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Za  povijesno-političko  upoznavanje  Hrvatske  važno  je  skicirati  pregled  povijesne 
Kronologije države od početaka sve do danas. Datumi i pojmovi navedeni u Kronologiji 
stvaraju takvu osnovu, koja pomaže čitateljima u boljem razumijevanju članaka sveska. U 
prvom redu imaju prijednost oni datumi XX. stoljeća koji se odnose na EU integraciju. 
Glavni je cilj Kronologije dati kompleksnu povijesno-političku sliku Hrvatske.

For historical-political  recognition of  Croatia  it  is  necessary to outline the historical 
Chronology of  the Country from the beginning to nowadays. The Chronology within its 
dates and concepts constructs a base that may help readers to understand the volume’s 
articles. Among the dates from the 20th century the most significant are which are con-
nected to the EU integration. The aim of  the Chronology is to give a complex histori-
cal-political description of  Croatia. 

1. HORVÁTORSZÁG

Horvátország Délkelet-Európában a Balkán-félsziget északnyugati részén fekszik. Szom-
szédai:  Szlovénia, Magyarország, Szerbia,  Montenegró, Bosznia-Hercegovina. Területe 
56 542 km2, lakossága 4,4 millió fő, népsűrűsége 78 fő/km2. Fővárosa: Zagreb (Zágráb). 
Pénzneme: kuna. Az ország közigazgatásilag 20 megyére és a fővárosra tagolódik.

Természetföldrajzi  szempontból  az  ország  területe  egy kristályos röghegységekkel 
tűzdelt alföldi jellegű, és egy hegyvidéki részre tagolható. Az ország szíve a Zágrábi-me-
dence, ahonnan a Kapelán, Velebiten át csak néhány út vezet a tengermellék irányába. A 
hegyvidéki részeken a települések általában poljékre, uvalákra települtek. Dalmácia a süly-
lyedőben lévő Dinári-hegyvidék lábánál húzódik. Az ország több mint 1100 szigettel 
rendelkezik, tengerpartja 1788 km hosszú. Horvátország északi része kontinentális, ten-
germelléke  pedig  mediterrán  éghajlatú.  Legjelentősebb  folyói:  Kulpa,  Dráva,  Száva, 
Krka. 

Horvátország 1991. június 25-én kiáltotta ki függetlenségét, amelyet az EK 1992. ja-
nuár 15-ei hatállyal ismert el. Ettől kezdve az ország területén változó intenzitású, de sú-
lyos harcok dúltak. A Jugoszláv Néphadsereg és a szerb szabadcsapatok elfoglalták a Ba-
ranya-háromszöget,  Szlavónia keleti  részét,  valamint Knin környékén a krajinákat. Az 
1995. május eleji „Villámcsapás” hadművelettel a Baranya-háromszög és Kelet-Szlavónia 
kivételével kiűzték a szerb csapatokat, ezek a területek az erdődi (Erdut) tárgyalásoknak 
megfelelően 1998. január 15-én került vissza Horvátországhoz. Ezzel helyreállt az ország 
függetlensége és területi egysége.

1 A PTE-TTK Földtudományok Doktori Iskola első éves PhD hallgatói.
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Horvátország hivatalos nyelve a horvát, beszélt nyelv még a szerb a magyar és az 
olasz. Az ország legjelentősebb kisebbsége a szerb, említést érdemel még a Baranya-há-
romszögben élő magyarság és az isztriai olaszok. A lakosság döntő többsége római kato-
likus, a szerbek pravoszláv vallásúak, a magyarság pedig többségében református.

Horvátország az egykori Jugoszlávia gazdaságilag második legfejlettebb tagköztársa-
sága volt.  2005-ben a foglalkoztatási  szerkezetét  tekintve a foglalkoztatottak 58%-a a 
szolgáltatásban, a 33%-a az iparban 9%-a a mezőgazdaságban dolgozott. A szolgáltatá-
sok zöme a turizmusra épül, amely a tengerpartra és a fővárosba irányul. Az ország me-
zőgazdaságilag legjobban hasznosítható területe Szlavónia, ipara pedig az északnyugati 
részébe tömörül.

Az ország fővárosa, Zágráb a Medvednica déli lábánál fekszik. Második legnagyobb 
városa Split (Spalato), mely a tengermellék központjaként jelentős hajógyártással, építő-
anyag-iparral és konzervgyártással rendelkezik. Horvátország legforgalmasabb kikötője 
Rijeka (Fiume), amely a vasút 1874 utáni kiépülésével indult dinamikus fejlődésnek. Szla-
vónia kulturális és szellemi központja Osijek (Eszék). Jelentősebb városok még: Karlo-
vac (Károlyváros), Slavonski Brod (Bród), Pula, Dubrovnik (Raguza), Šibenik.

2. KRONOLÓGIA

Kr. e. 1000 körül – A térség első lakói az indoeurópai népcsoporthoz tartozó illírek vol-
tak. Egyes törzseik neve különböző földrajzi elnevezésekben napjainkig fennma-
radt [pl.  a  hisztrióták nevéből képzett Isztria,  karantánok – Karantánia (a mai 
Szlovénia), dalmaták – Dalmácia]. 

Kr. e. 8–4 század között – Görög telepesek ékelődnek be az illír falvak közé és az Adriai-
tenger partján kolóniákat alapítanak. Jelentősebb görög települések Višen (Issa), 
Hvaron (Pharos, Dimos), Korčulán (Korkira), Krken (Curicum) alakultak, illetve 
Trogir (Tragurion) és Cavtat (Epidaurum) voltak. A tengerpart komoly jelentő-
ségre tett szert a görög kereskedelemben. 

Kr. e. 4. század – Az illírek az észak felől a Balkánra áramló kelta törzsek befolyása alá 
kerültek. 

Kr. e. 3. század vége – Teuta illír királynő erős illír szövetséget hoz létre a görög telepe-
sek és a terjeszkedő Római Birodalom ellen. A pharosi csatában (Kr. e. 229) el-
szenvedett vereség azonban utat nyitott a római hódítóknak az Adria partjára. A 
rómaiak Kr. e. 33-ig több hadjáratot vezettek az illírek ellen, míg végül sikerült 
őket teljesen behódoltatni. A területen megszervezett Illyricum tartományt dal-
mát és pannon részekre osztották. A rómaiak katonai táborokat építettek, melyek 
később jelentős városokká fejlődtek (pl. Pola-Pula, Salona-Solin, Jadera-Zadar). 
A provinciák több szülötte is római császár lett, a legjelentősebb közülük Diocle-
tianus, akinek a palotája ma is megtekinthető Splitben. 
Ebben az időben tovább fejlődött a hajózás, a mezőgazdaság és a kereskedelem. 

Kr. u. 395 – A Római Birodalom két részre bomlik. Dalmácia tengerparti sávja a Nyu-
gat-római, hegyvidéki területe pedig a Kelet-római (Bizánci) Birodalom része lett. 
Ez a határvonal elkülönítette egymástól a két térség politikai, vallási, kulturális fej-
lődését. 

476 után – A Nyugat-római Birodalom bukása után a tengerpart a keleti gótok államá-
nak része lett, de a rómaiak által megszervezett struktúrák megmaradtak. 

555 – Justiniánus bizánci császár megdönti a keleti gótok államát, és időlegesen birodal-
mához csatolja a tengerparti területeket. 
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7. századtól kezdődően – A partokat avar és szláv törzsek fenyegetik. Folyamatos támadá-
saik során lerombolták a rómaiak által alapított nagyvárosokat. 
A szláv őshaza valahol a Kárpátok és a Don között terült el. A keleti népek nyo-
mására kialakult népvándorlás során a szlávok egyik ágát képező horvátok egyes 
törzsei  délebbre  húzódtak.  A horvátok eredetéről  megoszlanak a vélemények. 
Több kutató úgy véli, hogy az eredetileg Perzsiából érkezett iráni törzs a szlávok-
hoz csatlakozva átvette azok nyelvét és szokásait. 
A korai horvát állam az antik Liburnia és Dalmácia területén jött létre. Határa 
északon az  Isztriai-félsziget  keleti  sarkánál,  délen  a  Cetina  folyónál  húzódott. 
Ahol az avar-szláv támadásoktól elpusztultak a római városok, ott a horvátok ki-
jutottak a tengerpartra.  A krónikák szerint a 7. század közepén 7 horvát törzs te-
lepedett meg az Adria-parton. 

8. század vége – Befejeződik a szláv honfoglalás a Balkán-félsziget északnyugati felén. A 
10. századig a szláv népek többsége állammá szerveződik. 
A horvátok először avar uralom alá kerültek, majd Nagy Károlynak az avar biro-
dalom felett aratott győzelme után a frankok vették át a hatalmat a régióban, akik-
től átvették a latin írást. Megkezdődött a patriarchális törzsi szervezetük bomlása 
és a korai feudális berendezkedés kialakulása. 

9. század – A frank uralom alól való felszabadulás után a horvát településterületen két 
fejedelemség alakult ki – a dalmát és a posavski –, melyekre (leginkább a dalmát-
ra) komoly fenyegetést jelentett a Velencei Köztársaság, amely ki akarta terjeszte-
ni a hatalmát a teljes Adria-partra. 

kb. 845–865 – A horvát nemzeti uralkodóház (a Trpimirovićok) ősének, Trpimir fejede-
lemnek az uralkodása. Elődeihez hasonlóan ő is elismerte az itáliai frank uralkodó 
felsőbbségét. Ő alapítja meg az első horvát püspökséget Nin városában. Háborút 
folytatott a dalmát városok ellen. 

878 – Zdeslav trónra kerülésével (Trpimir egyik elűzött fia) és Bizánc segítségével a hor-
vátok felszabadulnak a frank uralom alól. 

879 – Branimir meggyilkolja Zdeslavot és elfoglalja a fejedelmi széket. Bizánctól elfor-
dulva a pápasággal alakít ki jó kapcsolatokat, és VIII. János áldásával megalapítja 
a független horvát államot. Branimir visszaverte a velenceiek támadást, akik ettől 
kezdve 100 éven keresztül adót fizettek a horvátoknak a kereskedelmi útvonalak 
használatáért.

892–910 – Az utolsó horvát fejedelem, Mutimir uralkodása.
10. század – Horvátország területe 11 zsupánságra tagolódik (Livno, Cetina, Imotski, 

Pliva, Pset, Primorje, Bribir, Nona, Knin, Sidraga, Nin), emellett Krbava, Lika és 
Gacka vidékét a bán birtokolta. A bánoknak különleges szerep jutott a kora kö-
zépkori horvát állam történetében, szinte társuralkodókként szerepelnek a kirá-
lyok mellett.

910–928, vagy 930 – Tomislav egy államban egyesíti a horvát hercegségeket és az addig 
független bizánci városokat. Sikerrel védi meg Horvátországot a kalandozó ma-
gyaroktól, 926-ban pedig Bosznia területén legyőzi a bolgár uralkodó seregét. 

925 – Tomislav királlyá koronázása, és a (nyugati) kereszténység felvétele. A horvátság 
ezzel az aktussal a nyugat-európai civilizációhoz csatlakozott, ez a tény alapvetően 
meghatározta a horvát történelem irányát a későbbi korokban.   

11. század – Krešimir Péter (1058–1073) Dalmácia megszerzésére irányuló törekvései 
nem járnak sikerrel. A tengerparti városok 1204-ig bizánci, majd velencei uralom 
alatt maradtak. (A negyedik keresztes hadjárat következtében – 1204 – Bizánc 
szinte minden birtokát elvesztette a Balkánon, Velence viszont megerősítette po-
zícióit a dalmát tengerparton, magához ragadva a balkáni kereskedelmet.) Uralko-
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dása utolsó éveiben Zvonimir bánnal kellett osztoznia a hatalmon, aki végül kö-
vette a trónon.
A későbbiekben az ország történelme számos ponton érintkezett Magyarország 
történelmével. A horvát uralkodók szövetségi és dinasztikus kapcsolatba kerültek 
Árpád-házi királyainkkal. I. Béla lányát Zvonimir király vette el feleségül. Zvoni-
mir megszerezte Krk, Rab és Cres szigetét,  a királyi székhelyet pedig Solinból 
Kninbe helyezte át.

1088 – Zvonimir utód nélkül hal meg, ezért az országban örökösödési viszály támad. A 
főurak egyik csoportja I. (Szent) Lászlót hívta meg a trónra, aki 1091-es hadjárata 
után a Dráva és a Gvozd hegység közötti vidéket Szlavónia néven területileg kü-
lönálló politikai egységként csatolta a magyar koronához. 1094-ben megalapítja a 
zágrábi püspökséget. László elfoglalta a tengermelléki Horvátországot is, uralko-
dóvá unokaöccsét, Álmos herceget tette meg. Dalmácia meghódítására ekkor még 
nem került sor (a kunok támadása miatt), így a terület Bizánc kezén maradt. 

1102 – Könyves Kálmán – folytatva László déli hódításait – Horvátország királyává ko-
ronáztatta magát. Ezzel létrejött a perszonálunió a magyar koronával, de a terület 
a bán fennhatósága alatt megőrizte viszonylagos különállását. 
Az ő idejében kezdődött meg a több évszázados küzdelem Dalmácia birtoklásá-
ért, melyet az ezredforduló óta egyre inkább Velence ellenőrzött. A század elején 
a magyar királynak sikerült megnyernie Bizánc támogatását a Velence elleni harc-
hoz (1104-ben a bizánci  császár Szent László lányát,  Piroskát vette  feleségül). 
1105-ben Kálmán ostrom alá vette Zadart (Zára), majd Trogirt (Trau) és Splitet 
(Spalato) is. A következő évben a környező szigetvilág is behódolt, amit a pápa is 
elismert. Kálmán felvette a Horvátország és Dalmácia királya címet (1102). Ez-
után a két tartományt összetartozónak tekintették, és Tengermelléknek nevezték 
egészen a 13. század végéig, de nem olvasztották be őket. A következő évszáza-
dokban a  magyar  uralkodók többször is  megkísérelték  elűzni  a  velenceieket  a 
partvidékről. 

1107 – Könyves Kálmán autonómiát és kiváltságokat ad a dalmát városoknak. Ebben az 
időben tesznek szert kiskirályi hatalomra a tengerpart nagy családjai, a Subićok 
(Zrínyiek) és a Frangepánok.   

1116 – Velence ismét elhódítja Dalmáciát, a visszaszerzési kísérletek sokáig sikertelenek 
maradtak.

1167–1180 – A Komnemoszok alatt megerősödött Bizánc is igényt formált egykori dal-
mát birtokaira.  A magyar trónviszályokat kihasználva Manuel császár elfoglalta 
Dalmáciát, Boszniát és Horvátország nagy részét. 

1181 – III. Béla visszaveszi az elveszett tartományokat. 
13. század eleje – A dalmát városok feletti fennhatóságot II. András a korábbi kiváltsá-

gok megerősítésével igyekezett megőrizni.
1241 – Mongol betörés Horvátországba. Az 1241–42-es tatár betöréskor IV. Béla király 

és vele sok horvát először Zágrábba, majd a tengerparti településekre menekült 
(Spalato, Trau). 

13. század második fele – A tatárok kivonulása után a horvát nemességnek sikerült meg-
erősítenie helyzetét, kiskirályokként uralkodtak országrésznyi birtokaik felett.  A 
Šubićok örökletessé tették családjukban a horvát báni méltóságot. A tartomány-
urak hatalma ellen az utolsó Árpádok még annyit sem tudtak tenni, mint Magyar-
országon. 1300-ban a Šubićok behívták Károly Róbertet, hogy megszerezzék szá-
mára  a  magyar  koronát.  Cserébe  örökös  báni  méltóságra tartottak  igényt,  ezt 
azonban az Anjouk vonakodtak megadni.
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14. század első fele – Károly Róbert arra törekszik, hogy az Árpád-korban hűbéri füg-
gésben álló területek felett helyreállítsa a magyar uralmat. Horvátország és Dal-
mácia azonban Velence védnöksége alá húzódott, a várakon pedig a horvát urak 
osztoztak meg. 1326-ban, egy sikertelen katonai akció után Károly Róbert meg-
elégedett jogai névleges fenntartásával. Egyedül Szlavóniában sikerült megszilár-
dítania a hatalmát.

1345–1348 – Nagy Lajos engedelmességre kényszeríti a horvát nagyurakat, valamint Zá-
rát is behódoltatja. A Velencével való újabb háborút 8 évre szóló béke zárja le. 

1356 – Újraindul a magyar–velencei háború: Lajost Padova és a német-római császár is 
támogatta, a dalmát városok pedig fellázadtak Velence ellen. Az 1358-ban megkö-
tött zárai béke Lajost és utódait ismerte el Dalmácia egyedüli urának. A dalmát 
városok egyesülhettek természetes hátországukkal, a horvát királysággal. 

14–15. század fordulója – A Nagy Lajos halála utáni trónöröklési viszály kiterjed Hor-
vátországra is. Az egyik jelölt, László nápolyi király 1409-ben, a birtokában lévő 
dalmát városokat és Dalmáciára vonatkozó állítólagos jogát 100 000 dukátért el-
adta Velencének. Ettől kezdve (Raguza kivételével) Velence 400 évig uralta a ke-
let-adriai partvidéket. 

1410–1433 – Luxemburgi Zsigmond több mint 20 esztendeig folyó háborúban hiába 
próbálta visszaszerezni az elvesztett városokat Velencétől. Az elhúzódó küzdel-
met a városállam jobban bírta pénzzel és zsolddal, így a királynak le kellett mon-
dania a területről. 1420-ig tehát Velence végleg megszerezte a dalmát városokat, 
1421-ben pedig Nyugat-Isztriát. Dalmácia elvesztése súlyos csapás volt Horvátor-
szág gazdaságára, a hamarosan jelentkező török veszély is tovább nehezítette az 
ország helyzetét.
Zsigmond legnagyobb érdeme a török elleni védővonal kiépítése, mely új katonai 
szervezetet, illetve ütközőállamok láncolatát jelentett a déli határok mentén. 

15. század – Új hódító jelenik meg a térségben, az Oszmán Birodalom. A horvátok vé-
dekezésre  kényszerülnek  a  török  előrenyomulással  szemben.  A  14.  században 
kezdődött feudális széttagoltság gyengítette a délszláv államok erejét, megköny-
nyítve a törökök előretörését. 

1456 – A nándorfehérvári győzelem. Hunyadi János törökellenes harcai nem befolyásol-
ják közvetlenül a horvát és szlavón viszonyokat. Hunyadi délszláv katonái között 
horvátok is harcoltak nagy számban.

1463 – Bosznia eleste. Megszaporodnak a török betörések Szlavóniába és Horvátország-
ba.  Hunyadi  Mátyás  boszniai  hadjárataival  (1463/1464)  és  a  jajcai/szreberniki 
bánságok létrehozásával a horvát tartományokat kívánta megvédeni. A magyar ki-
rályok által kiépített déli védvonal a 16. század első évtizedéig állt fenn. 

1476-tól – A török elleni védelem hatékonyabb irányításának érdekében a szlavón és a 
horvát báni címet egyazon személy viselte. 

1480–1500 – Állandósulnak a török előőrs csapatok betörései. 
1493 – Török győzelem a horvát-szlavón báni sereg felett az udbia-korbáviai csatában. 

A bán a boszniai pasa fogságába esik, a csatában elpusztult a horvát nemesség 
legjava.

16. század – Az oszmánok meghódítják Horvátország nagy részét.
1521-től – A török csapatok rendszeresen támadják a horvát földeket védő boszniai vá-

rakat, és Horvátországot.
1526 – A mohácsi csata. Frangepán Kristóf  horvát bán seregei Zágrábnál álltak, de tá-

madásra már nem volt erejük. A vesztes ütközet után összeomlik a horvát végvá-
rak  rendszere.  Magyarország  és  Horvátország  megmaradt  részeit  a  Habsburg 
uralkodók vették birtokukba. 
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1537 – Elesik Kliš (Klissza), a kulcserődítmény, a törökök előtt szabaddá válik az út egé-
szen a tengerpartig.

1540–1570 – Az ország nagy része török uralom alá kerül. Dubrovnik adófizetéssel elis-
meri a szultán uralmát, de megtartotta belső önállóságát, és ügyes diplomáciával 
elérte, hogy kereskedői a Török Birodalom egész területén szabadon mozoghas-
sanak. 

1573 – Parasztfelkelés a feudális nagybirtokosok növekvő elnyomása ellen.
1579 – Felépül Karlovac vára, mely (a határőrvidék szervezetének kialakításával együtt) 

megállítja a török terjeszkedést. 
1591–1593 – Az első nagyobb keresztény győzelem a törökök felett. Hasszán boszniai 

pasa újabb horvát területeket próbál szerezni, de Sisak (Sziszek) mellett csatát ve-
szít Erdődy Tamás horvát bán seregével szemben. 

17. század vége – A Habsburgoknak és Velencének csak Bécs második, sikertelen török 
ostroma után sikerült az oszmán csapatokat a mai Horvátország területéről kiszo-
rítani. 

1668–1671 – A Wesselényi-féle összeesküvés. A vasvári béke miatt a horvát főurak egy 
része szembefordul a Habsburgokkal. Zrínyi Pétert és Frangepán Kristófot birto-
kaik elkobzása után Bécsújhelyen kivégzik (1671). I. Lipót megpróbálta Horvát-
országot elszakítani a magyar királyságtól, de törekvése a horvát főurak ellenállása 
miatt elbukott. 

1683–1699 – Török ellenes felszabadító háború. 
1699 – Karlócai béke: a horvát területek zöme felszabadul az oszmán uralom alól, Szla-

vónia a Habsburgoknak jut, Velence újabb dalmát területekkel gyarapítja birtoka-
it. 
A határvonal biztosítására a Habsburgok szabad szláv paraszti közösségekre ala-
pozva létrehozták a katonai határőrvidéket, amely 1881-ig állt fenn. Az Adriától 
Erdélyig terjedő határterület horvát része magában foglalta Krajinát, Nyugat- és 
Kelet-Szlavóniát, valamint a Szerémséget. A terület biztonságának növelése érde-
kében szerb menekülteket telepítettek be.

1745 – Mária Terézia uralkodása alatt egyesítik Horvátországot Szlavóniával, a Dráva-
Száva közének keleti felében felújítják a megyerendszert, de a Katonai Határőrvi-
dék (Vojna Krajina) közvetlenül a bécsi Haditanács igazgatása alatt maradt.  

1767–1779 – Különálló Horvát Királyi Tanács működik, melynek megszűnése után a 
horvát ügyek a Magyar Helytartótanácshoz kerültek.

1776 – Fiume szabad kikötővárost és környékét Mária Terézia a magyar koronához csa-
tolta, azaz „corpos separatum” lett.

1780–1790 – II. József  országlása alatt nőtt a germanizálás (a német közigazgatási nyelv 
bevezetése) és a centralizáció (az autonómia felfüggesztése), ami a horvát és ma-
gyar nemesség közeledéséhez vezetett.  

1790 – Az országot magyar kormányzat alá helyezték. 
1790-es évek – A magyar–horvát közjogi küzdelmek kezdete.
1797 – Velence bukása, Dalmácia osztrák uralom alá kerül. A tartományt 1918-ig köz-

vetlenül Bécsből irányították.
1805 – Horvátország területe Napóleon ellenőrzése alá kerül. 
1809 – Napóleon Horvátországból, Dalmáciából és Szlavóniából létrehozza az Illír Pro-

vinciát. 
1815 – Napóleon waterloo-i veresége után a bécsi kongresszus döntése alapján az Illír 

Provinciához tartozó területek visszakerültek a Habsburg Birodalomhoz. 
1816–1848 – Horvátországot Szlavóniával együtt a magyar korona társországaként keze-

lik.
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1830–40-es évek – Ljudevit Gaj ténykedése, az illírizmus horvát politikai és kulturális 
mozgalmának elterjedése. Gaj a što nyelvjárásra alapozva kialakította a horvát iro-
dalmi nyelvet.

1832 – Janko Drašković gróf  „Disertatia iliti razgovor” című politikai iratában megfo-
galmazza a „nagyhorvát” programot.

1836 – Ljudevit Gaj elindítja az  Ilirske narodne novine című lapját, mely az illír politikai 
mozgalom szócsöve lett.

1841 – Megalakulnak az első politikai pártok: a horvát–magyar párt a Magyarországgal 
való szoros államközösség elvét vallotta, az illír párt a magyar–horvát közjogi vi-
szonyt a föderalizmus irányába kívánta átalakítani.

1845 – A horvát országgyűlés Magyarország és Horvátország közigazgatásának szétvá-
lasztását követeli. 

1847. október 23. – A horvát rendi tartománygyűlés határozatot hozott a horvát nyelv 
hivatalossá tételéről, valamint az iskolákban való bevezetéséről tanítási nyelvként.

1848–1859 – Josip Jelačić bánsága Horvátországban.
1848 tavasza – A horvátok nemzeti önállóságot követelnek, a horvát országgyűlésnek 

felelős kormánnyal.
1848. június 5. – Az e napon kiadott alkotmányban a horvát Szábor elfogadja a jobbágy-

felszabadítást,  felállítja a Báni Tanácsot, és kikiáltja az ország elszakadását Ma-
gyarországtól. A horvát nemesség az osztrákokhoz csatlakozva a magyar forrada-
lom ellen fordul. 

1848 szeptembere – Jelašić bán csapataival betör Magyarországra, de Pákozdnál (szept. 
29.) vereséget szenved.

1849. március 4. – Az olmützi alkotmány elválasztja Horvátországot Magyarországtól.
1850–1865 – Az osztrák abszolutista elnyomás ugyanúgy érinti a horvátokat, mintha ők 

is Bécs ellen fordultak volna 1848-ban. (1849 után beszüntetik a pártok működé-
sét, feloszlatják a parlamentet, megszűntetik a vármegyerendszert, és a német lett 
a hivatalos nyelv.)

1860 – Jugoszláv Tudományos és Művészeti Akadémia néven megalakul a horvát tudo-
mányos akadémia.

1861 – A horvát országgyűlés a magyarokkal kötendő perszonálunió mellett foglalt ál-
lást, de ragaszkodik a horvát és a magyar országgyűlés egyenrangúságához, vala-
mint a Muraközhöz és Fiuméhez.

1867 – Az osztrák–magyar kiegyezés után a horvát területeket ismét felosztották: Isztria 
és Dalmácia osztrák kézen maradt, Horvátország egyéb területeit Magyarország-
nak rendelték alá. Ezzel egyidejűleg fellendült az iparosodás, és a vasúthálózat bő-
vítése. 

1868 – A horvát–magyar kiegyezés során Horvátország belső autonómiát kap, de politi-
kailag és gazdaságilag változatlan a magyaroktól való teljes függés. Létrejön egy 
erős polgári ellenzék a magyar uralommal szemben. 

1870–1890 – Kibontakozik az ország kapitalizálódása, újabb politikai pártok alakulnak 
(Néppárt, Jogpárt). 

1873–1880 – Ivan Mažuranić bánsága. Jelentős szerepe volt a közigazgatás, az igazság-
szolgáltatás, a kultúra és az oktatásügy modernizálásában.

1881 – A Határőrvidék végleges egyesítése Horvátországgal.
1883–1903 – Khuen-Héderváry Károly bánsága. Budapest érdekeit képviselve sikeresen 

háttérbe szorítja a horvát ellenzéket.
1893–1895 – Magyarellenes megmozdulások.
1905 – Az októberi, ún. fiumei rezolúció nyomán létrejön a (horvátországi) szerb–hor-

vát koalíció. 
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1915. május 1. – Horvátországi és dalmáciai emigráns politikusok megalakítják a Jugo-
szláv Bizottságot. 

1917. július 20. – A szerb kormány és a Jugoszláv Bizottság korfui deklarációja a szer-
bek, a horvátok és a szlovénok alkotmányos monarchiájának megalakításáról.

1918. október 6. – Zágrábban megalakul a „Szlovének, Horvátok és Szerbek Nemzeti 
Tanácsa”, mely jogot formált magának arra, hogy egyedül képviselje a délszlávo-
kat a pusztuló Monarchiában. Két héttel a megalakulása után a Tanács határoza-
tot hozott az Ausztria-Magyarországtól való elszakadásról. 

1918. november 9. – Genti egyezmény a délszláv állam létrehozásáról.
1918. december 1. – Megalakul a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, a szerb Karađorđevič 

dinasztia alkotmányos és örökletes monarchiájának formájában. 
1920. június 4. – A trianoni békediktátum aláírása.
1920. november 12. – A rapallói szerződés rögzíti az SZHSZ Királyság és Olaszország 

határait.
1920. november 28. – Az alkotmányozó nemzetgyűlési választásokon a nagyszerb-cent-

ralista pártok győznek. A horvát voksok zömét a Horvát Köztársasági Paraszt-
párt szerzi meg.

1921. június 26. – A Horvát Blokk memoranduma a horvát szuverenitásról
1921. június 28. – A vidovdani centralista alkotmány nemzetgyűlés általi elfogadása.
1921. szeptember 3. – Trónra lép Karađorđević Sándor király.
1923. március 18. – A radikálisok győzelmével végződő parlamenti választások.
1925. január 1. – A Horvát Parasztpárt (HSS) működésének felfüggesztése, vezetőinek 

letartóztatása.
1925. március 27. – A HSS elismeri a vidovdani alkotmányt és belép a (radikálisok vezet-

te) kormányba. 
1927. február 24. – A HSS kilép a kormányból.
1928. június 20. – P. Račić  merényletet követ el a parlamentben Stjepan Radić  és más 

HSS vezetők ellen. Zavargások Horvátországban.
1931. november 8. – Az ellenzék által bojkottált parlamenti választás.
1932. augusztus–szeptember – Sikertelen usztasa felkelés Horvátországban
1934. február 9. – A Balkán-Antant létrejötte Jugoszlávia–Románia–Görögország–Tö-

rökország között.
1934. május 1. – A jugoszláv–német gazdasági egyezmény létrejötte
1934. október 9. – Sikeres usztasa–VMRO merénylet Marseille-ben Sándor király ellen. 

Az új uralkodó II. Péter lesz. Kiskorúsága miatt a régens, Pál herceg.
1937. augusztus – Tito átveszi a Jugoszláv Kommunista Párt vezetését.
1939. augusztus 26. – Cvetković kormányfő és Maček HSS-elnök megállapodik abban, 

hogy Horvátország autonóm bánsággá alakul. Létrejön a szerb–horvát kiegyezés.
1940. január 23. – Ciano és az usztasa vezető Ante Pavelić titkos egyezménye a leendő 

horvát–olasz vám-, pénz- és perszonálunióról.
1940. december 12. – Magyar–jugoszláv örök barátsági szerződés.
1941. április 6. – Németország szövetségeseivel lerohanja Jugoszláviát.
1941. április 10. – Az NDH, az usztasa Független Horvát Állam kikiáltása. 
1942. november 26. – Megalakul az AVNOJ (Jugoszláv Népfelszabadító Antifasiszta Ta-

nács).
1943. november 29–30. – Az AVNOJ II. „államalapító” ülésszaka.
1944. május 17. – Brit nyomásra az emigráns kormány elnöke a horvát Šubašić lesz.
1944. június 16., november 1. – Tito–Šubašić egyezmények
1945. május 8. – A jugoszláv csapatok felszabadítják Zágrábot.
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1945. május 15. – Alkotmányozó nemzetgyűlési választások. A népfront a szavazatok 
90,5%-át szerzi meg.

1945. november 29. – A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság kikiáltása
1946. január 31. – Az első szocialista alkotmány.
1946. október 11. – 16 év börtönre ítélik Alojzi Stepinac zágrábi érseket. 1951-től házi-

őrizetben tölti a büntetését.
1947. február 10. – A békeszerződés aláírása.
1947. július 9. – Jugoszlávia elutasítja a Marshall-tervet.
1948. június 20–22. – A Kominform első Jugoszlávia-ellenes határozata.
1949. szeptember 29. – A Rajk-per „bizonyítékaira” hivatkozva Moszkva és szövetsége-

sei felmondják Jugoszláviával kötött szerződéseiket, és gazdaság-politikai blokád 
alá helyezik az országot.

1949. november 15–16. – A Kominform budapesti értekezlete újabb határozatban ítéli 
el a JKP-t.

1952. április 1. – Törvény a helyi önigazgatásról.
1954. október 5. – A londoni egyezményben Olaszország és Jugoszlávia rendezi a Tri-

eszti Szabad Terület kérdését.
1956. július 18–19. – Tito, Nehru, Nasszer brioni találkozója.
1959. március 24. – Párthatározat a nemzetiségi politikáról.
1961. szeptember 1–6. – Az el nem kötelezett mozgalom első csúcsértekezlete Belgrád-

ban.
1966. július 1–3. – A brioni pártplénum, Ranković bukása.
1967. március 17. – Horvát értelmiségiek nyilatkozata a horvát nyelv önállóságáról.
1968. október 11. – Vendégmunkás-egyezmény az NSZK-val.
1969. február 11. – Törvény a területvédelmi egységek felállításáról.
1970. január 15–17. – A horvát KSZKB (Kommunista Szövetség Központ Bizottsága) 

„reformplénuma”, kibontakozik az ún. „horvát tavasz”.
1971. november 22.–dec. 14. – Tüntetések, diáksztrájkok a zágrábi egyetemen.
1971.  december 12–13.  – Lemondanak a horvát  reformpolitikus  vezetők,  tisztogatás 

kezdődik az országban.
1974. február 21. – Új, konföderatív elemeket tartalmazó alkotmány
1975. november 10. – Az Osimoi-egyezményben véglegesítik az olasz–jugoszláv határt.
1980. május 4. – 88 éves korában meghal Josip Broz Tito.
1981. szeptember 30. – Pártplénum a gazdasági válságról.
1982. június 19–23. – A JKSZ (Jugoszláv Kommunista Szövetség) XII. kongresszusa.
1985. január 1. – Az alapvető élelmiszerek és szolgáltatások kivételével felszabadítják az 

árakat.
1988. május 29.–június 1. – Rendkívüli párkonferencia a gazdasági és politikai válságról.
1989. február 28. – Az első demonstrációk a horvátországi Knin városában.
1990. január 1. – A Marković-kormány újabb gazdasági reformja. 
1990. január – Horvátországban engedélyezik a pártok megalakulását. 
1990. május 6–7. – A horvátországi választásokat a  Horvát Demokratikus Közösség 

nyeri.
1990. augusztus 12. – A JNA (Jugoszláv Néphadsereg), a horvátországi Szerb Demokra-

ta Párt, illetve a hozzá hű rendőri erők felfegyverzik a krajinai szerb lakosságot.
1990. augusztus 17. – Incidensek a horvátországi szerb fegyveresek és a horvát belügyi 

és területvédelmi egységek között. A horvát rendőrség helikopterét visszafordu-
lásra kényszeríti a JNA harci repülőgépe.

1990. december 22. – A horvát parlament elfogadj az új alkotmányt.
1991. február 21. – A Szábor határoz a Jugoszláviától való elszakadásról.
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1991. február 28. – A horvátországi szerbek létrehozzák a Krajnai Szerb Autonóm Terü-
leteket. A későbbiekben egyesülni kívánnak Szerbiával és Montenegróval.

1991. március 25. – Milošević és Tuđman tárgyalásai Bosznia-Hercegovina felosztásáról 
Karađorđevóban.

1991. május 2. – A horvátországi Borovo Selo-ban tűzharcban elesik a horvát belügyi 
erők 12 tagja.

1991. május 19. – Népszavazás, a horvát szavazók 93%-a függetlenség mellett voksol.
1991. június 21. – James Baker amerikai külügyminiszter Belgrádi látogatása során ellen-

zi Horvátország függetlenedési törekvéseit, valamint a JNA beavatkozását az or-
szág egyben tartása érdekében.

1991. június 23. – Az EK ellenzi Horvátország kiválását Jugoszláviából.
1991. július 1. – Az EK-trojka nyomására a jugoszláv elnökség Stjepan Mesičet választja 

elnökének.
1991. július 7. – Horvátország három hónapra felfüggeszti a függetlenségi nyilatkozatát.
1991. július 8. – Az USA bejelenti, hogy hajlandó elfogadni Horvátország önállósulását, 

ha az békésen megy végbe.
1991. július 15. – Zágrábba érkezik az EK tűszünet megfigyelő 50 fős kontingense.
1991.  augusztus  2–4.  –  Az eredménytelen  EK-tárgyalások  végett  a  horvát  kormány 

nemzetközi konferencia összehívását és békefenntartó csapatok felállítását kéri.
1991. augusztus 24. – Genscher német külügyminiszter kilátásba helyezi a horvát függet-

lenség elismerését, ha a fegyveres harcok folytatódnak.
1991. október 1. – A JNA és a montenegrói szabadcsapatok támadást indítanak Dub-

rovnik ellen.
1991. október 8. – A horvát Szábor kihirdeti a függetlenséget.
1991. november 12. – Stjepan Mesić békefenntartók küldését kéri a BT-től.
1991. november 18. – Vukovár eleste.
1991. november 23. – Tuđman és Milošević Genfben Carrington és Vance jelenlétében 

megállapodik a 14. tűzszünetben.
1991. december 23. – Németország 1992. január 15-i hatállyal független államként ismeri 

el Horvátországot.
1992. január 3. – A Vance-terv értelmében döntenek 10 ezer kéksisakosnak a horvát vál-

ság övezetekbe telepítéséről.
1992. január 15. – Az EK elismeri Horvátország függetlenségét.
1992. március 15. – Megérkeznek az UNPROFOR (ENSZ-véderő) első egységei Hor-

vátországba.
1992. május 15. – BT határozat követeli a horvát hadsereg és a JNA visszavonását Bosz-

niából.
1992. július 21. – A boszniai Horvát Védelmi Tanácsot legitim katonai erőnek ismerik el 

Boszniában.
1992. október 25. – A hercegovinai Prozorban összecsapnak a bosnyák és horvát erők.
1993. március 25. – A bosnyák és horvát képviselők aláírják a Vance-Owen tervet.
1993. június 16. – Tuđman és Milošević megállapodása Boszniáról. Az országot „három 

nemzeti alkotmányos egység” konföderációjaként képzelik el.
1993. augusztus 28. – Hercegovinai Grude-ban kikiáltják a Herceg-Bosznai Horvát Köz-

társaságot. Elnöke Mate Boban, fővárosa Mostar.
1993. szeptember 9–10. – A horvát hadsereg felszabadítja a medžački beszögellést.
1993. szeptember 20. – Tuđman  és  Milošević elfogadja Bosznia három köztársaságra 

osztását, Izetbegović elutasítja.
1994. február 3. – A BT határozatban követeli a horvát hadsereg kivonását Boszniából.
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1994. március 11. – Splitben döntenek a közös horvát–bosnyák katonai parancsnokság 
létrehozásáról.

1994. november 3. – Az első közös bosnyák–horvát katonai akció kertében visszafoglal-
ják Kupres városát.

1994. november 15–16. – Owen és Stoltenberg bemutatják a Horvátország és a Horvát-
országi Szerb Köztársaság gazdasági együttműködéséről szóló tervezetet.

1994. november – A horvát hadsereg offenzívája Livno térségében.
1994. november 21. – NATO gépek bombázzák a szerb kézen lévő horvát udbinai repü-

lőteret.
1994. november 29. – Katonai együttműködési szerződést ír alá a horvát és az amerikai 

védelmi miniszter.
1994. december 2. – Zágrábban a horvát kormány és a horvátországi Szerb Köztársaság 

képviselői aláírják a gazdasági együttműködési megállapodást.
1995. május 1–2. – A Villám hadművelet során a horvát hadsereg felszabadítja Nyu-

gat-Szlavóniát. Válaszul a szerbek rakétatámadást indítanak Zágráb ellen.
1995. július 28–29. – A horvát hadsereg teljesen bekeríti a horvátországi szerb krajiná-

kat.
1995. augusztus 4–7. – A HVO (Horvát Védelmi Tanács, a boszniai horvátok katonai 

alakulata) és a horvát hadsereg felszabadítja a krajinákat, a határon egyesül az 5. 
bosnyák hadtesttel és felszabadítják Bihać-ot.

1995. szeptember 8. – Genfben Jugoszlávia, Bosznia-Hercegovina és Horvátország kép-
viselői megállapodnak a jövőbeni béketervet illetően.

1995. szeptember 12. – A horvát–bosnyák offenzíva eléri Banja Luka peremkerületeit. 
Szeptember 19-én az offenzíva amerikai nyomásra leáll.

1995. november 1. – Megkezdődnek a Daytoni tárgyalások.
1995. november 21. – Az erdődi egyezmény aláírása
1995. december 14. – A Daytoni Békeszerződés ünnepélyes aláírása Párizsban.
1996. március 23. – Az Összekötő Csoport találkozója Bosznia-Hercegovina, Horvátor-

szág és Jugoszlávia külügyminisztereivel Moszkvában.
1998. január 15. – Helyreáll Horvátország teljes területi egysége.
1999. október 14. – Az SFOR erői a Mostar-ban talált bizonyítékok alapján felfedik a 

horvát titkosszolgálat közreműködését a párhuzamos boszniai horvát közigazga-
tás kiépítésének és működtetésének segítésében.

1999. december 2. – Meghal Franjo Tuđman horvát államelnök.
2000. január 3. – A függetlenné válás óta először az addigi ellenzék alakít kormányt.
2000. január 24. – Az új horvát államelnök Stjepan Mesić.
2000. december – Horvátország csatlakozik a CARDS (Közösségi Támogatás Újjáépí-

téshez, Fejlesztéshez és Stabilizációhoz) programhoz.
2001. január 1. – Szabadkereskedelmi egyezmény Bosznia-Hercegovina és Horvátország 

között.
2001.  április  23.  – A Szábor elfogadja  a Horvát Köztársaság Alkotmányát,  amely az 

1990-es reformjával jön létre.
2001. május 25. – A volt Jugoszlávia utódállamai megállapodnak az egykori közös va-

gyon felosztásáról.
2001. június 29. – A volt Jugoszláv tagállamok külügyminiszterei aláírják a JSZSZK jog-

utódlásáról szóló megállapodást.
2002. január 1. – EU Stabilitási és Társulási Megállapodást köt Horvátországgal.
2002. július 15. – Jugoszlávia, Horvátország és Bosznia-Hercegovina államfői Szarajevó-

ban  megerősítik  a  daytoni  megállapodást,  és  kötelezik  magukat  a  szorosabb 
együttműködésre.
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2002. december 10. – Horvátország és Jugoszlávia képviselői megállapodnak a Prevlaka-
félsziget státusának rendezéséről.

2002. december 15. – Az utolsó ENSZ békefenntartó is elhagyja Horvátországot (Prev-
laka-félsziget).

2002. december 23. – Jugoszlávia és Horvátország szabadkereskedelmi egyezményt ír alá 
Belgrádban.

2004. május 1. – Kereskedelmi megállapodás az EU és Horvátország között.
2004. december 21. – Az Európai Unió és Horvátország aláírja a Stabilizációs és Társu-

lási Egyezmény (SAA) Csatlakozási Jegyzőkönyvét.
2005. október 3. – Megkezdődnek Horvátország csatlakozási tárgyalásai az Európai Uni-

óval.
2005. december 6. – Elfogják Ante Gotovina tábornokot Spanyolországban, a Kanári-

szigeteken. Elhárult az utolsó akadály is az ország Európai Uniós csatlakozási tár-
gyalások megkezdése elöl.
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