeivel. A belvárost a hodzsai idők beton 
épületkolosszusai uralják ma is. A hagyományos gépipar mellett a szolgáltatásoknak a 
szerepe folyamatosan nő. 
Durres. A korábbi Durazzo mediterrán tengerparti város, mely az ókorban a Balkán-
félszigetet kelet-nyugati irányban átszelő Via Egnatia kiindulópontja volt. A szocialista 
időszakban jelentős ipari központtá fejlesztették (hajógyártás, cigarettagyártás, 
elektronikai ipar, növényvédőszer gyártás, mezőgazdasági gépek gyártása). Nehéz 
megítélni, hogy ebből mi maradt. Ami biztos, hogy az ország fő tengeri kapujaként az 
áruforgalom 2/3-a itt halad keresztül. Tengerpartján a fővárosi agglomeráció lakosai és a 
koszovói albánok töltik szabadidejüket. A turizmus multiplikátor hatása ma kiemelkedő 
szerepet játszik a város életében. 
Shkodra. Az ország északnyugati részén, Montenegró szomszédságában fekszik. Albánia 
ötödik legnépesebb városa, kulturális és gazdasági központ, egyetemi város. A 
nagymúltú, egykor történelmi szerepet is betöltő település korábbi szűk utcáit, alacsony 
házait a kommunista érában lebontották és helyüket szélesebb utak, lakótelepek váltották 
fel. 
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Arculatát egyszerre jellemzi a szürke, unalmas tömbházak együttese, amelyeket 
szemétdombokkal teli közterek választanak el egymástól, illetve a népviseletbe öltözött 
vidéki árusokkal zsúfolt hagyományos piacterek. A lakosság egy részét a város műszer-, 
elektronikai, textil- és élelmiszeripari üzemei foglalkoztatják. A település legismeretebb 
nevezetessége és turisztikai látványossága a középkori Rozafa vára.  
 
 
 
Forrás:  
 
A Magyar Köztársaság Tiranai Nagykövetségén, Imecs Zoltán nagykövet-helyettessel készült 
interjú 2006 szeptember.  
www./cia.gov/cia/publications/factbook/print/al.html     

    
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


	M. Császár Zsuzsanna: Albánia - a siptárok országa

