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ELEMEK ALBÁNIA BIZTONSÁGFÖLDRAJZI KÉPÉHEZ 

Nagy Miklós Mihály 

2009. április 1-én a hazai lapok rövid híradásban tudatták az olvasókkal a Magyar Táviroda közleményét, 
amely szerint Albánia és Horvátország a NATO tagja lett. A hír a magyar politikai és szellemi közéletben 
szinte visszhang nélkül maradt: a külföld, különösen a Közel-Kelet háborús bonyodalmairól, valamint a 
magyar belpolitikai feszültségekrıl szóló tudósítások mellett – mondhatnánk – eltörpült, nem keltett 
különösebb érdeklıdést. Pedig kelthetett volna, mert Albánia e kül- és katonapolitikai sikere látszólag 
ellentétben áll az országról a fejlett európai társadalmakban kialakult képpel, az ország társadalmi, 
gazdasági viszonyaival. Mindez arra utal, hogy Albániának a nagy, nyugati védelmi szövetséghez történı 
csatlakozása mögött nem pusztán katonai, hanem egyéb olyan tényezık is rejlenek, amelyek e kis népre 
és államára – nem elsı alkalommal a történelemben – felhívták a nagyhatalmak figyelmét. Albánia és 
társadalma méreteibıl eredıen nem fegyveres erıi és katonai potenciálja miatt lehet fontos a NATO 
számára. Sokkal inkább a Balkán politikai viszonyrendszere, az elmúlt évszázadokban lezajlott 
történelmi eseményei, politikai, geopolitikai, valamint geostratégiai folyamatai és korunk hatalmi 
törekvései állhatnak az albán csatlakozás mögött. 

Tanulmányunkban e fenti jelenségekrıl szólunk, és megpróbáljuk meghatározni azokat a 
katonaföldrajzi, valamint geostratégiai (geopolitikai) tényezıket, amelyek eredıjeként Albánia a nyugati 
védelmi szövetség tagja lett. Vizsgálódásaink során abból a hipotézisbıl indulunk ki, hogy ebben 
részben ugyanazok a földrajzi és geostratégiai tényezık játszottak szerepet, mint amelyek meghatározták 
Albánia huszadik századi sorsát is. Ebbıl a megközelítésbıl ered, hogy tanulmányunkban törekszünk – 
a földrajzi mellett – a históriai szemléletmód érvényesítésére, ami mellett két egyéb tény is szól. Az elsı 
az, hogy – hamarosan – 2012-ben ünnepeljük az újkori, független Albánia megalakulásának századik 
évfordulóját. A második pedig az, hogy a teljesség igénye nélkül szeretnénk szólni arról is: a magyar 
katonai szakma, a magyar katonaföldrajz miként látta és láttatta Albániát a múlt század elsı felében, 
amikor a politikai események hatására e kis, balkáni nép két alkalommal is, igaz csak rövid idıre, a 
magyar katonai geográfia figyelmének középpontjába került. 

 
 

1. A századfordulón felfedezett ország 

A 19. és 20. század fordulóján a Balkán-félsziget politikai viszonyait a gyengülı és onnan kiszoruló 
Oszmán Birodalom, a nagyhatalmak egymással szembeni vetélkedése, valamint a robbanásig feszülı 
nemzeti, vallási ellentétek jellemezték. E hatások következtében születtek meg a térség nemzeti államai, 
amelyek a sok évszázados török elnyomás után egymás rovására igyekeztek kiterjeszteni 
felségterületeiket. A nagyhatalmak és a helyi államok egymással szembeni rivalizálása tette a Balkán-
félszigetet a kor Európájának tőzfészkévé, és indított el olyan politikai folyamatokat, amelyek az elsı 
világháború kirobbanásában meghatározó szerepet játszottak. A térség olykor zavarosnak tőnı 
eseményei mögött az ottani hatalmi viszonyrendszer átrendezıdése húzódott meg, aminek egyik 
fejleménye az albán nemzeti állam megszületése – 1912. november 28. (RÉTI GY. 2000) – lett. 

Az újkori Albánia háborúban született ország; a második világháború végéig fegyveres 
konfliktusok és idegen megszállások jellemezték történelmét. Az elsı Balkán-háború (1912-1913), az 
úgynevezett szkutari válság (1912-1913), az ehhez kapcsolódó nemzetközi beavatkozás, az elsı 
világháború, az Osztrák-Magyar Monarchia csapatai általi megszállás, majd az ezzel összefüggı olasz 
beavatkozás, amit néhány évtizeddel késıbb olasz megszállás (1939) követett, bizonyítja az ország 
viharos históriáját. Az itt felsorolt események azonban utalnak arra is, hogy Albániát a magyar katonai 
szakma éppen ezek kapcsán ismerte meg. Miként már említettük, a múlt század elsı felében két 
alkalommal fordult a magyar hadügy figyelme a kis, balkáni ország felé. Elıször az elsı Balkán-
háborútól az elsı világháború végéig tartó idıszakban, másodszor pedig a második világháború 
kitörésével szinte egybeesı olasz megszállás (1939 április) idején. Az elsı alkalom magyar katonák 
tömegeit utaztatta Albániába, akkor keletkezett katonai utazási irodalmunk albán vonatkozású 
termésének zöme, míg a második eset néhány jelentıs katonaföldrajzi írást eredményezett. Mindennek 
alapján elmondhatjuk, hogy Albániát a magyar hadügy – mintegy – a századforduló éveiben fedezte fel 
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és a térség háborús konfliktusai nyomán ismerte meg. S e mögött a földrajzi megismerés mögött, az 
Osztrák-Magyar Monarchiának a Balkán felé fordulása és annak geopolitikai folyamata húzódott meg. 

A dunai Monarchia külpolitikai, balkáni irányváltása részben az európai hatalmi viszonyokból, 
részben pedig abból a politikai földrajzi processzusból eredt, hogy a 19. század folyamán a Habsburg-
Lotharingiai Ház vezette birodalom lépésrıl-lépésre veszítette el itáliai területeit és geopolitikai 
irányultsága ezzel párhuzamosan kelet felé fordult. A geopolitikai szakirodalomban a területi 
kiegyenlítıdésként ismert törvényszerőség jegyében a század közepén elveszített észak-itáliai tartományokat 
Bosznia és Hercegovina okkupációjával pótolta. Ez tekinthetı a balkáni orientáció elsı látványos, 
területi gyarapodást is hozó lépésének (NAGY M. M. 2009a). A magyar hadügynek a Balkán irányában 
megmutatkozó érdeklıdése is ebben az idıben élénkült meg. Mindezzel azt szeretnénk hangsúlyozni, 
hogy Albánia megalakulásakor a Balkán-félsziget egyáltalán nem volt ismeretlen sem a magyar katonai 
gondolkodás, sem a hazai katonaföldrajz elıtt. A térségben a 19. század folyamán rendszeresen tőntek 
fel katonautazóink, aminek eredményeként jelentıs, a Balkánnal foglalkozó magyar katonai utazási 
irodalom született, bár ennek körébıl az albán területek láthatóan kimaradtak (NAGY M. M. 2009b). 
Ezzel kapcsolatban fontosnak véljük megjegyezni, hogy balkáni katonai utazási irodalmunk és így a 
félsziget katonaföldrajzi ismerete is történelmünk nevezetes eseményéhez, az 1848-1849. évi 
forradalomhoz és szabadságharchoz, pontosabban fogalmazva az azt követı tömeges katonai 
emigrációhoz kötıdik (NAGY M. M. 2007). A szabadságharc bukása után az emigráns magyar katonák 
útja Törökországon át vezetett a nagyvilágba: ez volt az elsı állomás, ahol sokan katonai szolgálatot 
vállaltak, s a politikai vezetés itt próbálta szervezni az ellenállást (PAP J. 1893, LUKÁCS L. 1984). Az 
emigráció elsı jelentıs állomása Sumla volt (a mai, bulgáriai Sumen), ahol 1850 januárjában LUKÁCS L. 
adatai szerint 492 fı magyar emigráns élt. (Kossuth Lajost és a közvetlen környezetéhez tartozókat 
innen vitték át a kis-ázsiai Kutahiába.) A török területen töltött napokról szóló katonai memoárok 
többsége részletesen beszámol a Balkán érintett vidékeirıl is. 

Albánia magyar katonai megismerése – miként már említettük – más eseményekhez kapcsolódik, 
és érdekessége, hogy olyan fegyveres tevékenységhez kötıdik, amely jellegét tekintve az elsık egyike 
volt hadtörténelmünkben. A mai értelemben vett nemzetközi békefenntartásban való részvételrıl, az 
akkoriban olykor tőzoltási hadmőveleteknek is nevezett katonai akcióról van szó, bizonyos mértékig a 
Magyar Honvédség napjainkra jellemzı mőveleteinek egyik elıfutáráról (RAVASZ I. 2005). A 
századforduló éveiben az Osztrák-Magyar Monarchia fegyveres erıi összesen négy alkalommal vettek 
részt ilyen, nemzetközi kötelékben végrehajtott tevékenységben, és ezek sorában az Albániához kötıdı, 
úgynevezett szkutari válságban történı szerepvállalás volt az utolsó.1 A békefenntartás során Albániában 
járt katonáinkon kívül több civil utazónk is megfordult – részben haditudósítóként, részben a 
Monarchia katonapolitikai törekvéseihez igazodva – a térségben. Körükbıl elsısorban báró NOPCSA 
FERENCET kell kiemelnünk, a kor neves ıslénykutatóját, geológusát, aki a magyarországi, Albániával 
kapcsolatos kutatások úttörı személyisége volt (BALÁZS D. 1993). Albániáról írott úti beszámolója 
(NOPCSA F. 1911) nem sokkal az elsı Balkán-háború elıtt jelent meg és alapvetı ismereteket közvetített 
az ország földrajzi viszonyairól, valamint néprajzi képérıl. NOPCSA több alkalommal is megfordult az 
országban, egyebek mellett az elsı világháború idején is. Minden, a földrajzi és néprajzi 
megismertetésben elért sikere mellett azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy utazásainak voltak 
katonai és geopolitikai vonatkozásai is. Véleményünk szerint albániai expedíciói a kor Osztrák-Magyar 
Monarchiája balkáni törekvéseinek megtestesüléseként is felfoghatók. Ugyanakkor a TASNÁDI-
KUBACSKA ANDRÁS (1937) tollából származó biográfiai feldolgozásból tudjuk, hogy albániai utazásait – 
tartalékos katonatisztként – a Monarchia igyekezett háborús céljainak szolgálatába állítani. Egyenesen 
arra akarták felhasználni, hogy Ausztria-Magyarország oldalán fegyveres felkelést robbantson ki, ám ez 
az albán társadalmi viszonyok miatt nem volt sikeres próbálkozás. NOPCSA tragikus halálával (VADÁSZ 
E. 1933) egyben lezárult az Albániára vonatozó hazai föld- és néprajzi kutatások elsı korszaka. 

Az elsı Balkán-háború felkeltette a magyar társadalom érdeklıdését Albánia iránt, és ennek 
eredményeként több újságírónk is elutazott a fegyveres konfliktus térségébe. Jelen tanulmányunknak 

                                                 
1 A századforduló és a huszadik század elsı felének hadügye és hadtudományi rendszere még nem ismerte a 
békefenntartás kategóriáját, ez napjainkra jellemzı terminus technicus, és általában a helyi vagy polgárháborús 
állapotok megszüntetésére alkalmazott nemzetközi katonai kötelékek térben és idıben korlátozott tevékenységét 
jelenti. Annak ellenére, hogy e kategória egyértelmő megfogalmazására akkoriban – a hadügy és a tudomány 
fejlettségi szintjébıl eredıen – nem kerülhetett sor, több ilyen is történt. Az Osztrák-Magyar Monarchia fegyveres 
erıi a krétai (1897-1898), a kínai (1900-1914), a balkáni (1903-1909), valamint a szkutari tőzoltási hadmőveletben vettek 
részt (RAVASZ I. 2000). 
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nem feladata az akkori utazási irodalmunkban megfogalmazott országkép és árnyalatainak érzékeltetése, 
azt azonban fontosnak véljük hangsúlyozni: a haditudósítói képek tartalmazták a késıbbi katonai 
útleírások és katonaföldrajzi értékelések két fontos elemét. Elıször azt, hogy az albán vidék egy még sok 
helyen nyers, ısi állapotát mutató tájat jelent, másodszor pedig azt – a geopolitikainak is nevezhetı – 
megállapítást, amelyet BENDA JENİ2 fogalmazott meg azzal a kortársi kérdéssel kapcsolatban, hogy 
miért is kellettek volna Szerbiának az elmaradott albán vidékek: „…Én tudom azt, hogy nagyon kellenek, 
tudom azt, hogy négy esztendıvel ezelıtt is, az annexiós bonyodalom idején csak a véletlen mentett meg bennünket attól, 
hogy világháború törjön ki, Szerbiának annyira kellenének ezek a fészkek, a melyek rongyosak, piszkosak és bőzösek 
ugyan, de van egy pótolhatatlan, borzasztó nagy elınyük: az, hogy mellettük van a végtelen, országokat, nemzeteket, 
világrészeket összekötı tenger, a melyen szabad járása van minden nemzet hajójának s egy országnak sem kell attól 
tartania, hogy kivitelét, a behozatalát tönkre teszik egy egyszerő tarifaemeléssel…” (BENDA J. 1912. p. 964.). 

A szkutari válság kezelése során az Osztrák-Magyar Monarchia úgynevezett segítı expedíciót 
küldött a városba és környékére, amelynek vezetıje ZSIFKOVICS ILLÉS3 százados személyében egy 
világlátott magyar katona lett. Az ı tollából származó rövid beszámoló (ZSIFKOVICS I. 1913) szerint az 
ellátási gondokkal küszködı és az éhhalállal fenyegetett lakosság élelmezését sikerült a helyszínen 
megoldani (Észak-Albánia lakosságát ötven napon keresztül napi háromszori ellátásban részesítették), 
amivel nagyban hozzájárultak egy – a mai értelemben vett – humanitárius katasztrófa megelızéséhez. E 
külpolitikai és humanitárius segítségnyújtási sikert azonban hamarosan elhalványították az elsı 
világháború eseményei, amelyek a szkutari válság egyenes folytatásaként újabb magyar katonákat 
vetettek Albániába, és amelyek – részben a válságban szerzett élményeket tükrözve – bıvítették katonai 
utazási irodalmunkat. Ezzel kapcsolatban az eddigi legjelentısebb albániai (katonai) útleírásunkat kell 
kiemelnünk, amelynek szerzıje geográfusunk, TEMESY GYİZİ4 (1938) volt. TEMESY útleírása mintegy 
két évtizeddel az események után jelent meg, és tartalmát tekintve egy albániai katonaföldrajzi expedíció 
történetét meséli el. A magyar geográfus 1916 tavaszán került az albán hadszíntérre, miután már szolgált 
a galíciai és az észak-itáliai fronton is.5 Az Albániában töltött hónapok életének meghatározó élményei 
közé tartozhattak, mert e fent említett útleírásán túl más helyen is foglalkozott az országgal (TEMESY 
GY. 1939). A „Sasok országában” címmel megjelent mőve – véleményünk szerint – sokkal több földrajzi 
ismeretet közölt Albániáról, mint NOPCSA úti beszámolója (1911). TEMESY egyenruhás geográfusként 
járta be az országot, és mint ilyen háborús – valójában jelentéktelen – kalandokkal tarkított táj- és 
néprajzi leírást nyújtott. Soraiból egy elmaradott viszonyok között élı nép és ısi állapotát mutató 
földrajzi környezetének képe bontakozik ki. TEMESY feldolgozása úttörı a magyarországi albán 
szakirodalomban, sıt bizonyos fokig annak kell tekintenünk nemzetközi vonatkozásban is. E 
véleményünket arra alapozzuk, hogy a már említett NOPCSA FERENC 1918-ban publikált egy – részben 
annotált – bibliográfiát Albániáról. Az ebben számbavett idegen és magyar nyelvő mővek sorában alig 
találunk olyan átfogó, utazási földrajzi képet, mint TEMESYÉ.6 Mint ahogyan elmaradtak ettıl a kortárs 
katonai úti levelek is. 

                                                 
2 BENDA JENİ feltehetıen azonos azzal az ugyanilyen nevő újságíróval, aki 1882-ben született Huszton és 1945-ben 
hunyt el Dachauban. A kor publicisztikai életének kiemelkedı személyisége volt, egyebek mellett ı tudósított az 
elsı világháborút lezáró Párizs környéki béketárgyalásokról és külpolitikai újságíróként részt vett Horthy Miklós 
kormányzó 1938. évi németországi utazásán is. (GULYÁS P. 1940, MARKÓ L. 2001). 
3 ZSIFKOVICS ILLÉS személyi adatai és életpályája ma még ismeretlen. Összesen annyit tudunk róla, amennyit a rövid 
írásában elhelyezett szerkesztıi megjegyzés közöl: „…torontálszigeti Zsifkovics Illés százados, ezelıtt reform zsandártiszt 
Törökországban, ottomán császári ırnagy…” (ZSIFKOVICS I. 1913, 694. p.) 
4 TEMESY (eredeti nevén HERMANN) GYİZİ (1887-?) a századforduló és a két világháború közötti évtizedek 
földrajzi szakírója volt. Jelentıs szerepet játszott a Magyar Földrajzi Társaság életében is, szerkesztette az évente 
megjelent Földrajzi Zsebkönyvet. Életmővében a tudományos népszerősítés volt hangsúlyos (BALÁZS D. 1993, 
FODOR F. 2006). 
5 TEMESY – útleírása szerint – önként jelentkezett az albán hadszíntéri szolgálatra, amirıl sajátos humorral és 
szarkazmussal írt soraiban az alábbiak szerint számolt be: „…Mikor az olasz hadszíntérrıl a délire kértem áthelyezésemet, 
költıi kép rajzolódott elém. Voltam Galiciában, még a Doberdón is jó másfél évig, hozzászoktam, hogy ne adjak semmit a holnapra: 
«meghalni ráérek ma is.» Ha majd valahol Durazzonál, a Via Egnatia mentén elesem, ez egész romantikus lesz: «Harcolt az orosz 
és olasz hadszíntéren, hısi halált halt Dyrrhachium elıtt» (mint lord Byron Missolunghi mellett – csillant meg bennem a hiúság). 
El sem tudtam képzelni olyan helyet, ahol nem hull naponta gránát és bomba…” TEMESY GY. 1938. 8. p.) 
6 TEMESY GYİZİ „Sasok országában” címmel megjelent, az elızıekben szó szerint is idézett mővével kapcsolatban – 
úgy véljük – érdemes megemlítenünk egy problémát, nevezetesen megjelenésének idıpontját. A kötet a Franklin 
Kiadó gondozásában, „A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára” címő sorozatban jelent meg, a publikálás idıpontjának 
feltüntetése nélkül. A különbözı könyvtári katalógusok és adattárak a megjelenés évszámát eltérı évekre teszik. A 
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A késıbbi évtizedekben keletkezett, a szkutari válság és az elsı világháború albániai 
hadszínterének viszonyait bemutató útleírások kevésbé föld-, mint inkább néprajzi ismertetéseikkel 
hívják fel magukra az olvasó figyelmét. KRENNER MIKLÓS, a századforduló és a két világháború közötti 
évtizedek neves publicistája – SPECTATOR álnéven – az erdélyi megjelenéső „Pásztortőz” lapjain publikált 
emlékirata (1935) legfıképpen egy fertızıbetegségekkel sújtott nép képét vázolja fel: a komor hangulatú 
tájrajz egy elmaradott, még faekével szántó nép történelmébe és mindennapjaiba ad betekintést. Kitér 
politikai kérdésekre, de KRENNERt leginkább az albán nép élete érdekelte, amely felé nagyfokú 
megértéssel közelített. Kortársa, KOTZIG KÁROLY7 1944-ben töredékesen közölt útleírása is inkább 
néprajzi elemekkel bıvített memoár, amelynek középpontjában a szerbiai és az albániai események 
állnak, s mondanivalója megreked az olyan apró érdekességek szintjén, mint például: „…Az utcai 
pástétom-sütık különös illatú kolbászokat kínálgattak. Ez a kolbász apróra vágott (fasírozott), csalánnal kevert 
birkabéllel van megtöltve, amelyrıl sokáig azt hittük, hogy az albánok nemzeti eledele. Skutari ismerıseink azonban 
késıbb felvilágosítottak, hogy az albán állatállományt a hadvezetıség az osztrák-magyar csapatok élelmezésére foglalta le 
és a polgári lakosságnak csak az juthat, amire a katonaság nem »reflektál«. Az eldobott belsırészek és egyebek…” 
(KOTZIG K. 1944. II. 24. p.). Hasonlót mondhatunk – a személyi adatait tekintve ma még ismeretlen – 
OLEJÁK KÁROLY útleírásáról (1925) is, amelynek szerzıje az elsı világháború idején járt Albániában, 
majd utazását a két világháború közötti években – immár egy nagyvállalat alkalmazottjaként, civilben – 
ismételte meg. 

Albániáról sokkal többet árul el SZÖLLİSY ALADÁR katonai memoárja (1925), amely jó tájrajzai 
mellett az úgynevezett albániai halálmenetnek8 állít emléket. Ennek során az 1914-ben szerb hadifogságba 
esettek tízezreit hajtották gyalogmenetben Albánián keresztül az Adriai-tengerhez. SZÖLLİSY9 tartalékos 
tisztként volt elszenvedıje a megpróbáltatásoknak. A háború után megjelent, részben saját 
festményeivel is illusztrált emlékirata megrázó képet fest a halálmenet tragédiájáról, és közben apró 
tájrajzokat is nyújt, amelyekre olykor rátelepedett a személyes élmények komor hangulata. A mőrıl 
érdemes megjegyeznünk, hogy katonai utazási irodalmunk kiemelkedı alkotása: egyéni impressziók, 
életveszélyes megpróbáltatások, valamint föld- és néha néprajzi képek egységét nyújtja. 

SZÖLLİSY mőve már utal arra, hogy az elsı világháború albániai hadszíntere a magyar hadügy 
emlékezetében egyéni megpróbáltatásokkal teli tájként él, és ez az élmény megjelent a magyar 
szépirodalomban is; mondhatnánk átszivárgott abba. ILLÉS BÉLA10 – a baloldali magyar irodalom 
emblematikus alakja – írt albániai tárgyú katonaregényt, amely magyar nyelven „Szkipetárok” címmel 
jelent meg (1946).11 Az elsı világháború albániai hadszínterét megjárt Illés mővében ugyanaz az 
elmaradott életformák között élı albán nép kap szerepet, mint amilyen a katonai utazási irodalmunk 
fent említett alkotásaiban, még ha egy eléggé vonalas marxista-leninista értelmezésben is. 

 
 

 

                                                                                                                                        
bizonytalanság feloldását a DUBOVITZ ISTVÁN által publikált (1940) földrajzi bibliográfia adja, amely szerint TEMESY 

GY. mőve 1938-ban jelent meg. 
7 KOTZIG KÁROLY életrajzi adatai ismeretlenek. Valószínőleg azzal a hasonló nevő újságíróval azonos, akirıl 
GULYÁS P. (1995) mindössze annyit közöl, hogy a Nemzeti Újság párizsi tudósítója volt. Emlékirata szerint 
katonatisztként jár az elsı világháború balkáni hadszínterén. Memoárját a Híd (irodalmi, mővészeti, társadalmi és 
közgazdasági képes folyóirat) közölte 1944. szeptember 1-i és 15-i lapszámában. A háborús események 
következtében a lap megszőnt és így KOTZIG írásának közlése félbeszakadt. 
8 Albániai halálmenet: az Osztrák-Magyar Monarchia fegyveres erıinek a szerbiai hadszíntéren hadifogságba esett 
tagjait, mintegy két hónapig tartó gyalogmenetben hajtották az albániai kikötıkbe, ahol behajózták és 
Olaszországba szállították ıket. Az embertelen bánásmód következtében az útnak indított, mintegy 34 ezer fıbıl 
csak 23,5 ezer fı érkezett meg Itáliába (POLLMANN F. 2000). 
9 SZÖLLİSY ALADÁR (1879-?): államigazgatási szakember, európai utazó. Festészetet is tanult, munkája mellett a 
világháborús élményeit tükrözı festményeket készített, amelyek egy része a Hadtörténeti Múzeum győjteményébe 
került (HORTOBÁGYI J. 1940). 
10 ILLÉS BÉLA (1895-1974): baloldali, kommunista író. Az elsı világháború idején Albániában szolgált, majd 
szerepet vállalt a Magyarországi Tanácsköztársaságban. Késıbb a Szovjetunióba emigrált. 1945-ben a szovjet-orosz 
hadsereg tisztjeként tért vissza Magyarországra, ahol a politikai rendszer kedvelt, támogatott irodalmára lett. 
(AGÁRDI P. 2000. DIÓSZEGI A. 1966). 
11 ILLÉS BÉLA „Szkipetárok” címő regénye, az 1946. évi elsı magyarországi kiadás szerzıi elıszava szerint elıször 
orosz nyelven jelent meg 1941. október 16-án. 
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2. Albánia katonaföldrajzáról 

Az elsı Balkán-háború idıszakában, Albánia megalakulásakor, valamint az azt közvetlenül megelızı 
politikai válság idıszakában úgy az egyetemes, mint a magyar katonaföldrajz figyelme az új állam és 
annak geográfiai viszonyai felé fordult. Ekkor jelentek meg a modern Albánia elsı katonaföldrajzi 
feldolgozásai, amelyek fıleg alapos leíróföldrajzi és topográfiai ismertetést adtak (KREUTZBRUCK, O. 
1912, SÁNDORFFY M. 1913). A mélyebb feltárásra és katonaföldrajzi értelmezésre azonban nem volt 
idı; a hamarosan kirobbant második Balkán-háború, majd az elsı világháború eseményei 
megakadályozták a mélyebb geográfiai feltárást. Magyar szempontból azonban az 1914-1918 közötti 
idıszak Albánia alaposabb, szakmai szempontú katonai megismerésének kedvezett, mert a 
hadmőveletek fokozatosan átterjedtek az albán vidékekre is, és ennek során több, földrajzi vonatkozású 
problémát kellett megoldani. Nincs tudomásunk arról, hogy a magyar hadtörténetírás részletesen 
feldolgozta volna az albániai hadmőveletek történetét, így a rendelkezésünkre álló – eléggé töredékes – 
szakirodalom (RÁKOSI GY. 1923, NÉMETH J. 1929) alapján csak két ilyen tényezıt tudunk egyértelmően 
megfogalmazni: a nehezen járható terep, valamint a tömeges megbetegedéseket okozó fertızı 
járványok. Albánia a századforduló és az elsı világháború idején még szinte teljesen járhatatlan, nyers táj 
volt a modern fegyveres erık kötelékei számára, amelyek felszerelését, szervezetét és egész mőködési 
mechanizmusát az antropogén hatások által átalakított tájak földrajzi viszonyrendszerére hozták létre, és 
ahhoz idomult. Ám az Albánia úttalan vidékei, a földrajzi és terepviszonyok miatt szinte megoldhatatlan 
utánpótlási nehézségek állandó kudarccal fenyegettek, amit nagy nehézségek árán ugyan, de sikerült 
megelızni. E nehézségek érzékeltetésére pusztán egyetlen, véleményünk szerint nagyon jellemzı 
problémát említünk: az 1916 februári hadmőveletek során az Albán-Alpokon átkelt 2. hegyidandár 
utánpótlását szinte csak öszvérutakon lehetett megoldani. (A kötelékeket mintegy 10000 fı katona és 
5,5 ezer ló alkotta.) 

Az elsı világháború során újból felélénkült a politikai földrajz, a geopolitika és a katonaföldrajz 
érdeklıdése Albánia iránt, és a politikai események hatására a második világháború végéig fennmaradt. 
Jelen írásunkban nem áll módunkban e szakirodalom részletes számbavétele, így meg kell elégednünk 
azzal, hogy meghatározzuk két fı jellemzıjét. Ezek sorából az elsı abban áll, hogy az egyes politikai, 
katonai történéseket követıen általában megtörtént azok geográfiai értelmezése, ami azt eredményezte, 
hogy bizonyos fokú hullámzás figyelhetı meg a szakirodalmi termés bıvülésében. A második tényezı 
pedig azt jelenti, hogy ekkor fogalmazódtak meg azok a politikai földrajzi, geopolitikai jelenségek, 
katonaföldrajzi és geostratégiai tényezık, amelyek – véleményünk szerint – ma is meghatározzák 
Albánia biztonságföldrajzi képét. 

E fenti kérdéskör tekintetében a második világháború idején, a kor meghatározó geopolitikai 
lapjában – a „Zeitschrift für Gepolitikban” – megjelent, rövid terjedelmében is jó összefoglalást adó 
tanulmányra hívjuk fel az olvasó figyelmét, amely – az általunk ismeretlen – M. URBAN (1940) tollából 
eredt. Az írás három pontba szedve határozta meg az albán térfejlıdés jellemzıit, figyelembe véve a 
tájnak az európai történelemben betöltött szerepét. Ennek megfelelıen foglalkozott Albániával mint 
közlekedési térrel, Albániával mint települési térrel, valamint Albániának az Otrantói-szorosban betöltött 
szerepével. Katonaföldrajzi szempontból a közlekedési kérdések és a tengeri szoros problémája érdemel 
figyelmet. Albánia – mint közlekedési tér – már a római korban jelentıs szerepet játszott: a Rómát 
Bizánccal összekötı Via Egnatia12 itt haladt. A késıbbi évszázadokban a török hódítás korában Albánia 
elveszítette közlekedés-földrajzi szerepét, mert az Oszmán Birodalomba tagolt térség kívül esett az 
Isztambulból a közép-európai hadszíntérre vezetı hadiúton. A török seregek felvonulási útvonala innen 
keletre terült el: a mai Bulgárián és Szerbián át vezetett.13 Albánia ekkor veszíti el katonaföldrajzi 
szerepét, és felértékelıdése csak a 19. század második felében következik be, amikor a török hatalom 
annyira meggyengül, hogy kiszorul a Balkán-félszigetrıl, helyét pedig különbözı nagyhatalmi és nemzeti 
törekvések töltik ki, miközben – a már említett elsı és második Balkán-háborúban – megtörténik a 

                                                 
12 Via Egnatia: az i. e. második században épített út, amely Dyrrhachiumtól (Durazzo, Dures) haladt 
Theszalonokibe, onnan pedig Bizáncba (IRMSCHER, J. 1993). 
13 Csak hadtörténeti földrajzi példaként említjük, hogy a magyar történelemben oly fontos, 1526. évi hadjárat során 
a török sereg – az általában követett – útja Isztambulból Drinápolyon, Filibén (Plovdiv), Szófián, Nisen át vezetett 
Nándorfehérvárhoz, majd a sereg innen a Duna mentén menetelt (SZAKÁLY S. 1975, PERJÉS G. 1979). 
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térség politikai földrajzi aprózódása. Ekkor értékelıdik fel igazán Albánia, mint az Otrantói-szoros 
partvidékén fekvı állam. 

Albánia katonaföldrajzi helyzetét alapvetıen meghatározza e tengerszoros, aminek 
értelmezéséhez érdemes szólnunk néhány katonaföldrajzi jelenségrıl. A tengeri uralom szempontjából 
két geográfiai tényezı érdemel figyelmet. Egyfelıl az, hogy az adott tenger, tengeri térség csak úgy 
tartható ellenırzés alatt, ha partvidékét, lehetıleg a part teljes hosszát birtokoljuk. Ez rendszerint csak 
katonai mőveletek sorozatával oldható meg. Másfelıl a tenger feletti uralom azzal valósítható meg, ha 
kijárói – a szorosok – is katonai ellenırzés alatt állnak, ami rendszerint – miután egyetlen földrajzi 
pontról van szó – egyetlen egy katonai mőveletet feltételez. Általában elmondható, hogy katonaföldrajzi 
szempontból a tengerszoros megszerzése a fontosabb feladat, mert a tengerpart nagy számú magas 
katonaföldrajzi helyi értékő pontja közül ennek van a legnagyobb értéke, abból a – mondhatnánk – 
triviális ténybıl kiindulva, miszerint: a vízfelszín itt a legkeskenyebb, tehát katonai eszközökkel itt lehet 
a legegyszerőbben elzárni. Mindez igaz az albán partoknál fekvı Otrantói-szorosra is, amely az Itáliai-
félszigetet választja el a Balkántól. Az Otrantói-szoros elzárásával az Adriai-tengert jelentéktelen 
beltengerré lehet tenni és elmondható: az Adrián bárkinek lehet bármilyen erıs flottája, mit sem ér vele, 
ha nem tud az Otrantón át kijutni a Földközi-tenger keleti medencéjébe. Mára kevéssé ismert tény, hogy 
a magyar hadtörténelemben is fontos szerepet játszott egy alkalommal az albániai partok elıtti szoros: 
az elsı világháború idején. Ekkor az antant hatalmak – közvetlenül a háború kitörésekor – hadihajókkal 
és felfegyverzett halászgızösökkel létesítettek tengerzárat, amelynek legfıbb rendeltetése az volt, hogy 
az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetét ne hagyja kijutni a Földközi-tengerre, és ezzel tegye 
lehetetlenné a Törökországnak nyújtandó haditengerészeti segítséget. E tengerzárat késıbbi magyar 
kormányzónk, HORTHY MIKLÓS – akkor még – sorhajókapitány vezette hadihajó-kötelék törte át, 1917. 
május 15-én (ILLÉSFALVI P. 2000, CSONKARÉTI K. 2001). Ez volt a magyar hadtörténelem eddigi 
legjelentısebb tengeri ütközete, amelyrıl – tanulmányunk témája szempontjából – fontos 
megemlítenünk: részben az albán partok elıtt zajlott. 

Albánia az Otrantói-szoros partján fekvı országként sajátos katonaföldrajzi képletet nyújt. 
Egyfelıl a szorossal magas katonaföldrajzi helyi értékő tengerpart birtokosa, másfelıl ennek értékét 
tovább növelik az ország hegyvidékei. Ebben az esetben arról van szó, hogy Albánia természeti földrajzi 
viszonyai, amelyekkel – mint láttuk – már az elsı világháborúban is szembesülniük kellett a modern 
fegyveres erık kötelékeinek, mintegy természetes katonaföldrajzi védelmet nyújtanak az ország katonai 
szempontból fontos, Otrantónál fekvı partvidékének. Mint köztudott, Albánia eléggé összetett 
domborzati és geomorfológiai viszonyai (BANSE E. 1933, TIETZE, W. 1968, SZÉKELY A. 1975, 
PROBÁLD F. 1994) az országot Alacsony- és Magas-Albániára tagolják. Ennek katonaföldrajzi 
szempontból fontos sajátossága, hogy az ország jelentıs része hegyvidék, és az úgynevezett Alacsony-
Albániát a fegyveres erık kötelékei által nehezen járható, néhol 2000 méter magasságon is túlnyúló 
hegyláncok zárják el a Balkán-félsziget többi, keleti vidékétıl. Mindezzel azt szeretnénk hangsúlyozni, 
hogy az Otrantói-szorosnál fekvı partvidék és ennek mögöttes területei, az úgynevezett Albán-Epirus 
(TIETZE, W. 1968), természetes védettsége miatt Albánia legmagasabb katonaföldrajzi helyi értékő 
pontját alkotják: ilyen nagy geostratégiai fontossággal bíró, ugyanakkor ennyire zárt katonaföldrajzi 
határokkal védett, tengerszoros melletti partszakasz kevés van a Földön. A fentiekben ismertetett 
tényezık együttes eredıje, hogy Albánia vidékei oly fontosak lettek a múlt század katonapolitikájában. 

Ám e tényezık mellett más jelenségek is szerepet játszottak Albánia katonaföldrajzi 
felértékelıdésében: ezeket a két világháború között e tudományterület történetének legjelentısebb 
magyar alakja, vitéz SOMOGYI ENDRE foglalta össze (SOMOGY E. 1927a, 1927b). SOMOGYI – hasonlóan 
más, akkoriban megfogalmazott geopolitikai állásfoglaláshoz (FRAY J. 1939) – arra hívta fel a figyelmet, 
hogy Albánia történelmében, a török megszállás alóli felszabadulást követıen, folyamatosan 
meghatározó szerepet játszottak a nagyhatalmi érdekek és törekvések. Ám rámutatott arra is, hogy az 
Albániában az elsı világháborút követıen feltárt olajmezık (Valona, Dures, a Szkutari-tó vidéke) 
minden más tényezınél jobban felértékelték Albánia földjét. Vagyis a két világháború közötti 
évtizedekben, valamint a második világháború végére egyértelmően megfogalmazódott az a 
katonaföldrajzi nézet, hogy – geográfiai viszonyokból eredıen – Albánia sorsát a világ- és a regionális 
hatalmak érdekei, az ország kedvezı fekvése, valamint az ott található nyersanyaglelıhelyek határozzák 
meg. Jóllehet úgy véljük, hogy Somogyi a húszas évek végén túldimenzionálta ez utóbbi tényezık 
jelentıségét, mégis azt mondjuk, hogy azok hatása igaz lehet, máig tart. 

Ám Albánia NATO-csatlakozása mögött más geopolitikai és geostratégiai tényezık is 
meghúzódnak. Ezek nemcsak Albánia, hanem az egész Balkán-félsziget sorsát meghatározzák. A 
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második világháborút követıen kialakult bipoláris világrend fontos jellemzıje volt, hogy az eurázsiai 
kontinensen a két nagyhatalom és az általuk vezetett táborok között egyensúlyi állapot uralkodott, fıleg 
katonai téren. Ez a kiegyensúlyozottság bizonyos feszült békeállapotot eredményezett, ami együtt járt 
azzal, hogy a földrész politikai határai stabilak voltak, a nemzetek között évszázadok óta fennálló 
etnikai, vallási ellentétek nem fajulhattak fegyveres konfliktussá. Mindez érvényes volt a Balkán-
félszigetre is, amelynek politikai-hatalmi viszonyrendszerét a szovjet-orosz és amerikai szembenállás 
egyensúlyi állapota fémjelezte. Az utolsó két évtized etnikai konfliktusai akkor robbantak ki, amikor a 
Szovjetunió meggyengülésével, majd szétesésével a másik nagyhatalom is érdektelenné vált a Balkánon: 
nem volt milyen erıt ellensúlyozni a jövıben. Ezzel pedig a félszigetrıl eltőnt az évszázados ellentéteket 
féken tartó nagyhatalmi akarat, a konfliktusok szabadon robbanhattak ki és megkezdıdött a Balkán 
politikai földrajzi darabolódása, aminek folyamata ma is tart. Ám az elmúlt évtizedben nagyot változott 
a világ. Oroszország fokozatosan erısödik és a világpolitikában igyekszik visszaszerezni évszázados 
hatalmi szerepét, az Amerikai Egyesült Államok és a nyugati világ pedig egyre jobban belesüllyed az 
iszlámmal folytatott küzdelembe. Mindez hatással van a Balkán-félsziget politikai földrajzi és 
geopolitikai (geostratégiai) helyzetére is. Az orosz hatalmi centrum erısödésével nyilván újból 
felértékelıdött a Boszporusz és a Dardanellák tengerszorosainak helyzete, ami mögött az örökös orosz 
törekvés rejlik a Földközi-tenger és azon keresztül az Atlanti-óceán felé. Az iszlám elleni harc miatt a 
korábbinál sokkal nagyobb szerepet kap a Földközi-tenger keleti medencéje, amelynek birtoklása nélkül 
az Amerikai Egyesült Államok és szövetségesei nem tudják érvényesíteni politikai, katonai törekvéseiket 
a Közel-Keleten. Mindez ismét a Balkánra terelte a figyelmet, ahol a politikai földrajzi tér darabolódása, 
aprózódása a történelemben talán soha nem látott s mára újabb etnikai-vallási konfliktusokkal fenyegetı 
méreteket öltött. 

A Balkán békés állapotának fenntartása így korunk világpolitikájának újra egyik égetı 
szükségszerősége lett, amelyet azonban – a térség történelmi folyamataiból eredıen – nem lehet 
nagyhatalmi jelenlét nélkül megvalósítani: ez is szerepet játszhatott Albánia NATO-felvételében. Ily 
módon a tanulmányunkban vázlatosan felvetett, s az elızı évszázad Albániáját jellemzı faktorok mellé 
új, világpolitikai tényezık léptek, amelyek egy, a történelmi és az európai földrajzi térfejlıdésben 
lemaradt kis nép országát beemelték napjaink világának legerısebb katonapolitikai szövetségébe. 
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