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Megközelítés 
Hogyan jussunk el Albániába? Távolság szempontjából közömbös, hogy Bosznián, vagy 

Macedónián keresztül megy-e az ember. Ezért úgy döntöttünk, hogy oda az egyik, haza a 
másik útvonalat választjuk. Indulásnak nem vállaltam be a Szerbián való átautózást, így a 
számunkra már elızı évbıl részben ismert boszniai úttal nyitottunk. A kora reggeli budapesti 
indulást követıen Mohács után még megtankoltuk a Lukoil kútjánál az autót, aztán átvágtunk 
Horvátországon. Majd a Száván átívelı hídon beléptünk Boszniába. Gyorsan száguldottunk 
Ninához, mostari ismerısünkhöz. Csupán a „boszniai piramisoknál” álltunk meg. A pihenésen 
túl jót nevethettem rajta, a többiek is kiábrándultak álmaikból…. Majd a Neretva szurdokának 
kezdetén és közepén megállva érkeztünk meg korábbi utunk szállásadójához, akitıl most 
exkluzív szobákat kaptunk. Este kis séta a felejthetetlen kisvárosban, majd kóma reggelig.  

Reggeltıl megint nyomtam a gázt Dubrovnik felé. Nem sokkal a határ elıtt hatalmas 
dugóba kerültünk, és a forgalmat leterelték a fıútról. Egy földútra. Ami másfél kocsi széles. 
De a forgalom kétirányú... Araszolás, por, duda, negyven fok meleg. Laza órán át. Miután 
visszamásztunk a fıútra, irány a határ. Az elsı… Ezen gyorsan átjutottunk, átszáguldottunk 
Horvátország itteni nyúlványán, majd megint Boszniában találjuk magunkat, 15 kilométeres 
távra…. Ismét Horvátország, az igen látványos és elsı elnökükrıl, Franjo Tudmanról 
elnevezett hídon át már Dubrovnik határában róttuk az utat. A kikötıben hatalmas tengerjáró 
luxushajók, távolban a festıi város, Raguza… Majd tovább, tovább a Fekete hegyek felé. A 
határ elıtt egetverı kocsisor. Lépésben haladtunk, majd 1,5 kilométert. Szerencsére néha a 
meredek sziklafal árnyékot vetett… Montenegró kedvesen fogadott minket, de legomboltak 
rólunk 10 eurót úthasználati díjként. Szerény vigasz, hogy egy évig érvényes a matrica… 

A fekete hegyek országában a Kotori-öböl volt az elsı látványosság. Mivel addigra 
kezdtünk puhára fıni, az elsı adódó helyen megfürödtünk az öböl hős vizében. Majd 
körbeautóztuk az öblöt, pár helyen megállva. Végül a KUK hadsereg bázisán, Kotorban 
szálltunk meg. Természetesen elıtte megnéztük a várat, és mindent amit érdemes. Szállást 
másodszori nekifutásra sikerült szerezni. Az öbölre nézı kis szobát. Másnap reggel a közeli 
boltban vásároltakat a vízparton, leánderek alatt üldögélve fogyasztottuk el. Aztán fel a 
hegyekre. Ez volt az elsı próba az autónak, nekem meg az elsı teszt a hegyi vezetésbıl. A táj 
lenyőgözı, az út vezetése technikás (a régi monarchiabeli szabvány…), minısége tőrhetı, 
forgalom minimális. Így volt lehetıségünk megállni is. 

 

   
 
Majd fıváros, és tengerpart mőemlékvárosokkal. Az éjszakát a határ közelében 

töltöttük, lényegében az utolsó faluban, Vladimirben. Az útjelzı táblákon már feltőntek albán 
elnevezések is, és a településen van egy albán nyelvő magániskola is. Közeledünk…, de 
szálláshirdetést nem láttunk. Megálltunk a kocsma elıtt, és érdeklıdtünk. Elég gyorsan 
elıkerült valaki, aki kommunikációképes. Egy kicsit…. Megértette a kérdést, és hozott 
valakit, aki tud segíteni. Ez a férfi azt mondta, hogy kövessük. Elıször gyalog eredtünk 
nyomába. İ úgy gondolta, hogy autóval megyünk… Tisztázódott a dolog, és elvezetett 
minket a szállásra. Ami napközben a helyi fodrász mőhelye… Ennek van egy kis 
vendégszobája, amit schwarzban kiadnak… A lányok itt alszanak, én a mőhelyben két 
fodrászszék között a földön. Nem is abszurd a dolog… A konzerv-vacsoránkat a ház elıtt 
fogyasztottuk el.  
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Közben meghallottuk, hogy a közelben lagzi 

van. Vacsora után elnéztünk arrafelé, állt a bál a 
javából. Vagy másfél órája aludtunk, amikor 
lövöldözésre riadtunk fel. Nincs baj, „csak” a lagzi 
tetıfokán, éjfélkor elıkerült pár géppisztoly, és 
eleresztettek egy-két sorozatot a levegıbe. Isten hozott 
a Balkánon! 

 
Másnap reggel leadtuk a kulcsot a boltban, és száguldottunk a határ felé. Elıtte még 

megálltunk egy festıi, és szemétdombokkal ékített helyen, reggelizni.  
A határátkelés sima volt, kicsi sor volt csak. Némi adminisztrálás, regisztrálják az autót 

is, itt rend van. Majd kilépéskor kell fizetnünk pár eurót úthasználati díjként. Tizede a 
montenegróinak… A papírmunka elvégzése után begördülünk a szkipetárok földjére! 
Kezdıdik a KALAND! 

 
Hazafelé Macedónián, és Szerbián át jöttünk. A félelmeinkkel szemben meglepıen 

gördülékeny volt a dolog. Egy „apróságra” kellett figyelni: a szerb rendırök vadásznak a 
megbírságolható pénzes külföldiekre. Itt a magyar pedagógus is ennek számít… Így a 
szabályokat, fıleg a sebességhatárokat kínos precízséggel igyekeztem betartani. Mivel az 
éjjeli utazást választottuk nyomós érvekre alapozva (kisebb forgalom, elviselhetı 
hımérséklet, kevesebb rendır, és egy szállásköltség megtakarítás…), békés utunk volt. Azt a 
sajátságot pedig gyorsan feldolgozta az ember, hogy a Belgrádból a görög határhoz vezetı 
autópályát a forrásaink folyamatosnak jelezték, jóllehet jelentıs szakaszokon még el se 
kezdték építeni… A sajátos szerb autópályaépítési stílussal hajnalban a magyar határ 
közelében is találkozhattunk. Itt van autópálya. Illetve egy fél… Autópályadíj fizetendı, zárt 
pálya van, de csak egy sáv, egy oda, egy vissza…  Egyedi… 

Utunk során teljesen abszurd módon találkoztunk ismerısökkel. A gjirokastëri várból 
jöttünk lefelé, egy csoport fiatal meg felfelé igyekezett. Amikor egymás közelébe értünk, 
egyszer csak magyarul ránkköszöntek, imígyen: Tanár úr! Maguk mit keresnek itt???  A 
válaszunk hasonló stílusú volt: És ti? Mint kiderült, a pár éve érettségizett diákjaink két 
autóval szintén Albániát próbálták felfedezni. İk hazafelé Koszovón keresztül kívántak 
menni. Helybıl lehülyéztem ıket. De ık ragaszkodtak a merész ötletükhöz. Sok sikert és 
kevés emberhalált kívántam nekik az úthoz. Hónapokkal késıbb ismét összefutottunk valahol 
Budapesten. Ekkor tudtam meg, hogy a koszovói-szerb határról úgy zavarták vissza ıket, 
mint a pinty. Vagy mint minket Erdélybe menet anno… Úgy látszik, minden generáció 
begyőjti ezt az élményt térségünkben. 
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Albánok 

Ha véletlenszerően kiválasztunk négyet 
az odahaza élı három millió albán közül, 
akkor az elsınek egészen biztos lesz egy 
mercédesze. Ugyanis errefelé ez a 
státusszimbólum. Lehet, hogy nem a legújabb 
modellel rendelkezik emberünk, de az 
oldtimer  is divatos errefelé. De csak akkor, ha 
merci … 

 

 
Ugyanakkor láthatunk olyat is, ami 

tegnap még a gyártósoron volt, és a genfi 
autószalonban se szerepelt még….  

Persze az autók nem tartanak örökké. Így 
lépten nyomon autóbontókba ütközünk az út 
során. Lehet, hogy máshol roncstelepnek 
neveznék ezeket, de itt inkább az 
újrahasznosító hely lenne a helyes kifejezés, 
mert ha alkatrész kellene, akkor bármit 
megkapnánk, bármilyen típushoz. Az 
útikönyvünk szerint, anno a kommunista 
években pár száz autó volt az ország teljes 
készlete, de a tenger túlpartjáról jövı 
imperialista televíziós befolyás 
eredményeképpen amint lehetett, mindenki 
autót vásárolt. Került amibe került, és nem 
számított a kora sem. Így Európa kiszuperált 
autóinak jelentıs része itt végezte. Elıször a 
forgalomban, aztán miután már a helyi 
ezermesterek sem tudtak mit kezdeni velük, a 
bontókban… 

 
 

 

 
Honnan ez a folyamatosan modernizálódó, sıt hipermodernizálódó autópark? A 

válaszon sokat tőnıdtünk, és idıvel feltőnt pár sajátosság, mondhatni albanikum… A 
rendszám. Albániában, mint Európa sok országában közigazgatási körzetekhez igazodó 
rendszámrendszer van.  

 

 

 
 
 
 
Persze eme elegáns fıvárosbéli 

autócsodán kívül más rendszámok is 
láthatók, a nem túl nagyszámú nagyváros 
rövidítése köszön vissza az EU-
kompatibilitás látszatát keltı táblácskákról. 
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Pár nap után felismertük, hogy feltőnıen 

sok a külföldi autó. Nyilván egy Itália földjén 
vendégmunkáskodó polgár feszít az olasz 
rendszámú verdában. És a krujai vár tövében 
békésen parkol egymás mellett egy koszovói 
rendszámú BMW és egy michigeni honda. A 
koszovói rokon érthetı, de Amerikából autóval 
ugrott haza valaki nyaralni? Miért ne…? Bár 
egy menet közben látott alaszkai rendszámú 
autó estében azért ez kevésbé valószínő…  

 

  
 
 

 
 

  
  
Ekkor már kezdtem tudatosan figyelni a rendszámokat. Nem csak átalakított olasz van 

köztük, hanem olyan is, ami sosem létezett taljánföldön… Lehet, hogy ezek a táblácskák nem 
egészen eredetiek??? 
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Eme gyanúmat más is igazolni látszik: vannak az autókon matricák. Ezt a fıváros 
bevezetı útján elıttem püfögı teherautót nyilván Csehországban  vásárolták, ez a furgon meg 
elıbb a németeknél szolgált, majd a görögöknél, hogy végül albán földön rója az utakat. 

Nyilván… 

  
 
Ne kerteljünk: a jármővek többsége lopott.  
A pletykák szerint a közelmúltban, mikor az albán külügyminiszter látogatóba ment 

görög kollégájához, belépve az uniós felségterületre, az összes biztonsági rendszer beriasztott, 
mert a miniszter úr szolgálati kocsija is lopott vala… 

 
Visszakanyarodva albánjainkhoz, a 

másodiknak is köze van az autókhoz. Neki 
egy lavazh-zsa (lavazzsa) van, azaz 
autómosója. Ugyanis az autócsodákat 
rendszeresen takarítják. Ehhez háttéripar 
kell. Így lépten nyomon beléjük botlunk.  

Van köztük puccos-flancos, vagy 

fapados…  

 
 
 

 
 

A többségük viszont sufnituningos…  
 
Persze ennyi autó némi környezetszennyezést is okoz. A fénykép kora reggel készült a 

krujai hotelünk ablakából, a völgyben húzódó fıút felé… Klasszikus san francisco-típusú 
szmog, albán változatban… 
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A szemétkezelés is sajátos ebben az országban. A lakosság zöme a legegyszerőbb 
kezelést gyakorolja. Ennek lényege a nem kezelés. Azaz a szemetet tartalmazó zacskót 
megfogjuk bal kezünkkel, majd testünk tengelye mentén forgómozgásba kezdünk, és a kellı 
perdület megszerzése után elengedjük a zacskót. Mivel mediterrán országban vagyunk, ahol 
köztudottan a munka fárasztó dolog, nem repül messzire a „csomag”. Egy Budapesten edzett 
utazó számára is döbbenetes a mindent beborító szemét… 

 

 
 

Úgy tőnik a helyiek is látják már a 
helyzet tarthatatlanságát, és kezdik 
megszervezni a szemétkezelést. A stílus 
természetesen albániai… Az egyik 
városból kifelé haladva elıttünk haladt a 
helyi kukásautó. Autó??? Max. egy ló-, 
vagy inkább szamárerıs jármő… 

 
 

De van más megoldás is: platós teherautóra lapátolás, vagy a fıváros elit negyedében 
megfigyel nejlonzsákos megoldás. Arról nem szól a fáma, hogy az összegyőjtött matériával 
mi lesz.  

  
 

A rossznyelvek szerint nem csak hulladékégetıt nem találunk az országban, hanem 
szeméttelepe sincs… De van tengere… Amint a legfontosabb kikötıvárosban ez látszik is a 
víz felszínén… Az más kérdés, hogy ez a település egyben az egyik legnépszerőbb fürdıhely. 
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A harmadik tetszılegesen kiválasztott albánunk fontos történelmi emlékkel, vagy inkább 
kellékkel?, rendelkezik: egy bunkerrel… Ugyanis a néhai Enver Hodxa elvtárs a gaz 
kapitalistáktól félvén, akik köztudottan minden áron le akarták rohanni a kommunizmus 
fellegvárának számító országát,  felszerelte a lakosságot bunkerekkel. Van köztük kicsi, nagy, 
még nagyobb… Közel 700 000 darab… Amik mindenhol ott vannak. Strandon, erdıben, út 
mentén… 

   
 
Kezdeni velük semmit nem lehet, mert 

bombabiztosak… A fáma szerint Hodxa elvtárs 
megbízta kedvenc mérnökét egy megfelelı 
bunkertípus megtervezésével. Amikor elkészült 
és bemutatta a tervet, a nagy vezér áldását adta a 
mőre, és legyártatta a prototípust. Ehhez pénzt, 
paripát, fegyvert biztosítva. Amikor mérnökünk 
jelentette, hogy kész a mő, akkor a nagy ember 
érdeklıdött a minıség iránt. Miután mérnökünk 
letette a nagyesküt, hogy minden a tervek szerint 
történt, és ezek kibírják még a közeli tankok 
tüzét is, a nagy ember utasítást adott, hogy 
hozzanak egy tankot. Majd a mérnököt bezáratta 
a bunkerba, és tőzparancsot adott a tanknak…  

A mérnökkünk nem hazudott, így 
sorozatgyártásra került a típus… Ha közel 
megyünk egy ilyenhez, akkor jól látható, hogy 
elemekbıl szerelték össze ıket. 

 

 
 

 

Na, de mi legyen ma velük, immár ellenség nélkül? Pingáljuk ki ıket? A strandon üdítı 
színfoltnak tőnik… Vagy használja a helyi juhász? Nyilván a nyári melegben kellemesen hős 
szállást ad, és télen is száraz marad. De a többivel mi legyen??? 

 
 
 
Sokféle méretőt láttunk az utunk során. A 

legnagyobb mégis az albán tengeralatjáró-bázisé 
volt. Ennek a bejáratát sikerült lencsevégre 
kapni. 
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Valószínőleg nem dicsérnének meg a kép 
készítéséért, mert korábban még az országút is 
nagyívben elkerülte ezt a tájat. Sıt a védelme 
érdekében a leghatékonyabb védekezési eszközt 
is bevetették: agávékkal ültették be a tág 
környéket, hogy aljas kapitalista ejtıernyısök ne 
tudjanak, fıleg észrevétlenül ne tudjanak 
leereszkedni az albán  kommunisták 
mennyországába. 

 
 
Azt természetesen csak az aljas imperialista kémek terjesztik a hıs albán 

katonatisztekrıl, hogy ezt a növényt más célokra is használták, miután megtudták, hogy ebbıl 
készíthetı a tekila… Nyilván ilyet egy öntudatos kommunista katonatiszt soha nem tesz, fıleg 
ha még albán is, de a környék valóban tömve van a tájidegen agávéval… 

 
 
Visszakanyarodva a négy 

átlagalbánunkhoz, az utolsó fı jellemzıje 
az, hogy kiskorú. Az útikönyv szerint a 
lakosság 29,5%-a 14 éven aluli. Viszont 
sok balkáni országtól eltérıen a gyerekek 
itt az érdeklıdés középpontjában állnak. 
Tetszıleges helyen láthattunk gyerekeket 
kézen fogva vezetı szülıket, és amikor egy 
eltévedés során a világ vége után egy 
megállóval lévı falucskában 
visszafordultunk, a nekünk lelkesen 
integetı srácok jól láthatóan ápoltak, 
gondozottak voltak.  

 

 

 
Kontrasztot a helyenként felbukkanó cigánygyerekek jelentették. Velük mindjárt az út 

kezdetén találkoztunk, mert belépve az országba elsı város, Skodra, egy keskeny fahídon át 
közelíthetı meg. A híd egy jármő széles, így jócskán kellett várakozni. A város a folyó túlsó 
partján kezdıdik.  

 
Az innensı parton, a periférián van 

cigánytelep. És itt várakoznak az autók… 
A helyiek, meg próbálnak megélhetésre 
szert tenni…  

 
Másodszor a fıvárosban találkoztunk 

velük, amikor az egyik sugárút mentén, a 
piroslámpákat kihasználva „rohanták le” az 
autókat…  
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Az albánok és a gyerekek sajátos 
viszonyát akkor értettük meg, amikor 
átléptünk Macedóniába. Itt az „átlagos” 
balkáni állapotokat láthattuk, így a fıváros 
központi terén édesdeden aludt a padon az 
utcagyerek…

Harmadízben a legnagyobb kikötıvárosban, 
Duresben futottunk össze. Nyilván a nagy 
forgalomra építettek. Meglátva sudár alakomat 
és fényképezıgépemet, egybıl „megtámadtak”. 
A többiek nem állták meg a téma megörökítését, 
mert nem csak elég sajátos módon 
„összeöltüztünk”, hanem a méretkontraszt sem 
volt elhanyagolható… 

 

 
A kérdés másik oldala az esküvık száma. Albániában járva lépten nyomon esküvıi 

menetekbe botlottunk. Nyilván szoros összefüggés van a gyerekek magas száma és a sok 
esküvı között. De az okosok szerint az is hozzájárul a látványhoz, hogy a helyiek két esküvıt 
tartanak házasságkötésenként (dupla vagy semmi, a ’la skipetarok)… Elıször a vılegény 
családja rendezi meg a bulit, majd a menyasszony családja következik. És a fiatalok csak 
ezután költöznek össze…  

 
A turistában kialakuló képet csak 

súlyosbítja az a szokás, hogy a mőemlékeknél 
illik az ifjú párnak fotózkodni. Hisz mi lehet 
szebb annál, amikor a nappalit az ifjú pár képe 
díszíti, a háttérben egy hiányos öltözető római 
szoborral… 
 

Utunk során jót mulattunk a helyiek ezen szokásán, hisz az összes mőemléknél 
végigélvezhettük a fotósok és videósok szabványkoreográfiájának gyakorlását és 
megvalósítását. Az ifjú pár lejön a lépcsın, középütt csók. Esetleg kiegészítve külön külön 
érkezéssel, és középütti találkozással, mely csókban csúcsosodik ki… 
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A modern világ természetesen eme szép szokásrendszerbe is begyőrőzött, így 
elmaradhatatlan kellék a feldíszített autó (természetesen mercédesz…), illetve a tőzijáték sem 
maradhat el… 

  
 
 
Emberek 
Milyenek is valójában az albánok? Amikor az utunk tervezésérıl a környeztünkben élık 

értesültek, általános volt a megdöbbenés. Mintha a dzsungelbe, vagy Fekete-Afrikába 
készültünk volna… A valóság viszont egészen más volt. A bı egyhetes utunk során negatív 
tapasztalatunk egyáltalán nem volt. Sıt… Ennek leglátványosabb esetét az egyik legdélebbi 
telpülésen (Ksamil) éltük át. Itt két éjszakát töltöttünk el, és délután kimentünk a strandra. 
Oda igyekezve a parton megbotlottam, és egy parkoló mercédeszrıl lepattanva, teljes 
életnagyságban elvágódtam. Nyilván ez önmagában is jelentıs esemény volt, de a szépszámú 
nézı reakciója eltért az európai szabványtól. A közeli kávézóban üldögélık felpattantak, 
odarohantak, felsegítettek, öten egyszerre kezdtek elsısegélyben részesíteni. Villámkonzílium 
után egyikük feláldozta a fél pohár rákiját és kimosta a tenyeremet, a másik egy fél 
cigerettáját feltrancsírozta és beszórta vele a horzsolásokat. Közben mindegyikük kézzel-
lábbal magyarázott legalább hat különbözı nyelven, hogy semmi baj, ettıl gyorsan 
meggyógyul a seb, és fertıtlenít is… A társaság másik fele közben a problémaforrást 
szőntette meg: a betonból kirohadt vasat kiszedték és nagy ívben elhajították, nehogy 
másvalaki is így járjon. 

 
Nyelvtudás terén sajátos a kép. Sokan 

beszélnek minimális szinten valamilyen 
külföldi nyelven, fıleg olaszul vagy 
angolul. De csak minimális szinten… Így a 
legfontosabb információk megszerzése 
nem okozott nehézséget, de komolyabb 
kérdésekkel (hol található olyan hotel, 
ahol...) általában fejreálltunk. Nagy 
mellényúlásom volt, amikor egy 

kétgombócos fagylaltot próbáltam 
vásárolni a fıváros központjában. A képen 
jól látható az eredmény… 

 
 
De volt kivétel. Lent délen, Ksamil városában akadtunk egy ifjú párra, akik az irodalmi 

angolt beszélték.  
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A helyiek munkához való viszonya is sajátos. Napközben rendszeresen láthattunk 
üldögélı, sziesztázó férfiakat. És nem csak idıseket… 

 

  
 

És ık is hasznos tevékenységet folytatnak, különféle játékokkal múlatják az idıt… 

De a kevésbé közösségi egyének is így tesznek…   
 
Arra nem sikerült rájönnünk, hogy mibıl is élnek a helyiek. Ugyanis dolgozó férfit alig 

láttunk, és nıt se sokat… Illetve csak a „szolgáltatási szektorban”, eladóként… A kép egy 
ritka kivételt örökített meg, Kruje bazárjában a néni nem csak árulta a szınyegeket, hanem 
készítette is, a fénykép tanúbizonysága alapján boszorkányos sebességgel csomózgatva a 
szálakat. 

 
 
A rossznyelvek szerint a helyiek két dologból élnek: a külföldön dolgozó 6 millió 

honfitárs által hazaküldött összegekbıl, illetve a maffiából. Már csak a nyelvi nehézségek 
miatt sem tudtunk utánajárni az igazságnak. 
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Közlekedés 
Keresztbe-kasul autózva a fél Magyarország mérető országon alaposan megismerhettük 

a közlekedési szokásokat. Ha röviden kell minısíteni, akkor a balkáni a megfelelı szó, ami 
talán nem meglepı. Ugyanakkor balesetet a bı hét alatt egyetlen egyet sem láttunk, és a 
káoszban valami sajátos, felfoghatatlan, megérthetetlen, de átélhetı és az emberre átragadó 
logika mégis uralkodik. Erre akkor döbbentem rá, amikor az út végén belekeveredtünk az 
útlezárásokkal színesebbé tett reggeli budapesti csúcsforgalomba. Negyed óra után hangosan 
is megfogalmaztam: inkább Albánia! 

Az útikönyvek óva intenek a fıutak elhagyásától. Ez részben igaz is, mert az a pár 
mellékút, amivel próbálkoztunk méltán vetekedhet az általam korábban megismert kárpátaljai 
utak minıségével, illetve kátyúrengetegével. Röviden: erısen technikás pálya volt. 
Ugyanakkor a fıbb útvonalakon gızerıvel folyt az építkezés, és ezek az új, vagy felújított 
szakaszok európai minıségőek voltak. Persze ez nem jelenti azt, hogy a fıúton haladva nem 
találkozunk olyan résszel, ahol lépésben is alig lehet haladni… 

 

 
 

Amint a képen is látható, a hidak elég 
gyenge pontot jelentenek Albániában, mert 
keskenyek és rosszak. Az országba való 
belépéskor látott hídról már volt szó. 
Sovány vigasz, hogy a közelében már 
építik az új hidat. Az más kérdés, hogy 
mikorra készül majd el…  

 
Az ország egyik legfontosabb útvonala a tengerparttal párhuzamosan húzódik. Érthetı, 

hogy itt építették meg az elsı autópályájukat is. A kivitelezés sajátos. Hidakra, felüljárókra 
nem pazarolták a pénzt. Így ha csomópont közeledik, egymást követik a sebességkorlátozó 
táblák.  

Amikor 90-rıl (ennyivel lehet menni 
a sztrádán) lelassítják a polgárt 20 km/h-ra, 
akkor kiraknak egy autópálya vége jelzést, 
és jöhet az EU-kompatibilitás jegyében egy 
körforgalom. Majd autópálya kezdete tábla 
örvendeztet meg minket. 

A felhajtók egy részét is egyszerően 
oldották meg. A kép egy „oldd meg, ahogy 
tudod” logikájú autópályafelhajtót 
szemléltet… 
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Persze nem mind ilyen… A képen 
mellesleg egy benzinkút is látható. Ezek 
legtöbb esetben Európa bármely részén 
felépülhettek volna. Egyetlen sajátosságuk 
volt, az egyediség. A látszat ellenére 
ugyanilyennel, ennek a hálózatnak a többi 
kútjával nem találkozhattunk… A nagy, 
nemzetközi társaságokat sem engedték be a 
piacra. Biztos ami biztos alapon mindig a 
nemzeti olajtársaságnál (AlPet) tankoltunk. 
A benzinre minıségi szempontból nem 
lehetett panaszunk. 

 
 
 
Visszakanyarodva az utakhoz. A 

fıvárosba széles, látványos három-, olykor 
négysávos sugárúton jutottunk be. Mintha 
egy európai nagyvárosban járnánk…  

 
 
 

Sajnos elvétettem az egyik kanyart és 
nem vettem észre a jól álcázott 
útjelzıtáblát, és nem kanyarodtam el. Pár 
száz méter után jött a döbbenet. A 
háromsávos út véget ért. De nem egészen 
úgy, mint mifelénk szokásos. Mintha 
késsel vágták volna el… Vagy az új házat 
építették rossz helyre? 

 
 
A közlekedésben rengeteg múlik a 

partnereken. Feltéve, ha betartják a 
szabályokat. Albániában kicsit más a 
helyzet, mert lehet, hogy vannak 
szabályok, sıt, biztosan vannak, csak 
senkit nem érdekelnek… A fı szervezı elv 
az önmegvalósítás és a másikra figyelés. 
Egy egyirányú utcában, egy körforgalom 
felé haladva csak a külföldi lepıdik meg a 
szembejövı kerékpárosokon… 
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A rend helyi felelısét sem izgatta fel 

a látvány, nyugodtan szerelte a motorját, a 
körforgalom közepén… 

 
 
 
Persze naiv elgondolás lenne azt 

hinni, hogy csak kerékpárosok jöhetnek 
szembe. Néha autók is. Vagy állatok… A 
képen látható szekér az autópálya 
leállósávjában kocogott velünk szemben, 
gazdája bölcs irányításával… Az állatok, 
mint a Balkánon máshol is, szerves részei a 
közlekedésnek. A képen látható tehén 
békésen legelészett. Szintén az autópálya 
szélén. Valószínőleg nem hallott még a 
nehézfémszennyezésrıl… 

 
 
De nem csak „vele” találkozhatunk, hanem estefelé az ország verıerét képezı 

fıközlekedési úton is találkozhatunk négylábúakkal… 
 

  

  
A mellékutakon természetes a 

megjelenésük. És ha megmakacsolják 
magukat…, akkor az ember dudálhat, 
káromkodhat, vagy várhat türelmesen. 

Persze nem minden állat ennyire 
szamár… Lehet, hogy ı már a tudásalapú 
albán társadalmat építi? 

 
 



 

  

A négylábúak közlekedési 
hasznosítása teljesen természetes. 
És nem csak vidéken. Míg a 
földjérıl hazatérı világvégi 
gazdával való találkozásunk nem 
volt meglepı, addig a fıváros 
központjában szekerezı tizenéves 
srácokra kicsit furcsán néztünk. A 
helyzet kb. olyan volt, mintha a 
Kálvin téren egy szekér a balra 
kanyarodó sávba sorolna be… 

Az ország hegyvidéki részein semmi meglepı nincs a teherhordók jelenlétében, 
egyaránt használják ıket unoka vagy teherszállításra… 

  
 
A közlekedési szabályok hiánya, 

vagy inkább sajátos alkalmazása miatt 
néha drasztikus intézkedésekre is 
kényszerülnek az albánok. Így láthattunk 
fekvırendırt is, bár sajátos balkáni 
kiadásban… Egy biztos: olcsó és hatásos.  

A fémgyőjtık itt is kifejtik „áldásos” tevékenységüket, ami az autós számára meglepı 
helyzeteket szül. Ugyanis idınkét az aknafedeleket is magukévá teszik… Az útfelületen 
tátongó akna meglepı látvány, és csak gyors kormánymozdulatokkal hárítható. Mindegyik 
esetben sikerült… A helyzet miatt érthetıen ilyenrıl nem készült fénykép… 

 
Eddig a személygépkocsik világához 

kapcsolódó élményekrıl volt a szó. 
Folytatásképpen beszéljünk kicsit a közösségi 
közlekedésrıl is, ami nem teljesen ismeretlen a 
szkipetárok földjén sem. Mély nyomokat 
hagyott bennem az az erıst oldtimer jellegő 
távolsági busz, mely az ország déli részén lévı 
hágó felé cammogott elıttünk, hatalmas 15 km/h 
sebességgel. Elızni nem lehetett, a busz füstölt 
mint egy vulkán, a léghőtés hiányában a saját 
hőtıvizem is vészesen melegedett… De túléltük. 
A hágón vártunk vagy egy félórát, a tájban 

gyönyörködve, de még így is utólértem 
lefelé haladva. 

 
 
Albániára nem jellemzı a légi közlekedés, hiszen csak egy repülıtere van az országnak 

a fıváros határában. Ez a tengerparttal párhuzamosan húzódó völgyben fekszik, így amikor 
egy közeli várban berendezet kisvendéglıben vacsoráztunk, megcsodálhattuk a gigantikus 
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forgalmat. Másfél óránként szállt fel egy gép… Csoda, hogy bírja a földi személyzet a 
strapát… 

 
Az albánoknak, utolsó uralkodójuknak köszönhetıen vasútvonaluk is van, hisz Zogu 

ıfelsége vasútmániás volt, mondják a pletykák… És miért bíbelıdjön vasútmodellekkel, ha 
ezt nagyban, élıben is megteheti?  

Fierben nagy nehezen kaptunk elfogadható áron szállást egy kis hotelben. Amikor 
reggel körülnéztem, akkor megdöbbenve állapítottam meg, hogy egy elhagyott, romos 
vasútállomásra néz a szobánk terasza. A többiek letették a nagyesküt, hogy egy órája vonat 
járt arra. Nem hittem nekik… Végül egy fotó révén meggyıztek… 

 

  
 
Két nappal késıbb dél felé haladva ismét találkoztunk a vonattal. Utasokkal tömve 

haladt a felkapott üdülıhelyek felé. 
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Szokások és egyebek 
Albániában, Hodxa elvtárs áldásosnak nem nevezhetı tevékenysége révén a vallásos 

élet erısen háttérbe szorult. Templomokat, mecseteket alig lehet látni. Ez a térség többi 
országához viszonyítva éles különbség. A fıvárosban, sajátos módon, a „nagy vezér” egykori 
mauzóleuma és múzeuma közelében áll egy modern katolikus templom, mely üvegablakáról a 
legismertebb albán katolikus, Teréz anya alakja tekint ránk. 

  
 
A fıváros mőemlékké nyilvánított mecsete ma már ismét mőködik, de a déli imára 

gyülekezık zömében az idısebb generációhoz tartozókból áll. Amikor beléptünk a mecsetbe, 
azonnal hozzám lépett egy idısebb ember, és roppant szívélyesen és lelkesen, különféle 
nyelveket váltogatva mutogatta meg az épületet. A szituációt utólag fogtam fel: megjelent egy 
nyugati pofa érdeklıdıen egy mecsetben, tisztességesen felöltözve, három nıvel… Ez egy 
dúsgazdag nyugati muszlim! -  vélhették. És ennek megfelelıen bántak vele… Rövid, de 
hatásos volt a pünkösdi királyságom, akarom mondani augusztusi sejkségem… 
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A fıvárosban természetesen megkerestük a „piramist”, amit a 80-as évek útikönyve, 
mint Hodxa elvtárs múzeumát emlegeti. A kommunizmus bukása után természetesen bezárt… 
Aztán volt koncertterem, disco. Ottjártunkkor éppen –megint– átépítették, ezúttal a 
Szépmővészeti Múzeum kiállítóhelyévé… A metamorfózisok során a felületét borító fehér 
márványlapoknak lába kelt… A város központi terén, szemben Szkander bég hatalmas 
szobrával, gokart-pálya mőködik. A terepe szépen kövezett, lépcsıs. Csak utólag jöttünk rá az 
útikönyvek segítségével, hogy eredetileg itt állt a Nagy Vezér gigantikus szobra… Ezt a 
sorsot a szülıvárosában, Gjirokastërben álló testvére sem kerülhette el. Ott egy sokkal 
kevésbé reprezentatív lepukkant autóparkoló van a szobor hőlt helyén. A mi szoborparkunkra 
gondolva jelentıs  a kontraszt. Az persze kérdés, hogy kinek a megoldása a jobb… De nem 
csak ez változott meg. A Nemzeti Múzeum állandó kiállításának XX. századi része is éppen 
„átépítés alatt” állt. Sajnos. 

 
A helyiek anyagiakhoz főzıdı viszonyát érdekesen jelzik a szálláskeresések révén átélt 

kalandjaink. Ugyanis szinte mindenhol lehetett alkudni, sok esetben nem is keveset (átlagban 
20 eurót fizettünk egy három vagy négyágyas szobáért…). Ettıl függetlenül a szállások 
korrektek voltak. Reggelit csak az egyiknél, Krujéban, kaptunk. Na nem volt valami nagy 
durranás… 

 


