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ALBÁNIA TÖRTÉNETI KRONOLÓGIÁJA 

Mérei András – Németh Ádám 

1. Bevezetés 

Az Albán Köztársaság (albánul Republika e Shqipërisë vagy Shqipëria) a Balkán-félsziget délnyugati 
partvidékén elhelyezkedı ország, mely hivatalosan 1912. november 28-a óta létezik. Területe 28748 
km², lakossága 2009-es becslés szerint 3639453 fı, népsőrősége 126 fı/km². Fıvárosa Tirana, 
pénzneme az albán lek. Közigazgatásilag 12 megye, ezen belül pedig 36 kerület, valamint Tirana megyei 
jogú város alkotja. 

Természetföldrajzi viszonyait tekintve Albánia két fı geomorfológiai egységre osztható: az 
Észak- és Nyugat-Albániát jelentı 20-50 km széles tengerparti síkságra, Alacsony-Albániára, illetve a 
Kelet-Albániát kitevı, 70-130 km széles, magashegységi morfológiát képviselı Magas-Albániára. Az 
Adria és a Jón-tenger felé tartó folyók (Drin, Vjosa, Shkumbin, Erzen, Seman, Buna stb.) mély 
szurdokvölgyeket létrehozva törtek át a vonulatokon és töltötték fel a nyugati, part menti síkságot. Az 
ország legmagasabb pontja a 2753 m magas Korab, a Dinári-hegység flisvonulatának, az Albán-
Alpoknak egyik csúcsa. Ezzel szemben Alacsony-Albánia lapos, alluviális síkság, melyet mocsarak és 
lagúnák tagolnak. A domborzat éghajlatválasztó szerepének köszönhetıen Alacsony-Albánia 
mediterrán, míg a belsı területek kontinentális-hegyvidéki éghajlatúak. 

Etnikai-vallási összetételét tekintve lakosságának 95%-a albán, 3%-a görög, 2%-a cigány, 
aromun, szerb, macedón és bolgár, míg vallási értelemben 70%-a muszlim, 20%-a ortodox és mintegy 
10%-a nyugati keresztény hitő. 
 
 
2. Kronológia 

Kr. e. VII. századtól: A görög telepesek kolóniákat hoznak létre (Butrint, Apollonia stb.), az illíreket a 
hegyekbe szorítják. 
 
Kr. e. V. század: Az illírek írásos említése (Hekataiosz). 
 
Kr. e. III-Kr. u. I. század: A rómaik meghódítják az illír és trák területeket, illetve megszervezik 
Illyricum és Tracia tartományt. 
 
395-tıl: Illyricum a Kelet-Római Császárság fennhatósága alatt. 
 
VI-VII. század: Szláv hódítás a Balkánon. 
 
861-1018: Arberia bolgár uralom alatt. 
 
1043: Az albánok elsı említése a ránk maradt forrásokban. 
 
1078, 1081: Az albánok a bizánci erık mellett küzdenek Guiscard Robert hódító normann seregeivel 
szemben. 
 
1190: Az elsı albán hercegség létrejötte. 
 
1190-1199: Progon albán fejedelem uralkodása. 
 
1199-1208: Gjin Progon uralkodása. 
 
1208-1216: Dhimitër Progon uralkodása. 
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XIII. század eleje: Albánia az Epiroszi Despotátus uralma alá kerül. 
 
1272: „Regnum Albaniae” királya Anjou Károly lesz. 
 
1331-1355: Az albán területek Stefan Dušan uralma alatt állnak. 
 
1389: Az elsı rigómezei csata. 
 
1443-1468: Szkander bég háborúja a törökök ellen. 
 
1455: A Novo Brdo melletti csatavesztéssel Koszovó is az Oszmán Birodalom fennhatósága alá kerül. 
 
1501: A törökök beveszik Durrës várát (egész Albánia megszállás alá kerül). 
 
1555: Az elsı albán nyelvő könyv megjelenése (szerzıje: Gjon Buzuku). 
 
1635: Az elsı albán-latin szótár megjelenése. 
 
1690: Nagyarányú szerb kivándorlás Koszovóból (a Koszovóba majd Nyugat-Macedóniába irányuló 
albán migráció felerısödésének kezdeti idıszaka). 
 
1756-1831: A Bushati pasák uralma Észak-Albániában. 
 
1788-1822: Ali Tepeleni pasa uralkodása Dél-Albániában. 
 
1820-as évek: A Porta modernizációs törekvéseinek kezdete. 
 
1820-30-as évek: Az albán kulturális ébredés kezdete. 
 
1831: Gradaščević csapatai a harmadik rigómezei ütközetben az átállt albánok segítségével csatát 
nyernek a nagyvezír seregei ellen. 
 
1878: Az albán területek felosztása San Stefanóban, határkorrekciók a berlini konferencián. 
 
1878-1881: A Prizreni Liga harca az albán autonómiáért. 
 
1899-1900: A Pejëi Liga tevékenységének idıszaka. 
 
1903: Az albánok csatlakoznak a macedónok és vlachok ilindeni felkeléséhez. 
 
1905: Bitolában megalakul Albánia Felszabadítási Bizottsága. 
 
1908: Az albán szellemi elit egy része csatlakozik az ifjútörök mozgalomhoz. 
 
1912. november 28.: A vlorai nemzetgyőlésen a képviselık kikiáltják Albánia függetlenségét. 
 
1913 március: A londoni konferencia megerısíti Albánia határait, melyet kisebb korrekciókkal 
decemberben a firenzei jegyzıkönyv véglegesít. 
 
1914 március: A nagyhatalmak Wilhelm von Wied herceget nevezik ki Albánia fejedelmének. 
 
1914 augusztus: Görögország és Olaszország elfoglalja Dél-Albániát. 
 
1914 szeptember: Wied fejedelem elhagyja Albániát. 
 
1915 április: Egy titkos londoni megállapodás során Albániát felosztják szomszédai között. 
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1915 október: Német, osztrák-magyar és bolgár csapatok támadása során a szerb hadsereg vereséget 
szenved, majd Észak-Albániából Korfu szigetére menekül. 
 
1916 január: Az Osztrák-Magyar-Monarchia és Bulgária elfoglalja az albánok lakta szerb és montenegrói 
vidékeket. 
 
1918 október: Francia, szerb és görög csapatok elfoglalják Koszovót. A felduzzasztott olasz hadsereg 
befolyása megnövekszik Albániában. 
 
1920 január: Megerısítik Albánia függetlenségét (Lushnjai Konferencia) és Sulejman Delvinát nevezik 
ki kormányfıvé. 
 
1920 augusztus: Olaszország kivonul Albániából és elismeri függetlenségét. 
 
1920 december: A Népszövetség felveszi Albániát a tagjai közé. 
 
1922: Ahmet Zogu miniszterelnök lesz. 
 
1924 június-december: Fan Noli kormányzása. 
 
1925: Ahmed Zogu Albánia elnöke lesz. 
 
1926-1927: Megkötik az albán-olasz egyezményeket. 
 
1928: Ahmed Zogu az „albánok királya” lesz. 
 
1938 április: Ahmed Zogu és Apponyi Geraldine házassága. 
 
1939 április: Olaszország elfoglalja Albániát, Viktor Emanuel albán király lesz. 
 
1941 április: Koszovó felosztása Németország, Bulgária és Olaszország között. 
 
1941 november: Megalakul az Albán Kommunista Párt (titkára Enver Hodzsa). 
 
1942 szeptember: Pezában létrejön az Albán Nemzeti Felszabadítási Front. 
 
1942 október: Megalakul a Balli Kombetar. 
 
1943 szeptember: Olasz kapituláció. A németek megszállják Albánia stratégiailag fontos pontjait, 
formálisan elismerik a korábban olaszok ellenırizte határok közötti Nagy-Albánia függetlenségét. 
 
1944 május: Ideiglenes antifasiszta kormány alakul, megtiltják Ahmed Zogu visszatérését. 
 
1944 október: Nagy-Albánia összeomlása, Koszovó Szerbiához csatolása. 
 
1944. november 29.: Albánia felszabadulása. 
 
1945 szeptember: Koszovó Szerbia autonóm körzete lesz. 
 
1946. január 11.: Albánia államformája népköztársaság lesz. 
 
1946 július: Albán-jugoszláv barátsági és kölcsönös segítségnyújtási, illetve gazdasági együttmőködési 
egyezmény aláírása. 
 
1947 december: Enver Hodzsa Jugoszláviába és Bulgáriába látogat. 
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1948. július 1.: Albánia felmondja a Jugoszláviával kötött gazdasági szerzıdéseket. 
 
1948 szeptember: Enver Hodzsa gyızelmet arat az Albán Kommunista Párt jugoszlávbarát szárnya 
felett. 
 
1948 november: Az Albán Kommunista Párt neve Albán Munkáspártra (AMP) változik. 
 
1949 január: Megalakul a KGST, Albánia még ebben az évben tag lesz. 
 
1949 november: Jugoszlávia semmisnek nyilvánítja az albán-jugoszláv barátsági szerzıdést. 
 
1950 május: Az albán-jugoszláv diplomáciai kapcsolatok megszakítása. 
 
1952 április: Az Albán Munkáspárt II. kongresszusa – elfogadják az elsı ötéves tervet. 
 
1953 március: Sztálin halála – a temetésén részt vesz Enver Hodzsa. 
 
1953 december: Konszolidálódik az albán-jugoszláv diplomáciai kapcsolat. 
 
1954 június: Hodzsa és Hruscsov tárgyalása Moszkvában. 
 
1955 május: Megalakul a Varsói Szerzıdés, amelynek Albánia alapító tagja. 
 
1956 május: Az Albán Munkáspárt III. kongresszusa – elfogadják a második ötéves tervet. 
 
1956 december: Kivégzik Liri Gegát és Dali Ndreut mint „jugoszláv ügynököket”. 
 
1957 április: Albán delegáció a Szovjetunióban. 
 
1959 május: Hruscsov Albániába látogat. Vlorëba szovjet tengeralattjáró-bázis települ. 
 
1961 február: Az Albán Munkáspárt IV. kongresszusa – elfogadják a harmadik ötéves tervet. 
 
1961 április: A Szovjetunió megtagadja az Albániának ígért támogatást és kivonja tengeralattjáróit 
Vlorëból. Kína hitelekkel siet Albánia segítségére. 
 
1962: Kereskedelmi egyezmény Albánia és a Kínai Népköztársaság között. 
 
1963: Kínai-szovjet konfliktus, Albánia üdvözli a szakítást. 
 
1966 november: Az Albán Munkáspárt V. kongresszusa – elfogadják a negyedik ötéves tervet. 
 
1966-1969: Az ún. „Kulturális forradalom” idıszaka – Albániát ateista állammá nyilvánítják (1967), a 
templomokat és mecseteket bezárják, illetve mozivá, étteremmé vagy sportcsarnokká alakítják. Befejezik 
a mezıgazdaság kollektivizálását. 
 
1968 augusztus: Albánia elítéli a prágai tavasz leverését és kilép a Varsói Szerzıdésbıl. 
 
1971: Konszolidálódó viszony Albánia és Nyugat-Európa egyes államai (és Görögország) között. 
 
1971 november: Az Albán Munkáspárt VI. kongresszusa – elfogadják az ötödik ötéves tervet. 
 
1972: Az albán-kínai elhidegülés kezdete. 
 
1973-1975: Enver Hodzsa „megtisztítja” pártját („harc a bürokrácia és a liberalizmus ellen”). 
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1976 november: Az Albán Munkáspárt VII. kongresszusa – elfogadják a hatodik ötéves tervet.  
 
1976 december: Új alkotmány: az állam hivatalos neve Albán Szocialista Népköztársaság. 
 
1978: Kínai beszünteti a segélyek folyósítását és elrendeli szakértıinek visszahívását. Az önerıre 
támaszkodás kezdete. 
 
1981 november: Az AMP VIII. kongresszusán elfogadják a hetedik ötéves tervet. 
 
1982 november: Ramiz Alia a Népi Győlés elnöke lesz. 
 
1985: Enver Hodzsa halála. Utóda Ramiz Alia. Az óvatos nyitás kezdete. 
 
1990: Albánia felveszi a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetunióval. 
 
1991: Albánia az Egyesült Államokkal, illetve az Európai Közösséggel is felveszi a diplomáciai 
kapcsolatot. 
 
1991 március: Szabad választások Albániában, melyen az AMP nagy fölénnyel nyer. 
 
1991 április: Az ország parlamentáris köztársasággá alakul, elnökké Ramiz Aliát választják. 
 
1991 június: Albániát felveszik az Európai Biztonsági és Együttmőködési Szervezetbe. 
 
1991 október: Az ország felvételt nyer a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és az Európai Újjáépítési 
és Fejlesztési Bank tagjai közé. 
 
1992 március: Az Albán Demokrata Párt (ADP) a parlamenti választásokon a szavazatok 60%-át nyeri 
el. 
 
1992 április: Sali Berishát, az ADP vezetıjét választják meg köztársasági elnöknek Ramiz Alia 
lemondása után. Új kormányt a szintén ADP-tag Aleksander Meksi alakít. 
 
1992 július: Betiltják az Albán Kommunista Pártot. A helyhatósági választásokat az ADP nyeri. 
 
1992 szeptember: Szakadás az ADP-ben. Ramiz Aliát letartóztatják. 
 
1992 december: Albánia az Iszlám Konferencia tagja lesz. 
 
1994 február: Albánia a NATO békepartnerségi programjához csatlakozik. 
 
1995 május: Albánia és Olaszország között megállapodás születik a tömeges emigráció csökkentésérıl. 
 
1995 július: Albánia felvételt nyer az Európa Tanácsba. A politikai foglyoknak amnesztiát hirdetnek. 
 
1996 március: Barátsági és együttmőködési szerzıdés Albánia és Görögország között. 
 
1996 május-június: Az ADP 140 parlamenti mandátumból 122-t szerez a választási csalásokkal kísért 
újabb parlamenti választásokon. 
 
1996 július: Aleksander Meksi alakít kormányt. 
 
1997 január-március: A piramisjáték kárvallottjai tüntetéseket szerveznek. 
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1997 március: Rendkívüli állapot lép életbe, a szocialista Bashkim Fino alakít kormányt, a Népi Győlés 
újra Berishát választja meg köztársasági elnöknek. 
 
1997 április: Olasz vezetéssel ENSZ-erık érkeznek az országba. Leka, Ahmed Zogu király fia a 
monarchia visszaállítását tervezi. 
 
1997 június-július: A szocialisták 101, a demokraták 29 mandátumot szereznek a kétfordulós 
választásokon. Leka hamarosan távozik, mert a többség a köztársaságra szavaz.  
 
1997. július 23-24.: Sali Berisha lemondásával, a szocialista Rexhep Meidani lesz az új köztársasági 
elnök, aki Fatos Nanót bízza meg kormányalakítással. 
 
1997 augusztus: Az ENSZ-erık nagy része kivonul Albániából. 
 
1997 október: Az ADP elnökének újra Sali Berishát választják meg. 
 
1998 február: A shkodrai összecsapást a hadsereg elfojtja. 
 
1998 március: Meidani elutasítván az albánok elleni támadásokat, az albán-jugoszláv határövezetbe 
csapatokat küld. 
 
1998 április: Összetőzések az albán-jugoszláv határon. 
 
1998 június: Mintegy húszezer koszovói albán menekült érkezik Albániába. 
 
1998 október: Pandelli Majko alakíthat újból szocialista vezetéső kormányt, miután Fatos Nano 
lemond. 
 
1999 április-június: Mintegy félmillió koszovói menekül Albániába a Koszovóban zajló háború elıl. 
 
1999 szeptember: Ilir Meta lesz az új kormányfı. 
 
2000 február: A kormány elfordul a kelet-nyugati irányú (a belsı balkáni területeket az Adriai-
tengerparttal összekötı útvonal) Corridor 8 építésének kérdésétıl, helyette egy országon belüli, észak-
déli szakaszra fókuszál. 
 
2000. február 16.: Meidani albán államfı Magyarországra látogat. 
 
2000 március: A Délkelet-európai Stabilitási Paktum gyorscsomagja 112 millió € összeget juttat 
Albániának az utak, vasutak, kikötık, villamos- és vízvezetékek, illetve a tiranai repülıtér 
rehabilitálására. Számos induló projekt célja Albánia és a többi délkelet-európai állam közötti 
együttmőködés erısítése, az emberi jogok védelme és a demokratikus alapelvek lefektetésének 
elısegítése. 
 
2000. május 14.: Sali Berisha ellenzéki vezetı mintegy 4000 tüntetı elıtt rendezi meg nagygyőlését 
Vlorë déli kikötıjében. 
 
2000. május 24.: Meidani elnök látogatása Koszovóban – az elsı albán államfı, aki a jugoszláv 
tartományba látogat. 
 
2000. június 14.: Az ENSZ békefenntartó egységei megakadályozzák Berisha koszovói látogatását. 
 
2000. szeptember 18.: Az EU egyes balkáni országok – köztük Albánia – számára 95%-os 
adókedvezményt ajánl fel a területére irányuló exporttermékekre vonatkozóan. 
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2000. október 1-15.: A kormányon lévı Albán Szocialista Párt (ASZP) megnyeri a választásokat, az 
ADP veresége az egyes területekre meghirdetett bojkottnak is köszönhetı. 
 
2000 október: Vojislav Koštunica jugoszláv kormányfı megválasztása után Paskal Milo albán 
külügyminiszter megkísérli helyreállítani a két ország közötti bilaterális kapcsolatokat azzal a feltétellel, 
hogy Jugoszlávia elengedi a koszovói albán foglyokat, valamint elismeri, hogy a koszovói háború 
emberiség elleni bőncselekmény. 
 
2001 március: Kitör a macedóniai albánok fegyveres felkelése. Noha az albán miniszterelnök Ilir Meta 
nemzetközi béketárgyalásokat szorgalmaz, bizonyított, hogy nem záratta le a határt a felkelıket ellátó 
fegyverkereskedık elıl. 
 
2001. június 24.: A parlamenti választások elsı fordulója alapján a kormányzó ASZP reformorientált 
programjával 31, az ellenzéki ADP 16 parlamenti széket foglalhat el. 
 
2001. július 8.: A parlamenti választások második fordulóján az ASZP további 44, az ADP pedig újabb 
30 széket nyer el. 
 
2001. július 30.: Az Új Demokrata Párt kijelenti, hogy nem fogadja el a választási eredményt, és távol 
marad a Népi Győléstıl, a Biztonság és Együttmőködés Európában Szervezet megfigyelıi ugyanakkor 
szabadnak és becsületesnek találják a választást. 
 
2001. szeptember 3.: A demokrata párt bojkottálja a Népi Győlés nyitóülését. 
 
2001. szeptember 12.: A parlament bizalmi szavazáson dönti el, hogy Ilir Meta miniszterelnök alapíthat 
új kormányt. 
 
2002. január 29.: Ilir Meta miniszterelnök a Fatos Nano-val folytatott vitasorozat nyomán lemond. Az 
ADP befejezi a Népi Győlés ellen folytatott bojkottját. 
 
2002. február 7.: Pandeli Majko védelmi miniszter megszerzi a kormányellenes szocialista párti 
képviselık támogatását, annak érdekében, hogy miniszterelnök lehessen; Majko megegyezik a leköszönı 
miniszterelnökkel, hogy az új kabinetbe beveszi Fatos Nano pártelnök követıit is. A Világbank és a 
Nemzetközi Valutaalap a belsı rend helyreállításáig felfüggeszti az Albániának járó segélyek folyósítását. 
 
2002. február 16.: Meidani elnök elfogadja Majko tervezett kormánylistáját. 
 
2002. február 22.: A parlament megszavazza Majko kormányát. 
 
2002. július 25.: Pandeli Majko miniszterelnök lemond. 
 
2002. július 31.: A parlament felhatalmazza Fatos Nano-t a kormányalapításra, a kormány tagja lesz 
Majko mint védelmi miniszter és Meta mint külügyminiszter. 
 
2002. augusztus 29.: A Biztonság és Együttmőködés Európában Szervezet (OSCE) parlamenti 
tanácskozáson dicséri Albániát, Geert-Hinrich Ahrens „a régióbeli reformok élharcosának” tartja az 
országot, és az elért eredmények alapján az EU Stabilizációs és Társulási Szerzıdésének küszöbértékét 
is teljesítettnek látja. 
 
2003. február 12-13.: Albánia megkezdi a Stabilizációs és Társulási Szerzıdés értelmében a 
tárgyalásokat az EU-val. 
 
2003. május 2.: Az USA külügyminisztere Colin Powell, partnerségi megállapodást ír alá Albániával, 
Macedóniával és Horvátországgal, hogy elısegítse ezen országok NATO tagságát. 
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2003. október 12.: Az ASZP a helyi választásokon kis elınnyel megszerzi az ADP-vel szemben a 
szavazatok 50%-át. 
 
2003. október 19.: Tiranában több ezer ember ünnepli Teréz anya boldoggá avatását. 
 
2003. október 23.: Nano miniszterelnök Namik Dokle-t nevezi ki új belügyminiszternek. 
 
2004. február 21.: Több ezer ember tüntet Tiranában Fatos Nano kormánya ellen. 
 
2005. június 3.: Ismail Kadare albán regényíró nyeri el az egyik legrangosabb brit irodalmi elismerést, a 
Man Booker-díjat (Man Booker Prize). 
 
2005. július 3.: Parlamenti választások Albániában. 
 
2005. július 5.: Az ADP vezetıje, a korábbi elnök szerzi meg a legtöbb szavazatot, de a megfigyelık 
kritizálják a választás nemzetközi szabványtól való eltérését. 
 
2005. szeptember 1.: Sali Berisha hivatalosan is a júliusi választások gyıztese. 
 
2005 október: Albánia aláírja Athénben az Európai Bizottság energia-egyezményét a helyi energiapiac 
és az együttmőködés érdekében. 
 
2005 november-december: napi szinten 18 órás áramkimaradások. 
 
2006. március 17.: Bécsben tárgyalnak ENSZ közbenjárással a szerb és az albán követek Koszovó 
jövıjérıl. 
 
2006. május 7.: Az USA alelnöke Dick Cheney, hozzájárul Horvátország, Albánia és Macedónia 
NATO tagságához. 
 
2007. február 18.: Önkormányzati választások Albániában. A szavazóurnák megnyitása elıtt néhány 
órával az ellenzék Sali Berisha pártját azzal vádolja, hogy hamis személyi dokumentumokat állított ki, 
hogy egyesek többször is szavazhassanak. 
 
2007. június 10.: George W. Bush az elsı amerikai elnök, aki látogatást tesz Albániában. 
 
2007. július 24.: Bamir Topi leteszi az elnöki esküt, és megígéri, hogy mindent megtesz Albánia NATO 
és EU tagsága elnyerése érdekében. 
 
2007. augusztus 18.: Egy jelentés szerint az albán emigránsok évente mintegy 1 milliárd $-t utalnak 
haza, hogy segítsék családtagjaikat. 
 
2008. március 15.: 26 ember – köztük több gyerek – meghal és 250 megsebesül egy Tirana 
külvárosában lévı katonai támaszpontot ért robbantás-sorozatban. 
 
2008. december 18.: Albánia védelmi minisztere közli, hogy kivonják Irakból az ott szolgálatot teljesítı 
218 katonájukat. 
 
2009. április 1.: Albánia és Horvátország NATO tagállamok lesznek. 
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