Hóman Bálint Szekfű Gyula

Magyar történet
Időrendi áttekintés

Köztörténet
Az ősidőktől az Árpád-ház kihaltáig
(1301)
Kr. e. kb. 3000-től
urali ősnép a Közép-Volgánál – altáji ősnép
(török-mongol életközösség) az Altáj vidékén.
Kr. e. kb. 2000-től
finn-mänœi (finnugor) ősnép a Közép-Volgánál – török ősnép az Altáj vidékén.
Kr. e. kb. 1500-tól
mänœi ősnép a Közép-Volgától keletre – ogurtörök ősnép Nyugat-Szibériában.
Kr. e. kb. 1000-től
mänœi keleti ága (= előmagyarok) a Tobol, Ir-

tis, Isim vidékén.
Kr. e. kb. 500-tól
ogurok nyugati ága (= prémkereskedő onogurok) az Ob vidékén.
Kr. e. 200–Kr. u. 100
mänœi-eri (magyeri)-onogur keveredés: a magyar nép kialakulása – hún uralom.
100–453
onogurok (magyarok) az Ob-vidékén az Európába telepedett húnok uralma alatt. – 453 Attila halála.
465
onogurok a Kaukázus–Kubán–Don vidékére
költöznek. – Attila fia, Dengizik uralma.
465–545

Attila fia Irnik és utódainak (Dsula- vagy Gyulaház) uralma a bolgár népek (onogurok, tukurgurok, saragurok) felett.
528
(U’gorda és Mogyeri (?Hunor és Magyar) testvérharca.
545–558
onogur-szabir keveredés: uturgur törzsszövetség, Szandil fejedelem.
558–568
avar uralom alatt: Baján avar kagán.
568–615
türk uralom alatt: Istemi(Dizabul), Topo, Tardu
türk kagánok.
615–679

Dsula-házbeli Kurt onogur-bolgár birodalma.
679
Asparuch bolgár, Batbaján onogur fejedelem –
bolgárok a Balkánra költöznek át.
680–890
kazár uralom alatt – az onogurok besgur (=
baskir) ágazata a Jajk vidékére húzódik – a
többi törzsek a Kubán–Don–Dnyeper közén.
839
aldunai hadjárat.
862
első nyugati portyázóhadjárat a Frankbirodalom keleti végein.
880 körül
Előd kende (fővezér) és Álmos gyula (dsula).

890 körül
besenyő támadás – a hétmagyar törzsszövetség
a hozzácsatlakozott kabarokkal Etelközre költözik – Álmos-fia Árpád fejedelemmé választása.
892
Árpád és Arnulf keleti frank király szövetsége.
Morvaországi hadjárat.
894
pannóniai hadjárat – Árpád és Bölcs Leó császár szövetsége.
895
bolgár háború és besenyő támadás – Etelköz
feldúlása.
895

honfoglalás: a Tiszavidék megszállása.
898
a morvák visszaszorítása a Morva-folyóig.
899
Brenta melletti csata, lombardiai hadjárat – Arnulf halála.
900
hazatérés Lombardiából – Pannónia megvétele
– bajor hadjárat.
901
karinthiai hadjárat, Laibachi ütközet ápr. 11.
902–906
morva hadjáratok, Morvaország bukása.
903–904

bajorországi hadjáratok – Kusaly vezér halála.
904
állandó szövetség Berengár itáliai királlyal.
906
szászországi hadjárat.
907
júl. 5. ennsburgi győzelem, Luitpold őrgróf eleste és Ostmark bukása – Árpád halála – Solt
fejedelem kb. 945-ig.
908
Thüringiában és Szászországban – Burkhard
őrgróf és Rudolf würzburgi püspök halála.
909
frank és alemann földön.

910
jún. 10. első augsburgi csata, kalandozás a
Rajnáig.
912
kalandozás frank földön és Thüringiában.
913
Arnulf bajor herceg győzelme az Inn-folyó
mellett. Határ az Enns.
915
a fuldai kolostor fölégetése, portyázás Brémáig, cseh segédcsapatok a magyarok mellett, –
Arnulf Magyarországra menekül, szövetsége a
magyarokkal.
917 jan. 21.
Bázel kifosztása. Béke és szövetség Hugó itá-

liai királlyal.
918
Bréma fölgyujtása.
919
Henrik király szász tartományainak dúlása.
921
Berengár megsegítése alattvalói ellen Bogát és
Dursák vezetése alatt, portyázás Dél-Itáliáig.
924 márc. 24.
Pávia földúlása – ápr. Berengár halála – az Alpokon át az Atlanti-óceánig – portyázás német
földön – 9 éves béke Madarász Henrikkel.
926
szangalleni kaland, hadjárat sváb földön át
Belgiumig, Lombardián át Rómáig.

927
kalandozás Bulgáriában.
929
Arnulf bajor herceg az új békében mentesíti
országát az átvonulás terhe alól. Béke és szövetség Hugó itáliai királlyal.
933 márc. 15.
Madarász Henrik győzelme Riade melletti
(merseburgi) csatában.
934
kalandozás Bizáncig.
937
sváb és frank hadjárat, a Rajnán át Rheimsig,
Aquitániáig, hazatérés Itálián át, kaland délItáliában.

938
wolfenbütteli, dortmundi és bilsteini vereségek, kaland Bulgáriában.
942
vereség Róma környékén.
943
tráciai kaland, ötéves béke Bizánccal –vereség
a Traun-folyó mellett – kaland a spanyolországi arabok ellen.
945
Fájsz fejedelem (kb. 950-ig).
947
Taksony itáliai hadjárata. – Béke II. Berengárral, portyázás Otrantóig.
948

görögországi kaland, Árpádházi Tormás és
Bulcsu horka bizánci látogatása: béke- és vendégbarátság Bíborbanszületett Konstantinosz
császárral.
950
Henrik bajor herceg a Rábáig hatol. – Gyula
bizánci látogatása. – Taksony fejedelem (kb.
970-ig).
951
Északolaszországi hadjárat II. Berengár támogatására. Bulcsu az Alpokon át a Rhône és a
Loire vidékéig hatol.
954
Bulcsu hadjárata bajor, sváb és lotharingiai
szövetségben – Burgundia és Belgium pusztí-

tása.
955 aug. 10.
Nagy Ottó döntő győzelme az augsburgi csatában.
959–69
balkáni portyázások (Botond kalandjai).
[Moravia, Ostmark, karintiai végek elvesztése.
Nagy Ottó megalapítja az osztrák őrgrófságot.]
969
Bajk (Szent István) születése.
970
arkadiopoliszi vereség.
970–997
Géza fejedelem – békepolitika.

973
Géza követei Ottó császárnál Quedlinburgban;
Brunó verdeni püspök Gézánál, – magyarnémet béke.
974
II. Henrik bajor herceg lázadása.
984
Mölk várának elvesztése.
985
k. Boleszláv lengyel herceg és Judith magyar
hercegnő házassága – II. Henrik visszakapja
hercegségét, szövetsége Gézával.
996
István trónörökös és bajor Gizella házassága.
997–1000

István fejedelem.
998
Koppány lázadása.
1000 őszén
Ascherik II. Szilveszter pápánál, a Szentkorona hozatala.
1000 dec. 25.
Szent István megkoronázása. – István király
1038 aug. 15-ig.
1002–1003
Ajtony–Gyula leveretése.
1003–1004
hadjárat Sámuel bolgár „kán” ellen.
1003–1018

Boleszláv lengyel király uralma a Morva- és
Vágvölgyön.
1018
A Morva- és Vágvölgy visszaszerzése. Bizánc
elfoglalja Bolgáriát s az Aldunánál Magyarország szomszédja lesz.
1026-tól
Orseolo Péter István udvarában.
1030 júl.
II. Konrád hadjárata: Esztergomig nyomul, István döntő győzelme, Bécs elfoglalása.
1031
Henrik bajor herceg Esztergomban, béke: Magyarország határa a Fischa és a Thaya, – Szent
Imre halála.

1031 után
Vászoly merénylete és megvakíttatása.
1038 aug. 15.
Szent István halála.
1038–1041
Péter király.
1039–1040
cseh szövetségben harcok III. Henrik ellen –
András és Levente Oroszországban.
1041–1044
Aba Sámuel király.
1042
betörés Styriába, Morva-folyó melletti vereség, III. Henrik a Garamig nyomul, Béla az

északnyugati felföldön.
1043 aug.
Henrik második támadása, békekötés: határ a
Lajta és a Morva, – Béla lengyel földön.
1044 júl. 5.
ménfői csata, – Győr eleste, – Aba Sámuel halála.
1044–46
Péter másodszor király.
1045 máj. 26.
Péter hódolása Henrik előtt Székesfehérvárott.
1046
országos felkelés az Árpád-házi hercegek mellett. Péter bukása, majd halála.

1047–1060
I. András.
1048
Béla hercegsége az ország északi és északkeleti részében.
1050
Gebhardt regensburgi püspök támadása, Hainburg lerombolása, szept. – okt. újabb harcok
Hainburg körül.
1051
III. Henrik negyedik hadjárata, visszavonulás a
Vértesen át.
1052 aug.–szept.
Pozsony ostroma, Zotmund búvár hőstette.
1054–55

magyar betörés Karinthiába, Ausztriába és Bajorországba.
1055
német felkelők menekülése a magyar udvarba.
1056
Salamon és Judith eljegyzése.
1057
Salamon koronázása, – várkonyi jelenet.
1058
Salamon és Judith ünnepélyes jegyváltása –
görög béke.
1060
Tisza melletti és mosoni csata. I. András halála.

1060 dec. 6.
I. Béla király koronázása, uralkodik 1063-ig.
1061
Vata fia János felkelése.
1063
német betörés.
1063–1074
Salamon király.
1064 jan. 20.
Győri béke, Géza hercegséget kap.
1067
Zvoinimir horvát király megsegítése a karantánok ellen. Cseh betörés Trencsénig, Bátor
Opos betörése Csehországba.

1068
Úzok betörése a meszesi kapun át, kerlési csata.
1071
Besenyők betörése a Szerémségbe. – Nándorfehérvár elfoglalása és visszafoglalása.
1072
Salamon görög hadjárata, Nis megsarcolása.
1074 febr. 26.
Géza veresége a kemeji átkelésnél, – márc. 14.
magyoródi csata, – Salamon bukása, – aug.szept. III. Henrik előnyomulása Vácig.
1074–1077
I. Géza király – Salamon Pozsonyban uralkodik három vármegyén.

1077
királyavató országos zsinat: I. Szent László király: 1095-ig.
1077
Szent László és Rheinfeldi Rudolf német ellenkirály szövetsége.
1077–1090
Szent László VII. Gergely és II. Orbán pápákat
támogatja.
1081
kibékülés Salamonnal.
1083
Salamon lázadása és száműzetése.
1085

Salamon és Kutesk kún vezér betörése Szabolcs vidékére.
1088
előtt Salamon halála.
1088
Zvoinimir horvát király halála.
1089
Szlavónia birtokbavétele.
1091
Horvátország megszerzése, kormányzója Álmos herceg. – Kapolcs kún vezér betörése a
Meszesen át a Tiszáig. – Orsovai csata: Ákos
vezér halála. – László és IV. Henrik szövetsége.
1092

hadjárat az orosz Rosztiszlavicsok ellen.
1094
lengyel hadjárat, Krakó ostroma – Kálmán
herceg Lengyelországba menekül.
1095
László kibékül a szentszékkel és Kálmánt visszahívja.
1095–1116 febr. 3.
Kálmán király.
1096
keresztes hadak átvonulása Magyarországon –
Kálmán szövetsége II. Orbán pápával.
1097
Tengerfehérvár megszállása, Kálmán nőül veszi sziciliai Buzillát.

1098
béke Velencével.
1099
orosz háború, przemysli vereség.
1102
Péter horvát király leverése és Horvátország
birtokbavétele – Kálmán Horvátország királya.
1104
János görög trónörökös nőül veszi Szent László Piroska leányát.
1105
Kálmán hódoltatja a dalmát városokat és szigeteket.
1106

a lázadó Álmos herceg Németországban, majd
III. Boleszló lengyel hercegnél.
1107
béke Velencével.
1107
Kálmán nőül veszi Vladimir Monomachos leányát, Eufémiát.
1108
apuliai hadjárat Velence szövetségében. Álmos
újabb felkelése. Szeptember–okt. V. Henrik
Pozsonyt ostromolja, magyar betörés morva
földre.
1109
Szvatopluk Álmos támogatása céljából Nyitráig pusztít, Álmos és Béla megvakíttatása.

1115–1116
háború Velencével – Kálmán király halála.
1116–1131 márc. 1.
II. István király.
1116 máj. 13.
Olsava melletti vereség.
1118
a dalmát városok Velence birtokába jutnak.
1124 júl.–1125 jún.
háború Velencével, Dalmácia elvesztése.
1123
orosz hadjárat: Ladomér ostroma, a magyar főurak megtagadják az engedelmességet.
1125

Álmos görög földre menekül, 1127 szept.
meghal.
1127–1130
görög háború, 1127 nyarán István Szófiáig hatol.
1128
vereség a Krassó mellett, Haramvár és Zimony
eleste.
1129
a Szerémség visszahódítása.
1131–1141 febr. 13.
II. Vak Béla király, – aradi országgyűlés.
1132 júl. 22.
III. Boleszló és a trónkövetelő Boris veresége
a Sajónál.

1136
Spalató és a dalmát part meghódítása, Bosznia
és Ráma meghódítása, László királyfi boszniai
herceg.
1141–1162 márc. 31.
II. Géza király.
1142-től
Belos Horvát- és Dalmátország bánja, 1145-től
nádor is.
1146 ápr.
Boris elfoglalja Pozsony várát, Géza visszanyeri, – szept. 11. Jasomirgott Henrik győztese
a Lajta mellett.
1147 jún.
III. Konrád és VII. Lajos kereszteshadának át-

vonulása – magyar-francia szövetség.
1148–1152
háború Izjaszláv kievi nagyfejedelem megsegítésére György susdali fejedelem ellen. – 1151
júl. szaponyigai vereség. – 1152 Géza győzelme Vladimir halicsi fejedelem fölött Przemyslnél, – 1153 Vladimir, 1154 Izjaszláv halála.
1150
Mánuel bizánci császár (1143–1180) világuralmi terve és magyarellenes európai ligája, –
Uros szerb zsupán Mánuelnek hódol.
1152
Mánuel elfoglalja Zimonyt, Boris a Temesvidéken dúl.
1154

görög hadjárat, az elhurcolt magyarok kiváltása, Boris halála, – István herceg Mánuelhez
menekül.
1155
Barancsot Géza ostromolja.
1156
ötévi béke Mánuellel.
1158
magyar csapatok II. Frigyest segítik Milánónál, – László herceg és Belos bán Mánuel udvarában.
1162–1172 márc. 4.
III. István király.
1162–1163 januárig
II. László ellenkirály.

1163
IV. István ellenkirály, – jún. 19. székesfehérvári csata, IV. István elfogatása, Béla herceg Mánuel udvarába megy és eljegyzi Mánuel leányát.
1164
Mánuel Bácsig nyomul, Horvát és Dalmátország átengedése, IV. István a Szerémségben.
1165 ápr. elején
IV. István halála, – ápr. 10. Zimony magyar
kézben, júl. Mánuel Zimonyt elfoglalja, aug.
békekötés. A görög birodalom nagyjai hűséget
esküsznek Bélának és jegyesének.
1166
Dénes ispán győz Batajnicánál, görög-kún-

oláh betörés a törcsvári és borgói szoroson, –
Apod nádor meghódítja Dalmáciát.
1167 jún. 18.
zimonyi vereség, a Szerémség magyar kézen
marad.
1170
Mánuel elfoglalja Spalatót, Traut.
1172–1196 ápr. 23.
III. Béla király, felesége antiochiai Chatillon
Anna.
1173
Bélát a kalocsai érsek koronázza meg.
1174
Géza herceg lázadása.

1176
háború Henrik osztrák herceg ellen, Géza herceg fogsága.
1177
magyar segélyhad a törökök ellen Mánuel mellett.
1180
Zimony visszavétele.
1180
Dalmácia a Narentáig Bélának hódol, – Dénes
bán tengermelléki kormányzó.
1182
Imre trónörökös megkoronázása – Nándorfehérvár és Barancs visszavétele.
1183

Nis és Szófia pusztítása.
1185
görög-magyar unió terve meghiusul – Angelosz Izsák nőül veszi Béla Margit leányát, Nándorfehérvár és Barancs átadása – magyargörög szövetség.
1186
III. Béla nőül veszi Capet Margitot.
1188
Halics elfoglalása, András királyfi halicsi herceg 1190-ig.
1189 máj.–jún.
Barbarossza Frigyes átvonulása, – Géza herceg
a keresztes haddal megy.
[Kettős kereszt használata, mint a bizánci csá-

szárral való egyenjogúság szimboluma.]
1191
Velencei háború.
1194
Imre, mint koronázott király a horvát-dalmát
kormányzat élén.
1196 ápr. 23.
III. Béla halála. – Imre király 1204 szept.-ig.
1197
András herceg lázadása és győzelme Macseknél.
1198
András birtokba veszi Szlavóniát, Horvát-Dalmátországot, Hulmot és Rámát.

1199
András betör az országba, veresége Rádnál,
osztrák háború.
1200
béke a testvérek közt: András horvát-dalmát
herceg.
1201–1202
Imre győzelmes szerb hadjárata, „Szerbia királya”. – Harcok a bolgár Kalojánnal.
1202 nov. – 1204 ápr.
a IV. keresztes-had Zárát Velencének elfoglalja.
1203
Imre sereggel segíti Braunschweigi Ottót,
László királyfi születése. Kulin bosnyák bán

hódolása – András újabb lázadása s a drávaparti jelenet. – Dzsingiszkán megalapítja a keletázsiai tatárhatalmat.
1204 aug. 26.
László királyfi koronázása, – Imre halála.
1204–1205
III. László király. – András elűzi, László halála.
1205–1235 szept. 21.
II. András király.
1205
András első halicsi hadjárata Dániel érdekében.
1206-tól
Gertrud királyné és Bertold érsek kormányzati

befolyása.
1206
András hadai megsegítik Dánielt.
1208
Korlátfia Benedek halicsi kormányzó, 1209ben elűzik.
1210
bolgár háború.
1211
Pot nádor és Bánk bán újra trónrasegítik Dánielt. – A német lovagrend behívása a Barcaságra és Kúnországba.
1212
András második hadjárata Dániel érdekében.

1213 szept.
András harmadik hadjáratra indul, Bertold kormányzó, Bánk bán összeesküvése: Gertrud
megöletése.
1214
Béla trónörökös megkoronázása: ifjabb király.
Magyar sereg Halics trónjára ülteti Kálmán
herceget.
1215
András nőül veszi Courtenay Jolánt – császári
törekvései.
1216
Kálmán herceg halicsi hadjárata.
1217
Kálmánt Halics királyává koronázzák, házas-

sága krakkói Salomével.
1217
András keresztes hadjárata: aug. 23. Spalatóban, – okt. Akko, – nov. 10. átkelés a Jordánon, visszatérés Akkóba, – dec. a Taborhegy
ostroma.
1218 jan.
András király hazaindul – András herceg és az
örmény királylány eljegyzése, – súlyos kormányzati visszaélések, izmaeliták és zsidók
üzérkedései, hatalmaskodások a király távollétében.
1219 aug. 14.
Kötöny kunjai orosz szövetségben a magyarok
ellen, halicsi vereség, Kálmán fogságba esik.

1220
András herceg Halicsban, – magyar főpapok
és főurak keresztes hadjárata, – Béla ifjabb király és Laszkárisz Mária niceai császárlány házassága.
1221
Asen János bolgár cár és Mária magyar királylány házassága.
1222
András herceg orosz házassága, – a kisnemesség és serviensek forradalma, – kettős kormányváltozás, – Dzsingiszkán hódító seregével Európa határáig nyomul.
1223
András és Béla viszálya, Béla Ausztriába me-

nekül – az Európába hatoló tatárok a Kalka
mellett tönkreverik az egyesült orosz és kún
hadakat.
1224
a tatárok visszavonulása.
1225
a függetlenségre törekvő német lovagrend kiverése, – a jajkvidéki magyarok tatárszövetségben.
1226
András király veresége Zvenigrodnál.
1227–29
András herceg Halicsban, Dániel 1229-ben elüzi.
1228

Béla hódoltatja a havaselvi kúnokat – felkelése
András kormánya ellen, Béla az ország kormányzója 1230-ig.
1229
Béla sikertelen halicsi hadjárata öccse érdekében – Ogotáj tatár nagykán 1241-ig.
1230
Béla bolgár hadjárata, Bodon ostroma, a szörényi bánság alapítása, Apod fia Dénes újra kormányra jut.
1231
Halics elfoglalása, András herceg újra Halics
ura, 1234-ig.
1231–33
elégedetlenek mozgalma a főpapság vezetésé-

vel. Jakab bíboros pápai követ missziója.
1233
beregi egyezség.
1234
András király nőül veszi Estei Beatrixot.
1234–37
Kálmán király hadjárata: Bosznia és Hulm hódoltatása.
1235
háború Babenbergi Frigyessel – Dániel Halics
királya 1266-ig – Tomaj Dénes kormánya – Jolán királylány házassága Jakab aragon királlyal. II. András halála. – Batu kán és Szubutáj
nyugati hódító hadjáratra indul.
1235–1270 május 3.

IV. Béla király. – Béla „Kúnország királya”.
1235
Apod fia Dénes megvakíttatása, Estei Beatrix
fogsága 1236-ig.
1237
Batu Európába ér, a baskir-magyarok és volgai
bolgárok leverése.
1239
Kötöny kún király veresége, bebocsáttatása
Magyarországba.
1240 dec. 6.
Kiev fölégetése, a tatárok a magyar határon.
1241 jan. febr.
a gyepük kiigazítása. – febr. 10. tatár követek
Bélánál. Batu hadjárata: márc. 12. vereckei

ütközet. 15. Mongol előcsapatok Pest alatt, 17.
Vác feldúlása, Ugrin kalandja – Kötöny meggyilkolása, a kúnok kivonulása az országból. –
Benedek püspök és Bot ispán veresége, márc.
23. a király elindul Pestről, ápr. 11–12. mohi
csata.Bogutáj: Törcsvári szoros. ápr. 5. Küküllővár. 11. Nagyszeben, –Gyulafehérvár, Arad
pusztulása, Kádán: ápr. 1. Radna, 3. Beszterce.
– Kolozsvár, ápr. 15. Nagyvárad, – Tamáshida
– Kádán és Bogutáj:Csanád, Pereg, Egres, Pejdár: márc. 22–24. Krakó, ápr. 9. Liegnitz, Trencsén, Nyitra, Pozsony és Komárom
megvédése. Máj. 18. Béla Zágrábban. – Sejbán
kán felveszi Magyarország királyának címét,
tatáruralom a Dunától keletre.
1241 dec. 11.

Ogotáj nagykán halála.
1241–42
a Duna vonalát Geregye Pál védi seregével.
1242 febr. 1.
Batu kán átkel a Dunán és Esztergom alá száll.
Buda, Győr, Moson pusztulása, Esztergom,
Pannonhalma és Székesfehérvár megvédése, –
Frigyes osztrák herceg Győrig pusztít, jan. Béla újra Zágrábban, Kádán gyors téli hadjárata,
Béla futása a tengerpartra, majd Trauba, – a tatárok visszavonulása.
1242
Frigyes osztrák herceg ostromolja Pozsonyt, –
Kőszeg, Sopron és a három vármegye visszavétele.

1243
velencei háború. Jún. Zára eleste, – Trau ostroma.
1244 júl.
Dénes bán elfoglalja Spalatót, – béke Velencével.
1245
István ifjabb király koronázása.
1246 jún. 15.
osztrák háború, Lajta melletti csata, II. Frigyes
herceg elesik, a Babenbergek kihalta.
1247
Szörény és Kúnország védelmét Béla a johannitákra bízza.
1249 aug. 17.

jaroszlávi csata.
1250 jún.
hadjárat Ausztria ellen – Béla a tatárfutás után
elsőízben jár a tiszai részeken.
1252 jún.
Béla király Román orosz herceget emeli
Ausztria hercegi székébe.
1253
Béla morva hadjárata: Olmütz ostroma.
1254 máj. 1.
pozsonyi béke II. Otokárral: Ausztria a cseh,
Styria a magyar királyé lett, Styria kormányzója Gutkeled István. István ifjabb király és Kún
Erzsébet házassága.
1255

Ratiszláv mácsói és boszniai herceg hódoltatja
Észak-Bolgáriát. Béla „Bolgária királya”.
1258
halicsi Dániel „orosz király” Béla támogatásával a tatárok ellen indul, veresége Kiev alatt –
lázadás Styriában, új kormányzó István herceg.
1259
Dániel és Boleszláv menekülése magyar földre, Berke kán fenyegető levele.
1260 február
Kubláj nagykánná választása – a Tatárbirodalom részeire bomlik.
1260
a stájer felkelők meghódolnak Otokárnak – júl.

12. morvamezei (kroissenbrunni) csata. Otokár
győzelme; Styria elvész.
1261 márc. 31.
bécsi béke, Otokár és macsói Kunigunda házassága. – István ifjabb király Erdélyben, Béla
herceg Szlavóniában.
1262
Ratiszláv fia Béla, Macsó és Bosznia hercege.
– István első felkelése, királyi hatalmat kap a
keleti országrészben.
1263
István bolgár hadjárata.
1264
István fegyveres támadása apja ellen.
1265 márc.

isaszegi csata, István győzelme, békekötés. –
István leveri a lázadó kúnokat.
1266
István bolgár hadjárata.
1268
I. Uros szerb fejedelem hódolása.
1269
szövetség Anjou Károly nápolyi királlyal: Sánta Károly Máriával, László Anjou Izabellával
jegyeztetik el. – Béla szlavón herceg halála.
1270 május 3.
IV. Béla halála.
1270–72 aug. 6.
V. István király. Kőszegi Henrik árulása.

1270
Hadjárat Ausztriában és Styriában.
1271
Otokár elfoglalja Pozsonyt, Nyitrát, máj. 16.
Mosont, máj. 22. veresége Mosonnál, júl. 2.
pozsonyi béke. – Erzsébet királyné és Joákim
bán árulása, István halála.
1272–1290 júl. 10.
IV. László király.
1272–77
tizenkét kormányválság, belső harcok, pártküzdelmek.
1272
Macsói Béla legyilkolása.
1273

magyar betörés Otokár országaiba, Otokár elfoglalja Győrt, Nyitrát jún. Pozsony és Győr
visszavétele, aug. 25. győzelem Laánál, szept.
Otokár elfoglalja Pozsony vm.-t, Mosont,
Győrt, Sopront.
1274 szept.
Kőszegiek András herceget trónkövetelőnek
léptetik fel, polgárdi csata, Henrik bán halála.
1276 nov.
Bécs körülzárása, Otokár színleges hódolása.
1277 nov. 11.
hainburgi találkozó.
1278
szövetség habsburgi Rudolffal II. Otokár ellen,
augusztus 26. morvamezei csata, Otokár elesik

– Ausztria Habsburg kézen. – Velencei András
Szlavónia hercege a Kőszegiek által.
1278 és 1287
Velencei András a Kőszegieknél.
1279–81
Fermói Fülöp pápai követ missziója.
1280 aug.
László a hódmezei csatában leveri a kúnokat.
1281
Kőszegi Iván nádor.
1282–84
László a Kőszegiek ellen.
1284 febr.
Borostyánkő ostroma, a Henrikfiak Pécset ost-

romolják. Béke a király és a Henrikfiak között.
1285 febr.
tatár betörés Heves vm-ig és Erdély északi részében – Albert osztrák herceg szövetsége a
Henrikfiakkal.
1286
Kőszeg IV. László kezében. Pozsony eleste és
visszavétele, a Henrikfiak győzelme a Zsitva
mellett. – László harca az Egyházzal, pogány
kún és tatár sereggel Budára megy.
1287
Albert osztrák herceg Pozsonyban, – béke a
Henrikfiakkal. – László szövetséget ajánl Nogál tatár kánnak.
1288

Baksa György Podolinnál győz a tatárok fölött.
1289
Albert harcai a Henrikfiak ellen, Magyaróvár,
Kőszeg elfoglalása. – Velencei András Bécsben.
1290
Lászlót kún merénylők megölik – Velencei
András megkoronázása.
1290–1301
III. András király.
1290 aug. 31.
Rudolf császár Magyarországot fiának adományozza, IV. Miklós pápa szerint „Magyarország az apostoli székhez tartozik.” – Okt. az
Ál-András felkelése és halála. Ladomér

esztergomi és János kalocsai érsek politikai
túlsulya.
1291 márc.
Magyaróvár visszavétele, júl.–aug. hadjárat
Ausztriában, aug. 26 hainburgi béke. – 1291től Anjou-párti mozgalom.
1292 jan. 6.
Mária nápolyi királyné Martell Károlyra ruházza magyar trónigényét, aug–okt. III. András
a Kőszegiek fogságában.
1292
a Kőszegiek, Subichok, Frangepánok Martell
Károlynak hódolnak.
1293-ban
Subich Pál III. Andrástól, 1295-ben Károlytól,

örökös hűbérül kapja a horvát-dalmát bánságot.
1295
Fennena királyné halála. – Morosini Tomasina
anyakirályné a Dunántúl, Szlavónia, Horvátés Dalmátországok kormányzója. – Martell
Károly halála, Károly Róbert trónkövetelő. –
András nőül veszi Habsburg Ágnest.
1296 okt.
Kőszeg III. András kezén.
1297-től
Anjou-párt akciója VIII. Bonifác pápa irányításával.
1298 jan.
Bicskei Gergely az Anjou-párt feje választott

esztergomi érsek lesz. János kalocsai érsek a
főpapsággal Andrást támogatja. – Trencséni
Csák Máté független tartományúri hatalomra
tör.
1298 júl. 2.
András a göllheimi csatában segíti diadalra
Habsburg Albertet Adolf ellenkirállyal szemben.
1300 aug.
Károly Róbert partraszállása Spalatóban – Tomasina anyakirályné halála.
1301 jan. 14.
III. András halála, az Árpádház fiága kihalt.

1301-0526
1301
Károly Róbert esztergomi koronáztatása Bicskei Gergely által, – aug. Kőszegi Iván elfoglalja Esztergomot, – aug. Cseh László (Vencel,
1301–1305) koronáztatása Székesfehérvárott
János kalocsai érsek által, – Boccasino Miklós
bíboros magyarországi nuncius.
1302 szept.
Károly serege Buda előtt, – Kőszegi Iván fölmenti a várat, – VIII. Bonifác maga elé idézi a
két királyt, – szept. a budaiak Lajos pap vezetése alatt kiátkozzák az Anjou-pártot, sőt VIII.
Bonifác pápát is.
1303 május 31.

VIII. Bonifác a magyar koronát Károlynak ítéli, – a Csákok, Borsák, Abák az Anjou-párthoz
állnak, – szept. Bicskei Gergely halála Anagniban.
1303–4
Boccasino Miklós XI. Benedek néven pápa, –
a magyar püspöki kar Károly pártjára áll.
1304 jún.–júl.
II. Vencel Magyarország kormányát Kőszegi
Ivánra bízza, fiát titkon Csehországba viszi, a
koronázási jelvényekkel együtt, – aug. Károly
és Rudolf osztrák herceg szövetsége Vencel ellen, – a magyar-kún sereg Morvaországba,
Amadé nádor Lokietek Ulászló lengyeleivel
Galiciába tör.

1305 jún. 21.
II. Vencel halála, – okt. László (III. Vencel) lemond Magyarországról, de jogait Ottó bajor
hercegre ruházza, neki adva a koronát, – dec.
Ottó (1305–1307 † 1312) a Kőszegiek támogatásával Székesfehérvárra vonul, koronáztatása
Benedek veszprémi és Antal csanádi püspök
által, – V. Kelemen pápa (1305–14) Tamás érsek jelentésére Rómába idézi a csanádi püspököt Ottó megkoronázása miatt.
1306
Károly sürgeti Boldog Margit szenttéavatását,
– Esztergom Károly kezébe kerül, – V. Kelemen eltiltja Ottót a királyi cím viselésétől.
1307 jún. 1.

Werner fia László elfoglalja és Károlynak adja
át Budát, – nyarán Kán László vajda fogságba
veti Ottó királyt, – Ottó szabadulása – okt. 10.
a rákosi országgyűlés Károlyt (1307–42) ismeri el királyul.
1307–8
Károly ligája a Kőszegiek ellen.
1308 nov. 27–dec. 3.
a pesti vegyes zsinat Károlyt királynak ismeri
el, – Gentile bíbornok, legátus tanácskozásai a
Kőszegiekkel, Csák Mátéval.
1309 jún. 16.
I. Károly megkoronázása, – dec. 25. Gentile
László vajdát átokkal kényszeríti a korona
visszaadására, – Kőszegi Henrik halála, – Ba-

bonics István szlavón bán.
1310 aug. 20.
I. Károly koronázása a szt. koronával Székesfehérvárott.
1310–46
Luxemburg János cseh király.
1311
Gentile kiközösíti Csák Mátét a királyi és egyházi javak lefoglalása miatt, – Zára föllázad
Velence ellen, grófjává Subich Mladent választja, – Károly ligája Csák Máté ellen.
1312
Aba Amadé nádor halála, – márc. az Abák kifosztják Sárospatakot, zsákmányukat elveszi
Szécsi Péter, földúlják Gálszécset, – ápr.–máj.

a királyi sereg ostromolja Sárost, Csák Máté
fölmenti, – Csák és az Abák ostromolják
Kassát, – jún. 15. rozgonyi csata, – az északi
és északkeleti felföld, Lubló, Hollókő, Regéc,
Sáros várakkal a király kezébe kerül.
1313
Zára újra Velencének hódol. – Fülöp tarantói
és achájai herceg nőül veszi Valois Katalin
„konstantinápolyi császárnőt”.
1314–47
Bajor Lajos német király és római császár.
1315
Szép Frigyes osztrák herceg szövetségében
Csák Máté júniusig dúlja Morvaországot, –
Károly elfoglalja Visegrádot Mátétól.

1317
Borsa Kopasz felkelése és szövetsége András
halicsi fejedelemmel és Uros István szerb királlyal, – Debreceni Dózsa Debrecennél legyőzi Borsa Kopasz seregét, – júl. a királyi had elfoglalja Sólyomkőt, Kopaszt kivégzik, – Druget Fülöp visszaveri András halicsi fejedelmet,
leveri az Abák lázadását.
1318
a főpapok Kalocsán szövetkeznek a királyi főtisztviselők és a rendkívüli adók ellen, – nov.
3. Károly elfoglalja Komáromot Csák Mátétól,
– Károly második felesége Beatrix cseh hercegnő, – Tarantói Fülöp császár tervei Szerbia
ellen.
1319

II. Uros István elfoglalja, Károly visszafoglalja
Macsót és Nándorfehérvárat, – Köcski Sándor
Zalafőnél győz az osztrákoktól támogatott Kőszegi András fölött.
1320
Károly harmadik felesége Lokietek Erzsébet, –
Kotromanics István bosnyák bán 1320–1353.
1321 márc. 18.
Csák Máté halála, – Miklós soproni ispán
megszállja Mátyusföld várait.
1322–31
III. Uros István szerb király; az Anjoukhoz közeledik.
1322
Trau és Sebenico lázadása Subich Mladen el-

len. Mladen felkelése. Babonics János bán
Bliscánál legyőzi Mladent. Mladen meghódol,
Zriny várát kapja régi birtokai helyett, – szept.
23. Köcski Sándor magyar csapata a mühldorfi
csatában, – Lipót osztrák herceg visszaadja
Pozsonyt.
1322–1327
Druget Fülöp nádor.
1323
Babonics János horvát-szlavón bán elmozdítása, Felsőlendvai Miklós tengermelléki és szlavón bán.
1324
Basarába havaselvi vajda megtámadja a szörényi bánságot, – sói és ozorai bánságot a bos-

nyák bánsághoz csatolják.
1325–42
Ákos-nembeli Micsk horvát-szlavón bán.
1326
Micsk bán harca a Nelipics–Babonics–Kőszegi
lázadással, – Zára, Trau és Sebenico Velencéhez pártol, – Szent György lovagrend alapítása
a király főúri hívei számára.
1327
Spalato és Nona Velencéhez pártol, – a Kőszegiek várai Károly kezébe kerülnek, – János
cseh király és Károly nagyszombati találkozója, – a jogtalanul elidegenített királyi birtokok
visszavétele.
1328

Lackfi István hadjárata Frigyes osztrák herceg
ellen, – szept. 21. brucki béke: Pozsony újra
magyar kézen, – Károly nápolyi trónörökös
(Johanna és Mária atyja) halála.
1328–1333
Druget János nádor.
1330 jan. 13.
Szép Frigyes osztrák herceg halála, – ápr. 17.
Záh-nembeli Felicián merénylete, – szept.
Szörény elfoglalása, – nov. argyesi győzelem,
– nov. 9–12. a királyi sereg pusztulása, Hédervári Dezső önfeláldozása.
1331–1355 dec. 20.
Dusán István szerb király (1346-tól cár).
1331 szept.

Károly szövetkezik Ottó osztrák herceggel a
csehek ellen.
1332
örökösödési szerződés I. Károly és Róbert nápolyi király közt, – lengyel-cseh viszály, – júl.
13. béke János cseh királlyal, Holics és Berencs visszacsatolása, – az első török portyázó
csapatok Európában.
1333
I. Károly Nápolyban, – szept. Endre herceg eljegyzése Johannával, – Lokietek Ulászló lengyel király halála.
1333–70
Nagy Kázmér lengyel király.
1334

Károly király hazatérése.
1335
János durazzói herceg halála, – cseh-lengyel
fegyverszünet, – okt. visegrádi királytalálkozó,
magyar-cseh-lengyel szövetség Bécs ellen, Lajos trónörökös első hivatalos szereplése.
1336
az osztrák hercegek magyar lázadókkal (Babonics és Kőszegi) Károly ellen támadnak, –
márc.–okt. Károly serege Szécsényi Tamás
alatt cseh és lengyel szövetségben dúlja Ausztriát, elfoglalja Lékát, – Lajos trónörökös jelen
van az osztrákok elleni hadjáratban.
1337
a lázadók meghódolnak, határváraikat kárpót-

lás (Szekcső, Tamási, Kéménd és Blagaj)
ellenében a király veszi át, – szept. 11. békekötés az osztrák hercegekkel, Muraköz visszaszerzése.
1338
Lajos trónörökös és Luxemburgi Margit eljegyzése, – magyar főpapok memoranduma
XII. Benedek pápához Károly „zsarnokoskodása” ellen, – Lajos trónörökös útja menyasszonyáért Luxemburg Károly udvarába.
1339
Károly és Kázmér szerződése a lengyel trónöröklésről.
1340
Olgard és Kestut litván fejedelmek megtörik a

tatárok hatalmát.
1341–91
Palaiologosz János bizánci császár.
1342 márc. 6.
vegyes bizottság ül össze a magyar-osztrák határ kijelölésére, – Endre és Johanna házasságkötése, – júl. 16. I. Károly halála.
1342–1382
I. Nagy Lajos. – 1342 júl. 21. koronázása.
1343. jan.
Róbert nápolyi király halála, – a pápa a török
veszélyre figyelmezteti Nagy Lajost.
1344
Erzsébet anyakirálynő útja Nápolyba.

1344
nyugtalanság az erdélyi szászok közt a kamaranyereség miatt, – jún. 15. Basarába fia Sándor személyesen hódol Lajos előtt Brassóban,
– Alsólendvai Miklós szlavón bán ostromolja
Knin várát.
1344. dec.–1345
magyar keresztes sereg vesz részt Vilna ostromában.
1345
Szécsi Miklós fölmenti Krakót a cseh ostromzár alól, – Lajosnak harc nélkül hódol Bihács
és több dalmát város, – Lackfi András győzelme Atlamos tatár kán ellen, – aug. Dandolo
András doge Zárát ostromolja, – szept. 19.

Endre herceg meggyilkoltatása Aversában, –
dec. utószülött Martell Károly.
1346–1370
IV. Károly cseh és német király, római császár.
1346 febr.
pápai bulla Endre gyilkosai ellen, – Durazzói
Károly támadása Johanna ellen és kibékülése
Johannával és a tarantói hercegekkel, – jún.–
júl. Lajos megkísérli Zára fölmentését, – dec.
21. Zára meghódol Velencének, – Dusán szerb
király a szerbek és görögök cárjává kiáltatja ki
magát, – a nápolyi hadjárat diplomáciai előkészítése.
1347 jún.
magyar győzelem Aquilánál Durazzói Károly

fölött, – nov. 11. Lajos elindul Visegrádról,
dec. 24. Aquilába érkezik, – a „fekete halál”
elterjedése Olaszországban, – Johanna és Lajos tarantói herceg házassága.
1348 jan. 11.
Lajos győzelme Capuánál, – jan. 15. Johanna
Marseillebe menekül, – jan. 17. Lajos Aversában, Durazzói Károlyt kivégezteti, a tarantói és
durazzói hercegeket Visegrádra küldi, – jan.
24. Lajos bevonulása Nápolyba, – máj. visszatér Magyarországra, – 8 évi fegyverszünet Velencével, – Endre fiának, Martell Károlynak
halála, – szept. Johanna férjével Nápolyba érkezik, – dec. 24. Treutel Miklós átadja Acerrát
Tarantói Lajosnak.
1349

Tarantói Lajos eredménytelenül ostromolja
Lucerát, – jan. 11. Castel Nuovo kiürítése, –
jan. 23. Lackfi István győz Ascoli közelében,
– Cornetónál Werner fogságba esik és újra magyar szolgálatba áll, – ápr. 22. Capua megvétele, – jún. 6. aversai győzelem, – fegyverszünet,
– szept. német zsoldosok lázadása, – Lackfi
hazatérése, – jún. egyezmény a pápa és Nagy
Lajos közt: István herceg nőül veszi Durazzói
Károly özvegyét és örökli Nápoly–Sziliciát, –
Vásári Miklós nyitrai püspök és Bebek György
Avignonban sürgetik Johanna elítélését.
1350 ápr. 18.
Lajos elindulása Zenggből, máj. 4. érkezése
Manfredoniába, – Bari, Barletta, Canosa, Ascoli, Contarzo, Salerno elfoglalása, – júl. 26.

Lajos házasságterve Máriával meghiúsul,
sebesülése Aversánál, – aug. 3. Avers átadása,
– Nápoly elfoglalása, – szept. 14. Lajos
hazaindul, – nem fogadja el „a római nép
urának” címét.
1351
pápai ítélet Nápoly ügyében, a 300.000 arany
hadikárpótlás helyett Lajos négy évig szedi a
pápai tizedet Magyarországon, a fogoly hercegeket szabadonbocsátja, Lackfi Andrást hazarendeli, – dec. 11. a nemesség hű szolgálataiért
jutalmul megerősíti a nemesi szabadságjogokat
és kiváltságokat, – jún.–aug. litván hadjárat, –
aug. 15. szerződés Kestuttal, aki a keresztelés
elől megszökik.
1352

a török első állandó birtoka Európában a
Gallipoli-félszigeten, – márc. 29. litván háború. Belc vár ostroma, Lajos súlyos sebesülése,
– Lajos és Kázmér egyezménye Galíciáról és
Lengyelország örökléséről, – Lajos szövetkezik Genovával Velence ellen, – okt. béke Johannával, a magyar hadak kivonulnak a sziciliai királyságból.
1353
Lajos nőül veszi bosnyák Erzsébetet, – IV. Károly császár Piaszt Anna sveidnici hercegnőt.
1354
májustól litván hadjárat, – Hulm visszafoglalása, – Dusán cár a pápa közbenjárását kéri a
magyarokkal szemben.

1355
újabb hadjárat Szerbia ellen, – Alsólendvai
Miklós elfoglalja Klisszát, – Velence szövetsége a szerbekkel, – Scardonát Velence megvásárolja.
1355–65
IV. Uros István, „a szerbek és görögök császára,” – a Szerbbirodalom felbomlása.
1356
Carrara Ferenc szövetsége Lajossal, – júniustól
hadjárat Velence ellen, – Conegliano elfoglalása, – Treviso ostroma, – nov. 11. fegyverszünet.
1357
Kont Miklós elfoglalja Mestrét, – júl. Spalato

és Trau, – szept. 17. Zára magyar uralom alá
kerül, – a dalmát városok és szigetek hódolása,
– Lackfi István a pápa részére elfoglalja Cesenát.
1358
Nona, Brazza és Lesina hódolása, – febr. zárai
szerződés: Velence lemond Dalmáciáról, – Raguza hűbérurának ismeri el Lajost, – Lázár
szerb kenéz hűbéri hódolata.
1359 júl. 4.
Lackfi István a pápa részére elfoglalja Forlit. –
Lajos szerb hadjárata Vukaszin régens ellen
Lázár támogatására a Rigómezőig, – Kont
Miklós megadásra kényszeríti Zvornikot.
1359–89.

I. Murád szultán.
1360 szept.
Mórocz Simon elűzi Visconti Bernabost Bologna alól, – a „Nagy Magyar Társaság” Athinai
Miklós vezetése alatt és Toldi Miklós részvételével tarantói Lajos zsoldjában.
1361
I. Murad elfoglalja Drinápolyt, – Lajos szövetsége nápolyi rokonaival, – Károly császár szövetsége Rudolf osztrák herceggel.
1362
Lajos és Rudolf kibékül és szövetségre lép a
császár ellen.
1363
I. Murad körülzárja Bizáncot, – jún. hadjárat

Tvartkó István bosnyák bán ellen.
1364
Bogolán vajda uralma Moldvában. – Durazzói
Kis Károly Szlavónia hercege, – brünni béke a
császár s a magyar-lengyel-osztrák szövetség
közt.
1364–1396
Stracimir János északbolgár cár.
1365–1371
Vukaszin szerb király.
1365
Sándor, a tirnovói bolgár cár török adófizetővé
lesz, – Vukaszin–Stracimir–Lajk oláh vajda
szövetkeznek és függetlenítik magukat, – bolgár hadjárat, – jún. Bodon elfoglalása, – Himfi

Benedek Bolgárország bánja, – Lajk havaselvi
vajda háborús fenyegetésre hódol, – Bogdán
vajda megalapítja a moldovai oláh
fejedelemséget.
1366–1368
Lackfi Imre és Szeglaki László bolgár bánok.
1367
Lajk havaselvi vajda, szörényi bán és fogarasi
herceg harca a törökök és bolgárok ellen, –
Károly császár és Rudolf újabb szövetsége, –
magyar-lengyel-bajor szövetség és megtorló
háború terve a Habsburgok ellen.
1368
Lajk és Sismán (1367–1393) tirnovói bolgár
cár felkelése, – magyar hadjárat Havaselvén.

1369 szept.
osztrák béke: Lajos szövetsége Nápollyal és a
bajorokkal IV. Károly császár ellen, – dec. 7. a
Bulgáriában járt had oszlása, – Garai Miklós
macsói bán a Dunán, Lackfi Miklós a Jalomica
völgyén Havaselvére tör, – Szörény elfoglalása.
1370
Stracimir János magyar fennhatóság alatt, –
nov. Kázmér halála, – nov. 17. Lajost lengyel
királlyá koronázzák, a kormányt édesanyjára,
Erzsébetre bízza, – Katalin hercegnő születése.
1371
török győzelem a Maricánál: Vukaszin szerb
király halála, – Dél-Szerbia török hűbéres, –

Mária hercegnő születése.
1372
végleges békekötés IV. Károly császárral, –
Mária és Zsigmond eljegyzése, – Doria Simon
magyar-dalmát admirális, – Velence megtámadja Carrara Ferencet, Padua urát, – Lackó
moldvai vajda hódolása, – Lajk és Radul elfoglalják Nikápolyt, – litván háború, – Halics
és Ladomér visszacsatolása: Oppelni László
„Oroszország vajdája.”
1373
Fülöp császár halála, – Durazzói Károly trónörökös Nápolyban, – máj. győzelem a velencések fölött Pieve di Saccónál, – jún. 30. Trevisónál az ágyúkkal is fölszerelt velencések török segédcsapattal győznek, – szept. 21. Carra-

ra kibékül Velencével, – IX. Gergely Lajos
birodalmában kereszteshadat hirdet a török
ellen, – Hedvig hercegnő születése.
1374
Katalint eljegyzi Lajos orleansi herceg, Hedviget Habsburg Vilmos herceg, – kassai lengyel
országgyűlés, – Murád fegyveres fellépése a
déli magyar hűbéresfejedelmek ellen.
1375
a délkeleti tartományok kétfelé hódoló ütközőállamokká lesznek Magyar- és Törökország
közt, – a „balkáni politika” kezdete, – Durazzói Károly szlavóniai herceg.
1376
Lajos Velence ellen szövetkezik a császárral,

az aquilejai patriarchával, az osztrák hercegekkel és Carrara Ferenccel, – Johanna Ottó braunschweigi herceghez megy nőül, – bosnyákszerb-bolgár-oláh szövetség Tvartkó kezdeményezésére, – Radul helyett szörényi bán Treutel János, Losonczi László erdélyi vajda, Horváti János macsói bán.
1377 tavaszán
Lajos nagy győzelme Murád szultán és Sismán
bolgár cár fölött, – jún. hainburgi találkozó az
oszrák hercegekkel, – Hedvig ünnepies eljegyzése Vilmossal, – Lajos Lengyelországban, –
litván hadjárat.
1377–79
Oppelni László lengyelország kormányzója, –
Kaplai János halicsi „orosz vajda.”

1378
Genova, Pádua, Verona, az aquilejai patriarcha
és az osztrák hercegek szövetkeznek Lajossal
Velence ellen, – máj. a velencei hajóhad sikerei a dalmát partokon, – júl. Pádua magyar segédcsapatokkal elfoglalja Mestrét, – Visconti
Bernabos Brescia eleste után fegyverszünetet
köt, – júl. 30. Pisani Viktor a Tevere-torkolatnál győz a genovai hajóhad fölött, – aug. 14.
Cattarót, – okt. 24. Sebenicót elfoglalja, –
Traunál Doria Lucián és Szécsi Miklós visszaveri. – Katalin magyar trónörökösnő halála.
1379
Durazzói Károly Cremonánál győz Visconti
Bernabos fölött, Trevisót ostromolja, – Doria
Lucián és Simon Polánál nagy győzelmet arat

a velencei hajóraj fölött, – a dalmát szigetek
visszavétele, – aug. 16. Doria Péter elfoglalja
Chioggiát, – aug. 23. Velence hajlandó Lajost
elismerni hűbérurának.
1379–80
Erzsébet újra Lengyelország kormányzója.
1380
Erzsébet anyakirálynő halála, – ifjabb Erzsébet
királyné befolyáshoz jut, – Zavisza krakói püspök Lengyelország kormányzója, – jún. 24.
Contarini András doge, a börtönből kibocsátott
Pisani és Zeno hajóraja megsemmisíti a genovai hajóhadat (chioggiai csata), – kölcsönös
pusztítások, –Trieszt, Pola és Zengg elfoglalása a genovai hajóhad által, – VI. Orbán, az
Avignonból hazatért „római” pápa Johannát

megfosztja a tróntól, – júl. 16. Durazzói Kis
Károly és Horváti János magyar sereggel
elfoglalja Nápolyt.
1381 aug. 24.
torinói béke, – Treviso és Trieszt az osztrák
hercegeké, – Velence 7000 arany évi kárpótlást
vállal, – aug. 25. Johanna Durazzói Károly
fogságába kerül.
1381–1386
III. Kis Károly nápolyi király.
1382
Mária és Zsigmond trónörökösök, – május Johanna megfojtása, – júl. lengyel országgyűlés
Zólyomban: Mária és Zsigmond lengyel örökösödési jogának elismerése, – szept. 10. Nagy

Lajos halála Nagyszombatban, – szept. 17.
Mária királynő koronázása, – Tvartkó István
lázadása, – kassai egyezmény: Lengyelország
Hedviget ismeri el trónörökösnek.
1382–1395
Mária királynő (1387-től Zsigmonddal).
1383
Ziemovit mazóvi herceg lengyel trónkövetelő
leverése, – a horvát lázadást Lackfi Isván megfékezi, – Erzsébet és lányai haddal vonulnak
Horvátországba, Vrána kapitulál, – Horváti János vezetése alatt magyar sereg segíti III. Károlyt Anjou Lajos ellen Nápolyban.
1384 márc. 7.
Garai Miklós nádor és Oppelni László egyes-

sége, – Lackfi István horvát bán Mária és
Anjou Lajos francia herceg házassági terve miatt elégületlenné válik, – okt. Horváti Pál zágrábi püspök Durazzói Károlyt hívja a trónra, –
okt. 15. Hedvig lengyel királyi koronázása.
1385 ápr.
per procura házasság Mária és Lajos közt, –
aug. Erzsébet hűtlennek nyilvánítja Lackfi Istvánt és társait, – Zsigmond haddal nyomul Budára, nőül veszi Máriát, – Csehországba tér, –
szept. 12. Károly nápolyi király Zenggbe érkezik, – dec. 31. Székesfehérvárott megkoronáztatja magát, – Timurtas ruméliai beglerbég
megsemmisíti a zétai szerb fejedelemséget.
1386–1434
II. Ulászló lengyel király.

1386 febr. 7.
merénylet Durazzói Károly ellen, – 24. Károly
sebeibe belehal, – Horváti és Palisznai lázadása Horvátországban, – ápr. Zsigmond Magyarországra jön, győri egyesség, – júl. 25. a királynők Gara és Gyakovár közt fogságba esnek, – Garai Miklós, Forgács Balázs halála, –
Zsigmondot az ország főkapitányául ismeri el
az országos tanács.
1387 jan.
Erzsébet királynét a felkelők megfojtják Novigrádban, – márc. 31. Zsigmondot Székesfehérvárott királlyá koronázza Benedek veszprémi püspök, – Nápolyi László magyar királynak
nyilvánítja magát, helytartóvá Horváti Jánost
nevezi ki, – máj. velencei hajóhad Novigrád

alatt, – ifj. Garai Miklós macsói bán győz
Temesvárnál, – Frangepán János legyőzi
Horváti Jánost, a fölkelés elfogott vezérei
megszöknek, – bosnyák segítséggel
ostromolják a dalmát városokat, – Lázár szerb
és Tvartkó bosnyák fejedelem győzelme egy
török csapat fölött Plocsniknál, – Mária
királynő jún. 4. kiszabadul.
1387–1437 dec. 9.
Zsigmond király.
1388 jan.
Garai Miklós a Szerémségben győz a szerbbosnyák-török szövetségben harcoló Horváti
János fölött, – Korpádi János, Hédervári Kont
István foglyul esnek és kivégeztetnek, – a török elfoglalja Tirnovót, Szilisztrát, hódoltatja

Viddint, – Simontornyai Lackfi István és
Zámbó Miklós összeesküvését Mária királynő
leplezi le.
1389 jún. 15.
rigómezei csata; a török Magyarország szomszédságában, – Kobilovics Milos megöli I.
Murádot, – Lazarevics István szerb kenéz
(1389–1427) török hűbéres, – az első török betörés magyar földre, – Frangepán János harcai
Tvartkó ellen a dalmát városokért.
1390
Perényi Miklós szörényi bán egy török csapatot legyőz Bodonynál, – máj. a pápa elismeri
Lászlót Nápoly királyául, – jún. Zára kivételével Dalmácia Tvartkó István kezébe kerül, – a
Garai-párt bukása.

1391
László nápolyi király trónkövetelő, Horváti János magyarországi helytartója, – Nápolyi
László nőül kéri Bajazid szultán leányát, – Tvratkó István bosnyák király halála, utóda Dabisa István (1391–95), – Losonczi István és Maróti János macsói bánok Nagyolaszinál győznek egy török csapat fölött.
1392
török portyázók visszaverése Kevénél és
Nagyzengnél, – a Garai-párt uralomrajutása.
1393
Hervoja bán és Dabisa király Gyakováron
Zsigmondnak hódolnak, – Bajazid szultán bekebelezi Bolgáriát.

1394
Garai Miklós bán Dalmáciát hódolásra kényszeríti, – Horváti János bukása és kivégeztetése, – Bajazid elfoglalja Kis-Nikápolyt, – Kanizsai Miklós tárnokmester segélykérő útja Nyugaton.
1395 márc. 7.
Mircse havaselvi és István moldovai vajda
Zsigmondnak hódol, – máj. 17. Mária királynő
halála, – Kis-Nikápoly visszavétele, – júl. Vlád
török hűbéres oláh ellenvajda támadása Zsigmond ellen a Törcsvári szorosban.
1396
Zsigmond római szentbirodalmi helytartó, –
keresztesháború a török ellen, – aug. Orsova,

28. Bodon, szept. 7. Rahova elfoglalása, –
szept. 12. Zsigmond és Garai Miklós serege
egyesül, Nikápoly ostroma, – szept. 28. nikápolyi csata, – török portyázók a Szerémségben,
Stiriáig, Havasalföldön, – Zsigmond hajón
Konstantinápolyba menekül, dec. 21. Raguzába megy.
1396–97
Lackfi István fölkelése Nápolyi László érdekében, – Ulászló lengyel király trónkövetelése, –
Prokop morva őrgróf a Vág-vidéket követeli.
1397 febr.
körösudvarhelyi országgyűlés, – Cillei Herman és Garai Miklós a két Lackfi Istvánt meggyilkolja, – temesvári országgyűlés.

1398
Ostoja István bosnyák bán (1398–1404), –
Zsigmond hadjárata a török ellen.
1399
Hedvig lengyel királyné halála, – újabb hadjárat a török ellen.
1399–1400
Zsigmond Csehországban.
1400–1410
Pfalzi Ruprecht német-római király.
1401 ápr. 28.–aug.
Zsigmond fogsága Visegrádon és Siklóson, –
Ulászló lengyel király és Vilmos osztrák herceg trónjelöltsége, – Zsigmond és Cillei Borbála eljegyzése, Garai Miklós és Cillei Anna,

C. Frigyes és Frangepán Erzsébet házassága.
Zsigmond ligája a Garai–Cillei-rokonsággal.
1402 júl. 20.
Timur-Lenk Angoránál foglyul ejti Bajazid
szultánt, – aug. Nápolyi László tengernagya,
Aldemarisco Dalmáciában, – szept. 3. Zára eleste, – Bebek Imre csatlakozása, – Zsigmond
cseh helytartó, – Vencel az osztrák hercegek
fogságában, – szept. örökösödési szerződés
Zsigmond és az osztrák hercegek közt, – dec.
25. nagyváradi összeesküvés, – a Garai-párt
uralma.
1403
Albert herceg Zsigmond helytartója Magyarországon, – I. Mohamed török szultán (1403–
21), – fölkelés Zsigmond ellen, –Acciajuoli bí-

boros apostoli követ, – jún. Nápolyi László
magyar földön, – aug. 5. Kanizsai János esztergomi érsek Zágrábban megkoronázza, –
aug. Zsigmond felmondja az engedelmességet
IX. Bonifácnak, – a Dunántúl Lászlónak hódol, – Zsigmond Csehországban fegyverszünetet köt, serege Pápócnál győz, visszaveszi Pest
és Esztergom várát, teljes győzelme, – okt. Ostoja hódolása, – okt. 8. általános kegyelemlevél, – nov. Nápolyi László Apuliába tér, Dalmáciát 300.000 arany fejében Velencének engedi át.
1404
Vencel Bécsből megszökve újra elfoglalja
trónját, – Ostoja elűzése, – II. Tvartkó István
bosnyák király 1404–8.

1405
a meggyilkolt Lackfi István birtokait Zsigmond hívei közt osztja föl, – dec. 6. Borbála
királyné koronázása.
1406
osztrák háború, – Cillei Hermann horvát-szlavón-dalmát bán.
1408
Zsigmond Dobornál győz Tvartkó István fölött, híveit kivégezteti, Tvartkót foglyul Budára viteti, – Lazarevics István hódolása, – dec.
13. a Sárkányos-társaság alapítása, – Zsigmond békebíró a Habsburgok viszályában, – a
török betörések újra kezdődnek, – Zsigmond
az országtól többnyire távol tartózkodik, – a

nagybirtok politikai túlsúlyának kora
kezdődik.
1409
Dalmácia és Dél-Horvátország urainak hódolása, – szept. Zsigmond örökösödési szerződése
a Habsburgokkal, – Albert herceg és Erzsébet
eljegyzése, – Zsigmond szövetkezik a német
lovagrend mesterével és Vitold litván nagyfejedelemmel.
1410 május
Ruprecht király halála. – szept. 20. Zsigmond
német-római királlyá választatik, – Ostoja új
támadásának leverése, – az Anjou-kori magyar
külpolitikai koncepció bukása, a német orientáció kezdete.

1411
Velence megtagadván az évi adó fizetését,
Dalmácia városait hódoltatja, – nov. Ozorai
Pipo győzelme a velencések fölött Coneglianónál.
1412 márc.
Zsigmond Lublón békét köt Ulászló lengyel
királlyal, – Pipo győz Mottánál és Bellunónál,
– eredménytelen béketárgyalás után velencei
győzelem Mottánál, – okt. Sebenico eleste, – a
13 szepesi város elzálogosítása Lengyelországnak 80.000 frtért, – sikertelen harcok Velencével.
1413 febr.
fegyverszünet Velencével öt évre, – I. Moha-

med megszerzi a főhatalmat Törökországban,
– Zsigmond és XXIII. János pápa egyezménye
Lodiban zsinat összehívására.
1413–19. jan.
Zsigmond hatesztendei távolléte: Konstanzi
zsinat.
1414
Zsigmondot Aachenben német-római királlyá
koronázzák, – a római szentbirodalom kancellárja Kanizsai János.
1415
Hervoja bosnyák-török haddal győz Dobornál,
– Urboszna (Szerajevo) és Klucs török kézre
kerül, Hervoja és Sandálj török hűbéressé lesz.
1416

Frangepán Miklós Regedénél, Péterffy Miklós
Temesvár környékén török portyázókat ver
szét.
1418
a Temesközben török portyázás, – Velence új
háborút kezd.
1419 jan.
Zsigmond Magyarországon, – Velence török
zsoldosokkal végleg elfoglalja Dalmáciát (Raguza és Veglia kivételével), – 5 évi fegyverszünet a törökökkel, – Vencel császár és cseh
király halála, – Zsigmond cseh király, – huszita háborúk kezdete.
1420
a törökök Hátszegnél legyőzik Csáky Miklós

vajdát, elpusztítják Szászvárost, – máj.–júl. keresztes hadjárat a csehek ellen, – Prága eredménytelen ostroma, – Zsigmondot cseh királlyá koronázzák, – magyar őrség a Hradsinban
és Visehradban.
1421–51
II. Murád török szultán.
1421
a törökök fölégetik Brassót, – a német kereszteshad Csehországban megfutamodik, – dec.
24. cseh győzelem Kuttenbergnél.
1422
Zsigmond békülni kíván a csehekkel, vejét V.
Albert osztrák herceget morva őrgróffá és cseh
trónörökössé teszi.

1424
II. Mánuel, később VII. János görög császár
Budán, – Zsigmond elfogadja II. Murád ajánlatát a fegyverszünet 2 évi meghosszabbítására, – Bulgária és Bosznia nagyobb része török
tartomány, – II. Tvartkó István ellen a törökök
Ostoja fiát, Radivojt, Havasalföldön Dánt pártolják.
1425
a törökök Rádult ültetik Havasalföld vajdai
székébe, – Dán Zsigmondhoz menekül.
1426
Zsigmond Erdélyben, – Lazarevics István szerződése Zsigmonddal Tatán, – Brankovics
György nagy birtokokat kap a magyaroknak

átadott várakért.
1427
Maróti János Havasalföldön Dánt juttatja uralomhoz, – Ozorai Pipó visszafoglalja Szörényt,
– jún. 19. Lazarevics István halála, – a tatai
szerződés végrehajtása, – Galambócot parancsnoka a töröknek adja el, – Lászlóvár építtetése.
1428 ápr.
Galambóc ostroma, – II. Murád hódolásra
kényszeríti Dánt és Brankovicsot, – huszita betörések Felsőmagyarországra.
1429
Zsigmond pozsonyi tárgyalása Holy Prokop
cseh huszita vezérrel, – birodalmi gyűlés Po-

zsonyban.
1430
Stibor vajda vereséget szenved Nagyszombatnál a huszitáktól.
1431
Zsigmond lombard királyi koronázása Milánóban, vele Hunyadi János, ki két évig Olaszországban marad, – szept. a husziták elfoglalják
Litava várát, – nov. 9. Rozgonyi Miklós győzelme a husziták fölött Illavánál, – Vlád Drákul török segéllyel legyőzi és kivégezteti Dánt,
meghódol Zsigmondnak, magyar segélyhaddal
győzi le a töröktől támogatott Rádult, s őt kivégezteti, – újra a töröknek hódol.
1432

Ali bég és Vlád Drákul elfoglalja Szörényt,
ostromolja Nagyszebent és Brassót, – Izsák
bég elfoglalja Krusevácot, – jún. a husziták elfoglalják Nagyszombatot, Lednicet és Privigyét, – huszita vereség a Vág mellett, – Brankovics György szerb fejedelem a szultán háremébe ígéri egyik lányát, fölépíti Szendrő várát,
másik lányát Cillei Ulrik – Zsigmond sógora –
veszi nőül.
1433
öt évi béke Velencével, – Zsigmondot császárrá koronázza IV. Eugen pápa, – huszita betörés
Lengyelország felől, – a Szepesség és Körmöcbánya kifosztása.
1434
Hunyadi János Zsigmonddal Bázelben, – máj.

30. lipaui csata, Holy Prokop halála, a taboriták megsemmisülése.
1436
az iglaui cseh országgyűlés megerősíti a compactákat, – Zsigmond bevonulása Prágába.
1437
Pórlázadás Erdélyben, bábolnai csata, kápolnai
unio, kolozsvári, szatmári és nagyenyedi csata,
– jún. Szendrő ostroma és fölmentése Giskra
és Hunyadi János részvételével, – a Cilleiek
III. Ulászló lengyel királynak kínálják föl a
cseh koronát, – dec. 9. Zsigmond halála Znaimban, – Zsigmond temetése Nagyváradon, első felesége mellé.
1437–1439

Albert király.
1438 máj. 6.
Albert cseh királlyá választatása, – a husziták
Kázmér lengyel herceg pártján, – jún. 29. Albert koronázása Prágában, – harcok a huszitákkal és lengyelekkel, – Ali bég Erdélyt pusztítja
Vlád Drakul vajdával.
1439
Hunyadi János szörényi bán, – aug. 27. Szendrő török kézbe esik, – a magyar sereg Szalánkeménnél szétszalad, – a szultán hódolatra
kényszeríti II. Tvartkó bosnyák királyt, – okt.
27. Albert halála.
1440–1444
I. Ulászló király, – Utószülött V. László ellen-

király.
1440–1493
III. Frigyes német király.
1440 körül
Hunyadi Mátyás születése.
1440 febr. 22.
V. László születése, – márc. 8. I. Ulászló királlyá választása, – máj. 15. V. László koronázása, – júl. 17. I. Ulászló koronázása, – Erzsébet özvegy királyné III. Frigyesnek elzálogosítja Sopront, – Cillei Ulrik és Garai László
fogsága, – a cseh Giskra hada megszállja Kassát, Szepes, Sáros megyét és a bányavárosokat,
– Hunyadi Szekszárdnál győz Garai László fölött, – Hunyadi János és Ujlaki Miklós erdélyi

vajdák, – Esztergom és Szécsi Tamás érsek
Ulászló előtt hódolni kényszerül, – Thallóczi
János vránai perjel megvédi Nádorfehérvárt, –
Hunyadi János az alvidék főkapitánya lesz, – a
Garai–Cillei-rokonság ligája a királyné
pártján, – a magyar eredetű főurak (a keleti
országrészek) a lengyel-magyar koncepció
mellett.
1441
Vitovec János Horvát-Szlavónországot pusztítja, – márc. 1. győz Zombornál, Budáig kalandozik, – aug. 19. a Cilleiek meghódolnak, –
Ulászló szabadon bocsátja Cillei Ulrikot, –
Giskra elfoglalja Késmárkot, fölmenti Kassát,
– Erzsébet eredménytelenül ostromoltatja Pozsonyt, – Hunyadi János erdélyi vajda győz

Izsák pasa fölött Nándorfehérvárnál.
1442 ápr.
Talafusz egri kalandja és fogságba esése, –
Rozgonyi püspök Selmecbányát, Giskra Ricsnót foglalja el, – Mezid bég Erdélyben, –
márc. 18. Hunyadi veresége Szentimrénél, –
márc. 25. győzelme Nagyszebennél, – júl. a
Felső-Jalomicánál, – a moldvai és havasalföldi
vajda hódolása, – dec. 13. Cesarini Julián kibékíti Erzsébetet és Ulászlót, – Erzsébet királyné
halála, – szept. 1-től egy évi fegyverszünet
Giskrával.
1443 júl. 22.
Ulászló hada elindul Budáról, – Cesarini Julián és Brankovics György kísérik, – szept.
Krusevác lerombolása, – okt. Nis fölégetése, –

Nis-környéki hármas csata, – nov. Pirót, Szófia
fölégetése, – dec. a Szlatica-hágó
eredménytelen ostroma, – dec. 24. csata a
Kunavica-hegynél, – Brankovics szerb
fejedelemségének helyreállítása.
1444 máj. 21.
két évi fegyverszünet III. Frigyessel, – Vlád és
Brankovics a török háború ellen, Hunyadi és
Cesarini Julián a háború mellett, – jún. Hunyadi barátsági szerződése Tamás István bosnyák
királlyal, – Ulászló (ápr.) török háborúra, júl.
(szegedi béke) 10 évi török békére, aug. 4. újból török háborúra tesz esküt, – szept. 20–21. a
magyar sereg Orsovánál átkel a Dunán, – 26.
Bodon, okt. 16. Nikápoly külvárosának pusztítása, – Vlád Drakul csatlakozása, – Jenibazár

és okt. 25. Sumla bevétele, – tirnovai vereség,
– nov. 4. Provadia, 5. Petrec, 9. Várna
elfoglalása, – nov. 10. várnai csata, – I. Ulászló
és Cesarini Julián halála, – Hunyadi fogsága
Vlád Drakulnál.
1445 ápr.
az országgyűlés Frigyes császártól V. László
kiadását kéri, – 7 főkapitányt választ, – zsarnói
győzelem, – Nikápoly sikertelen ostroma, –
Vlád a törökhöz pártol, – eredménytelen követjárás III. Frigyesnél, – öttagú szűkebb királyi tanács.
1446
Hunyadi Vlád Drákul helyett IV. Dánt teszi
vajdává, – Drákul török segéllyel visszatér,
Dán leveri, foglyul ejti és kivégezteti, – Gis-

kra, mint „V. László kapitánya” veret pénzt, –
a Cilleiek elfoglalják Szentgyörgy és Pakrác
várát, – Hunyadi hadjárata ellenük, – jún.
Hunyadi János kormányzó, – nov.–dec.
Hunyadi hadjárata Stiriában, Karinthiában és
Alsó-Ausztriában, – fegyverszünet.
1447
Hunyadi havasalföldi vajdává Ulászló Dánt teszi, ez kivégezteti Vlád Drákult, – Giskra megtartja főkapitányságát és Körmöcbányán V.
László nevében pénzt veret, – márc. országgyűlés megszünteti a főkapitányságokat, – jún.
1. Radegund Frigyes császárral két évi fegyverszünet Carvajal János bíboros közvetítésével.
1447–1448

Tárgyalások V. Alfonz aragóniai királyal a magyar trón ügyében.
1448
II. Murád eredménytelenül ostromolja Castriotát Krója várában, – okt. 18–19. rigómezei csata, – Szilágyi Mihály és Dán vajda fogsága, –
Hunyadit Brankovics Szendrőn elfogatja, – helyette Hunyadi László megy túszként Szendrőbe, – dec. Brankovics Hunyadi szabadonbocsátása fejében visszakapja magyarországi várait és birtokait, – Hunyadi László eljegyzi Cillei Erzsébetet.
1449 szept. 5.
Giskra győz Somosnál Székely Tamás fölött, –
Hunyadi elfoglalja Szepsi várát, – fegyverszünet Giskrával, – nov. dobori szerződés Tamás

István bosnyák királlyal.
1450 febr. 11. és júl. 5.
Bogdán moldvai vajda hűségfogadalma, –
márc. 28. mezőkövesdi béke, – jún. 17. Hunyadi, Garai és Ujlaki ligája, – H. László G.
Anna jegyese, – okt. 22. megegyezés III. Frigyessel.
1451 aug.
a Garai-Cillei-Brankovics-Ujlaki-Hunyadi-liga
egyesíti (Giskra kivételével) a döntő hatalmú
urakat, – Hunyadi szabadkirályválasztó politikájának elvi veresége, – Giskra győzelme Losoncnál Hunyadi fölött, – Hunyadi fölmenti
Egert az ostrom alól, elfoglalja Rozsnyót, Derencsént, Gálszécset, ostromolja Zólyom várát,
– mezőkövesdi béke, – aug. 7. egyesség Bran-

koviccsal, – Cillei Erzsébet Hunyadi Mátyás
jegyese, – okt. 22. egyezmény III. Frigyessel,
– nov. (és 1452 ápr.) 3 évi fegyverszünet II.
Mohamed szultánnal, – dec. III. Frigyes
Rómába magával viszi V. Lászlót.
1452 febr.
országgyűlés Pozsonyban és Bécsben, – Hunyadi egyessége Giskrával, – márc. 16. az
utolsó császárkoronázás Rómában: V. Miklós
megkoronázza III. Frigyest, – szept. 1. III. Frigyes Cilleinek kiadja V. Lászlót.
1452 nov.–1453 jan.
országgyűlés Bécsben és Pozsonyban, – Hunyadi lemond a kormányzóságról, orsz. főkapitány és Beszterce örökös grófja lesz, – febr.
6. V. László (új koronázás nélkül) leteszi a ko-

ronázási esküt, –
1453 ápr. 16.
Podjebrád szövetsége Cilleivel, – máj. 29.
Konstantinápoly eleste, – Giskra alvezéreinek
garázdálkodása, – szept. 13. Cillei, Garai és
Ujlaki ligája, – szept. 30. V. Miklós keresztesháborút hirdet, – okt. 28. V. László prágai koronázása.
1454 jan.
Brankovics követei Prágában, – jan. 25. törvény a magyar haderő mozgósításának szervezéséről: 100 jobbágy után 4 lovas, 2 gyalogos,
– febr. 14. Hunyadi és Podjebrád György ligája, – aug.–szept. a szultán pusztítja Szerbiát,
ostromolja Szendrőt, – szept. 29. Hunyadi fölmenti, – okt. 2. győz Krusevácnál és Pirotnál,

– Hunyadi Nándorfehérvárott kibékül
Cilleivel, – a frankfurti birodalmi gyűlés
10.000 lovast és 32.000 gyalogost ígér a török
ellen, – Hunyadi a magyar urakkal
Péterváradon gyűlést tart.
1455 jan.
a budai országgyűlés a kereszteshad mellett, –
Jó Fülöp fogadkozásai, – febr.–ápr. német birodalmi gyűlés Bécsújhelyen a török elleni keresztesháború ügyében, – jún. főurak és főpapok gyűlése Győrött, – Kapisztrán János Magyarországon, – II. Mohamed elfoglalja Novobrdót és Krusevácot, – aug. Hunyadi és Cillei új kibékülése, – Mátyás nőül veszi Cillei
Erzsébetet, – Cillei Erzsébet halála, – okt. III.
Frigyes fölveszi a keresztet, – dec. Brankovics

és Szilágyi Mihály fegyveres összetűzései, –
Kapisztrán János a bécsújhelyi gyűlésen.
1456 febr. 6.
V. László, Carvajal bíboros pápai nuncius és
Kapisztrán János Budán, – ápr. török támadókészülődés híre, – V. László elrendeli a nemesi
fölkelést, – máj. Bécsbe távozik, – júl. 4-től
Nándorfehérvár ostroma, – 14. a török hajóraj
megsemmisítése, – 21. Dugonics Titusz önfeláldozása, – 22. az ostromsereg megfutamítása,
– aug. 11. Hunyadi halála, – szept. 3. Cillei és
Podjebrád ligája, melyhez Hunyadi László is
csatlakozik, – futaki gyűlés, – főkapitány Cillei Ulrik, – okt. 23. Kapisztrán, nov. 9. Cillei
Ulrik, dec. 27. Brankovics halála, – főkapitány
Hunyadi László, – temesvári eskü.

1457
az európai hatalmak Magyarország segélyezése ellen, – márc. 21. vádlevél a Hunyadiak ellen, – máj. 14. Hunyadi László lefejeztetése, –
nov. 23. V. László halála.
1458
Mátyás eljegyzi Podjebrád Cunkát, – jan. szegedi egyezmény a Garaiakkal Mátyás megválasztása és eljegyzése ügyében, – jan. 24. Mátyás királlyá kiáltatása, uralkodása 1490 ápr. 6ig, – Szilágyi Mihály 5 évre kormányzó, –
ápr.–aug. Giskra várai közül Vadna, Mizslye,
Gálszécs, Sárospatak, Jászó, Berzevice a király
kezébe kerül, – a török elfoglalja Szerbia nagy
részét, Galambóccal együtt, – aug. Szilágyi
Mihály lemond a kormányzóságról, – Branko-

vics Lázárban fiágon kihal a szerb fejedelmi
család, a rác despotaságot Tamás István kapja,
– Radivoj török kézre adja Szendrő várát.
1459 febr. 17.
Garai és Ujlaki társaikkal Frigyest kiáltják ki
magyar királynak, – márc. 4. Németújvárott
megkoronázzák, – ápr. 7. Nagy Simon veresége Körmendnél, – ápr. 12. Nagy Simon győzelme, – III. Frigyes és Podjebrád titkos szerződése, – Mátyás elfoglalja Patát és a husziták
gömöri várait, – egyesség a huszitákkal, – Galambóc török kézre kerül, – Szilágyi Mihály
fogsága.
1460
Tamás István bosnyák király halála, utóda Tomasevics István (1460–63), – Szilágyi Mihály

török fogságba esik, – Zápolyai István veresége Ricsnó mellett, – Mátyás kibékül Podjebráddal és újból megígéri, hogy elveszi Katalint.
1461
Sáros és Újvár meghódol Zápolyai Istvánnak,
– Szepes, Ricsnó és Késmárk eleste után Giskra meghódol, Lippát és Solymost kapja
25.000 arannyal átadott váraiért.
1462
Giskra hódolása, – Ali bég Vlád Drákult elűzi,
Radult ülteti a havasalföldi vajdaságba, – Mátyás Radult megerősíti, Drákult fogságba veti.
1463 máj.
soproni béke III. Frigyessel, – Pongrác János

Temesvárnál legyőzi Ali béget, – Bobovác,
Jajca (jún.), Kljucs vára török kézbe kerül, –
Tomasevics István bosnyák király lefejeztetik,
– Mátyás Ali béget legyőzi, Szendrőig üldözi,
– okt.–dec. Jajca ostroma, – dec. 25. átadása,
az őrség Mátyás szolgálatába áll, – Zápolyai
Imre Bosznia gubernátora.
1464
bécsújhelyi béke Carvajal közvetítésével Mátyás és III. Frigyes közt, – márc. 29. Szécsi
Dénes Székesfehérvárott megkoronázza Mátyást, – a török Jajcát, Mátyás Zvornikot ostromolja eredménytelenül, – a pápa által tervezett
keresztes hadjárat elfulladása.
1465
Svehla elfoglalja Kosztolányt, vereséget szen-

ved Nagyszombatnál Podmaniczky Balázstól,
– Kosztolány visszavétele, Svehla kivégeztetése, a husziták magyarországi pusztításainak
vége.
1466
II. Pál pápa, III. Frigyes császár és a cseh urak
Mátyást Podjebrád elleni háborúra kérik.
1467
Mátyás Kolozsvárt, megfékezi az erdélyi lázadókat, – okt.–dec. Mátyás Moldvában, – dec.
15. moldvabányai éjjeli csata, Mátyás megsebesülése, – István vajda meghódol.
1468 márc.
egri országgyűlés a pápai, császári és a kath.
cseh rendek követeinek jelenlétében, – II. Mo-

hamed szultán békeajánlata, – áprilistól cseh
háború, – Giskra a Mátyás seregében, –laai táborozás, – Znaim és Trebics elfoglalása, – okt.
Olmütz és Morvaország nagy része Mátyás kezében, – Mátyás tárgyalásai Kázmér lengyel
királlyal, majd Podjebráddal.
1469 febr. 12.
Spielberg elfoglalása, – márc. Mátyás seregének szorult helyzete Chrudinnál és Szemtisnél,
– ápr. fegyverszünet egy évre, – máj. 13. Mátyás Brünnben cseh királlyá koronáztatik, –
jún. 27. Victorin Hradistye várból kiszökve
fogságba esik, – nov. 2. Mátyás veresége Magyar-Bródnál, – Hradistye új ostroma, – Podjebrád a cseh koronát Ulászló lengyel hercegnek ígéri.

1469 és 1471
Rohr Bernát salzburgi érsek Mátyás védelme
alá helyezi magát.
1470
Mátyás fölmenti Iglaut, – látogatása Bécsben,
– Frigyes a lengyel királlyal szövetkezik, – a
szultán elfoglalja Negropontét.
1471. márc. 22.
Podjebrád halála, – május: Ulászló cseh király,
– török betörés Horvátországba, – Vitéz János
összeesküvése és hűségre térése, – nov. 8.
Kázmér Hatvannál.
1472
lengyel zsebrákok a Felvidéken, – a török
megépíti Szabácsot, – III. Frigyes titkos szer-

ződésben elismeri Mátyás cseh király címét.
1473
Mohamed döntő győzelme Uzun Haszán turkomán szultán fölött, – Izsák bég betörése
Horvátországba.
1474
III. Frigyes Ulászlót ismeri el cseh királynak a
nürnbergi birodalmi gyűlésen, – Bali szendrői
bég Nagyváradig dúl, – okt. 2. a király távollétében tartott országgyűlés a forintos adót és
nemesi fölkelést a török ellen ajánlja meg, –
Kázmér eredménytelenül ostromol több sziléziai várat. – okt. 25.–nov. 19. Boroszló ostroma.
1475. jan. 17.

Magyar Balázs győzelme a török fölött Moldvában a Berlád-folyónál, – febr. prágai–
boroszlói béke: Morvaország és Szilézia Mátyásé. Szilézia kormányzója Zápolyai István.
1476. jan.–febr.
Szabács viadala, febr. 15. megvétele, – Hag
Ferenc halála, – Mátyás nőül veszi Aragoniai
Beatrixot, – Beckensloer esztergomi érsek szökése, – IV. Sixtus pénzsegélyt küld a végvárak
fenntartására.
1477. júl.–aug.
Alsó-Ausztria nagy része Mátyás kezébe kerül,
Bécs körülzárása, – dec. 1. gmundeni (korneuburgi) béke, Frigyes lemond a magyar királyi
címről, – a török Vlád helyett újra Rádult viszi
Havasföldre, – török dúlás Horvátországon át

Velencéig.
1478
új török kaland horvát földön át Velencéig, Velence kibékül a szultánnal és megszünteti Mátyás segélyezését, – dec. 7. cseh-magyar béke,
Ulászló és Mátyás megtartják a cseh királyi címet.
1479
Rohr Bernát átadja Mátyásnak a salzburgi érsekség várait, – ápr. béke Kázmér lengyel királlyal, – júl. olmützi találkozó (Ulászló és
Mátyás), – aug. török kaland Vas vármegyéig,
Mátyás bosszuló hadjárata Boszniában, – okt.
13. kenyérmezei győzelem, – Velence békét
köt a törökkel.

1480 febr.
Frigyes betörése miatt Zápolyai István több
stiriai várat elfoglal, – Daud basa Stiriában,
Vas és Zala vármegyében dúl, – a valonai basa
elfoglalja Otrantót.
1481
Mátyás szerződés-terve a svájciakkal, – jún.
20. Bajazid győz Dsem fölött Nisnél, – aug.–
szept. Otranto fölszabadítása, – Kinizsi előnyomulása Krusevácig, – II. Mohamed halála,
– II. Bajazid 1512-ig.
1482
Kinizsi győzelme a szendrői bég fölött, –
szept. 30. Hainburg megvétele.
1483

Klosterneuburg elfoglalása, – béke Bajazid
szultánnal 5 évre.
1484
Dávidházi István elfoglalja Bruckot, – halála
Korneuburg alatt.
1485 jan. 29.–jún. 1.
Bécs ostroma és elfoglalása, a város hűségesküje Mátyásnak és Corvin Jánosnak.
1486
a frankfurti birodalmi gyűlés Miksát választja
királlyá, – Mátyás tárgyalásai Ulászlóval Iglauban.
1487
Corvin János per procura nőül veszi Sforza Biancát, – aug. 17. Bécsújhely meghódolása.

1488
Ancona Mátyásnak hódol, – Mátyás több sziléziai hűbért fegyveres erővel szerez meg Corvin Jánosnak.
1489
Mátyás tárgyalása Pechinelli Angelo ortei püspök, pápai nunciussal Dsem kiadásáról és a török háborúról, – Ancona visszaadása, – Mátyás
a főurakat, várakat, megyéket, városokat Corvin János hűségére esketi.
1490 ápr. 6.
Hunyadi Mátyás halála, – júl. 4. Corvin János
veresége Csonthegyen (Tolna m.), – Kinizsi
kiveri a Nagyváradig portyázó törököket, –
aug. Ulászló és Albert kiegyezése, – Alsó-

Ausztria Miksa kezébe esik, – szept. 28. II.
Ulászló koronázása, uralk. 1516 márc. 13-ig, –
Albert elfoglalja Egert, ostromolja Kassát,
Miksa elfoglalja Sopront, Kőszeget, Zágrábot,
Veszprémet és nov. 16. Székesfehérvárt, – dec.
Miksa visszavonul.
1491
Ulászló kiegyezik Alberttel. Visszafoglalja a
Dunántúlt, – pozsonyi szerződés Miksával, –
Albert új betörései, veresége Eperjesnél, kibékülése.
1492
török támadások visszaverése a Dunától és
Szávától délre eső várak alól, a fekete sereg
szétverése Halászfalva mellett.

1493 febr.–márc.
török dúlás az Olt-völgyben, vöröstoronyi győzelem, – szept. 18. Jákub bég győzelme a korbáviai grófságban, – Kinizsi sikeres kalandja
Szendrőnél.
1494
Kinizsi megmenti Nándorfehérvárat az árulóktól, – okt.–nov. Kinizsi utolsó kalandozása
Szerbiában, Bulgáriában, – nov. 24. Kinizsi
Pál halála, – Drágfy Bertalan erdélyi vajda elfoglalja Ujlak várát.
1495
Ujlaky Lőrinc várainak elfoglalása (Kaposvár,
Rahóc), – Németújvár ostroma, Ujlaky hódolása, – háromévi béke a törökkel.

1500
VI. Sándor pápa érvényteleníti Ulászló két házasságát, – háború Velence és a török közt.
1501 okt.
Som József temesi bán Szerbiát dúlja, – Corvin János és Geréb Péter Horvátországban
szétver egy török csapatot, fölmenti Jajca várát.
1502 júl.
Jajca ostroma, – Corvin újabb győzelme, – okt.
magyar kalandozás Bosznia, Szerbia és Bulgária területén, Velence kibékül a szultánnal.
1503 aug. 20.
hétévi béke a szultánnal.
1504

Corvin János halála.
1505 okt. 13.
rákosi végzés idegen uralkodó választása ellen.
1506
II. Lajos születése, Candalei Anna halála, –
Zsigmond lengyel király, uralk. 1548-ig.
1507
1508
Cambrayi liga, – II. Lajos koronázása.
1509
Corvin özvegye, Frangepán Beatrix nőül megy
Brandenburgi György őrgrófhoz.
1510
háromévi fegyverszünet a törökkel.

1512–1520
Szelim szultán.
1512
török pusztítás Horvátországban, – Báthory
István győzelme Nándorfehérvárnál, – Zápolyai János eredménytelenül ostromolja Szendrőt.
1513
a török béke megújítása.
1514 ápr. 24.
Bakócz Tamás átadja Dózsa Györgynek a pápa
által megáldott zászlót, – pórlázadás, – Bornemissza János és Tomori Pál szétveri a gubacs-szentlőrinci tábort, – Dózsa ostromolja
Szegedet, Csanádnál győz, Csanádot földúlja,

– Temesvár ostroma, Dózsa leveretése és
kivégzése; 1514:36. tc.: a király nem adhat
kegyelmet a lázadóknak.
1515
pozsony–bécsi összejövetel, Habsburg–Jagelló
házassági szerződés, – júl. Zápolyai János kudarca Sarnónál.
1516 márc. 13.
II. Ulászló halála, – II. Lajos, uralk. 1526 aug.
29-ig.
1517
a török béke megújításának visszautasítása, –
máj. Beriszló Péter és Zrínyi Miklós fölmentik
Jajcát.
1518

a pápa általános európai hadjáratot tervez a török ellen, – Jajca újabb ostroma, – 3 évi fegyverszünet.
1519
Miksa császár halála, – Verbőczi követsége
Velencében és Rómában.
1520
a törökök több várat elfoglalnak Boszniában és
Dalmáciában, – Beriszló Péter halála Bihácsnál, – szept. 21. Szelim szultán halála.
1521–66
Szulejmán szultán.
1521
magyar követség a wormsi birodalmi gyűlésen, – Behram csausz Magyarországon, – Keg-

levich Péter megvédi Jajcát, – júl. 7. Szabács,
– júl. 12. Zimony, – aug. 29. Nándorfehérvár
eleste, – a magyar királyi sereg Tolnánál,
Báthory nádoré Péterváradnál, Zápolyai vajdáé
az erdélyi török támadással elfoglalva, –
Verbőczi a nürnbergi birodalmi gyűlésen.
1522
Bali bég elfoglalja Orsovát, – Rhodos eleste, –
Lajos király a horvát végvárakat Ferdinándra
bízza, aki oda Katzianer János laibachi kapitányt küldi.
1523
liga a Perényiek vezetése alatt Báthory és Zápolyai ellen, – máj. kalocsai érsek és nándorfehérvári főkapitány Tomori Pál, – nagyolaszi
győzelem.

1524
Szörény vár eleste, Jajcát Frangepán Kristóf
fölmenti, – Burgio Antal pápai követ Magyarországon (a mohácsi vészig).
1525
rákosi országgyűlés után új főúri liga, benne a
Zápolyaiak is, – páviai csata, – I. Ferenc francia király követe Szolimánnál, – hatvani diéta,
nádor Verbőczi István.
1526 ápr.
rákosi országgyűlés, Verbőczi bukása, – júl.
Pétervárad eleste, – aug. 24. Tomori győzelme
a Drávánál, – aug. 29. mohácsi csata, – speyeri
birodalmi gyűlés.

1526-1606
1526 nov. 11.
Zápolyai János koronázása, uralkodik 1540-ig,
– nov. 30. Ferdinánd oklevele az ország jogainak megtartásáról, – dec. 16. Ferdinánd királlyá kiáltása, uralkodik 1564-ig.
János követségeket küld a külföldi udvarokba.
[Magyarország nyugati részének politikai autarkiája megszűnik. A szultán hódított országnak tekinti Magyarországot.]
Ferdinánd országgyűlésén külön tárgyalnak a
főurak és köznemesek, magyarul.
[János pártján a familiáris rendszer mechanizmusa. – János elhanyagolja a hadikészületeket.]

1527 júl. 25.
Iván cár veresége Sződnél, – aug. 20. Ferdinánd bevonul Budára – szept. 27. Frangepán
Kristóf halála, – nov. 3. Ferdinánd koronázása.
Jajca török kézre kerül. Lasky követsége a
szultánnál.
1528 jan. 27.
Szolimán szövetséget ígér Jánosnak, – márc.
20. szinai csata, – máj.–nov. Ferdinánd első
követsége Sztambulban, – szept. 25. sárospataki ütközet, – okt. 28. fontainebleaui egyezmény.
1529. jún. 22.
földvári csata Erdélyben, – aug. 18. János Mohácsnál Szolimán előtt, – szept. 7. Buda eleste,

– szept. 26–okt. 14. Bécs ostroma. Ibrahim
Jánosnak kiadja a Siklósnál török kézbe került
koronát. [Jánost alattvalójának tekinti a
szultán, Magyarország a török felvonulási és
élelmezési területe.] Az ország kettészakadása
állandósul.
1530 febr. 14.
budai országgyűlés, Bánffy János nádor 1534ig – nov. Buda ostroma (Roggendorff). – dec.
26. Gritti kormányzó.
nov. poseni fegyverszünet három hóra.
1531 márc. 19.
bélavári, máj. 19. veszprémi, nov. zákányi tanácskozások.
máj. egyévi fegyverszünet a szultán beleegye-

zésével.
János szövetkezései a bajor hercegekkel és a
szász választóval.
1532. jan. 1.
kenesei, márc. 12. berhidai tanácskozások,
Ferdinánd (Esztergom ápr. 24.) ellenországgyűlése, – júl.–szept. Lamberg és Nogarola,
Ferdinánd követei a szultánnál, birodalmi hadsereg Bécs alatt. aug. 10–29. Kőszeg ostroma,
– okt. 4. Thurzó Elek helytartói kinevezése.
az Ártándy-testvérek kivégeztetése.
a Zrínyi-testvérek megtagadják a szultánnak az
adót.
1533. jan. 21.
a szultán békét ígér Ferdinándnak.

1534
Bánffy nádor halála. Nádasdy Tamás Ferdinándhoz pártol.
aug. 10. Czibak Imre, szept. 29. Gritti halála.
1535 aug. 21.
fegyverszünet Ferdinánd és János közt (1536
márc. 1-ig), – okt. 4. Péter moldvai vajda Ferdinándnak hűséget fogad, – dec. 4. Kassa elfoglalása. Fráter György a kiegyezés mellett.
1536 márc. 1.
Nagyszeben Jánosnak hódol.
[7–8 ezernyi szabad székely a primorok jobbágyává süllyed. – Az erdélyi szászok lélekszáma 60–70.000, az oláhoké 80–100.000. – A
szász székekben a városok vezetőszerephez

jutnak].
[János a szultán bizalmatlansága miatt nem
erősítheti meg a török végeket.]
1537
Klissza török kézre kerül.
szept. Katzianer veresége Eszéknél.
[a királyi hatalom szilárdulása, a rendiség védekezése megmerevíti a magyar alkotmányt].
1538 febr. 24.
Nagyváradi béke, – a római pápa János öt főpapját kinevezi.
1539 febr. 23.
János esküvője Izabellával, – okt. 3. Katzianer
meggyilkolása.
1540 júl. 7.

János Zsigmond születése, 21. János király halála, – nov. Buda ostroma (Fels Lénárt). A török Baja–Kalocsa környékén telel.
1541 máj.–aug.
Buda ostroma (Roggendorff), – aug. 29. Buda
török kézre kerül, – dec. gyalui egyezmény, –
Majlád erdélyi vajda török rabságba jut.
1542 jan.
tordai gyűlés, Szolimán rendeletére KeletMagyarország fölosztatik János Zsigmond,
Fráter György és Petrovics közt, Izabella a
gyulafehérvári püspökség jövedelmét kapja, –
szept.–okt. Pest ostroma, – nov. Thurzó Elek
felmondása, – dec. Várdai Pál helytartó.
1543 febr.

kolozsvári gyűlés Izabellára bízza Erdély kormányát, Gyulai gyűlésen a magyarországi részek Erdélyhez csatlakoznak, – jún. 23. Valpó,
júl. Pécs júl. 7. Siklós, aug. 10. Esztergom,
aug. 17. Tata, szept. 3. Székesfehérvár török
kézben.
1544 ápr.-tól:
Visegrád, Nógrád, Hatvan, Döbrököz, Simontornya, Ozora, Velika török kézre kerül; lévai
és szalkai győzelem.
aug. tordai gyűlés Fráter Györgyre bízza a
pénzügyeket és igazságszolgáltatást.
1545 nov. 10.
fegyverszünet 18 hóra a törökkel.
1547:5.

A dinasztia örökös voltának elismerése.
1547 ápr.
Nyáry Ferenc a szászországi harctéren, – jún.
török béke, – dec. a török béke kihirdetése a
magyar tanácsban.
1549 febr. 10-től
Báthory András új tárgyalásai Martinuzzival.
[főurak egyezményei az ország békéje érdekében].
1550–51
háború Izabella és Fráter György között.
[Mária özvegy királyné birtokai kivétetnek a
magyar kamara hatásköréből].
1551
júl. 19. Izabella Kolozsvárt aláírja a szerződést

Erdély átadásáról, – szept. 19. Becse, 24.
Becskerek, okt. 8. Lippa török kézben, okt.
16–27. Temesvár ostroma, – nov. 18. Lippa
visszafoglalása, – dec. 17. Fráter György halála. Castaldo uralma Erdélyben.
1552
júl. 26. Temesvár, 30. Lippa, aug. 11. Karánsebes török kézben.
ápr. 10. Veszprém, júl. 10. Drégely, szept. 4.
Szolnok eleste, szept. 9–okt. 18. Eger ostroma.
Szeged végleges megszállása.
aug. 11. palásti csata, szept. Móric szász választó Győrnél.
1553
Csázma és Verőce török kézben.

[nemesek menekülése a várakba].
1554 márc. 1.
Nádasdy Tamás nádor 1562-ig, – Kaposvár,
Korotna, Babócsa, szept. Fülek török kézben.
– Oláh Miklós megkezdi Érsekújvár építtetését.
1555 febr. 14.
pápai fölmentvény Martinuzzi gyilkosainak.
1556
márc.–júl. Petrovics Péter Erdélyben. – nov.
28. Szamosújvár elfoglalása, jún.–júl. Szigetvár első ostroma, – júl. 22. Rinya melletti ütközet, – aug. Tarkő, Nagyida elfoglalása, –
szept. Korotna visszafoglalása.
1557

Nagyvárad Izabellának hódol.
máj. 1. Tata újból török kézre, – okt. 15. Nagyszöllős Ferdinándé.
[országgyűlési viták a rendi gravamenek és kir.
propozíciók elsősége fölött. – „Vegyes” (= más
országokat is érdeklő) magyar ügyek. – A király törvényváltoztatási gyakorlata, – az idegen befolyás intézményessé válik].
1558
szept. 1. Bebek és a Kendyek kivégzése, – okt.
13. kazai csata.
1559 jan. 31.
török béke, – szept. 20. Izabella halála.
[János Zsigmond fokozatosan eladományozza
a fejedelmi birtokokat].

1562 márc. 4.
hadadi csata, – máj. székely lázadás, – jún. 2.
Nádasdy Tamás halála, – a nádori szék betöltetlen 1608-ig, – aug. 17. török béke, – Segesvári országgyűlés székelyföldön életbelépteti a
jus regiumot, a székelység jobbágysorba süllyed.
1563 szept. 8.
Miksa koronázása, Eger és a horvátországi várak királyi kezelésbe vétele.
1564 júl. 25.
Ferdinánd halála. I. Miksa uralk. 1576-ig.
1565
Schwendi elfoglalja Tokaj, Szerencs, Szatmár,
Erdőd, Nagybánya várait, János Zsigmond

visszafoglalja Nagybányát, Erdődöt, Pankotát,
Schwendi újra elfoglalja Nagybányát, Jenőt.
aug. 7. a szultán elrendeli a várak visszaadását
János Zsigmond kezéhez. Krupa, Novi török
kézben, Erdődy Péter győzelme.
1566 jún.–júl.
Veszprém és Tata visszafoglalása, – jún. 29.
János Zsigmond Zimonyban a szultán előtt, –
szept. 1. Gyula, utána Jenő és Világosvár,
szept. 8. Szigetvár eleste, – tatárdúlás a Tiszavidéken, – János Zsigmond hadai Debrecennél
kiszabadítják a tatárok foglyait.
1567
Schwendi Munkácsig nyomul, várharcok.
1568 jan. 14.

Oláh Miklós halála, – febr. 17. drinápolyi béke.
1569 okt. 18.
Verancsics Antal esztergomi érsek, kir. helytartó Bornemisza Pál nyitrai püspök.
1569–70.
Karácsony György lázadása. Dobó és Balassa
elfogatása.
1571 jan.
béke János Zsigmond és Miksa között, – márc.
14. János Zsigmond halála, – ápr. Thury
György halála, – máj. 25. Báthory István erdélyi fejedelem (1586-ig).
Várgede török kézben, Érsekújvár erősítése.
[török betörések béke idején].

1572 jún. 24.
Verancsics kir. helytartó, – szept. 20. Rudolf
koronázása.
[viszály a király és rendek közt a háramlott
birtokok miatt].
1573 jan.
Gubecz Máté lázadása, – febr. 3. a török Kanizsa külvárosát dúlja, – jún. 15. Verancsics halála.
[németgyűlölet az idegen kormányzat miatt.]
1573–74
Békes Gáspár lázadása.
1574 júl. 10.
Kerelőszentpáli csata, – júl. Kékkő, Divény,
Somoskő, Buzin és Zrin török kézben, – nov.

22. török béke újabb 8 évre.
1575 dec. 14.
Báthory István lengyel királlyá kiáltása. Visszafoglalja Husztot.
1576
Báthory Kristóf erdélyi fejedelem (1581-ig), –
okt. 12. Miksa halála. – dec. 25. török béke 8
évre.
1576–1608
I. Rudolf király.
1577
Ferhád boszniai basa 150 községet pusztít el
Horvát-Szlavonországban.
1578 júl.
Károlyváros építésének kezdete.

1579
Buzin, Osztrovác, Zrin visszafoglalása. Rudolf
betegségének kezdete.
1580
zsámbéki, nádudvari, gorbonoki csata.
1581 máj. 27.
Báthory Kristóf halála, utóda Zsigmond (1602ig). Istvánffy Miklós alnádor.
1583 jan. 11.
török béke újabb 8 évre. – Körmend megrohanása, balatonhidvégi és ónodi csaták. Erdődy
Tamás horvát bán.
1584
Dobsina pusztulása, szluini csata.
1585 ápr.

Géczy János Erdély kormányzója. 10.000 családra becsült bolgár-szerb-oláh menekült Erdélyben.
[Báthory István törökellenes terve.]
1586
Muraköz dúlása, dec. 13. Báthory István halála
(erdélyi fejedelem Báthory Zsigmond 1581
óta, 1602-ig).
1587
szőnyi, koppányi, érdi és kacorlaki csata.
1588
Fejérkövi István nyitrai püspök kir. helytartó, –
okt. 8. szikszói harc.
[főurak a közjogi ellenzék vezérei, – országgyűlésen és bizottságaiban övék a döntő szó, –

megyék követeket a főurak és alispánok
akarata szerint választanak].
1591
Kiskomárom eleste. Sziszek ostroma.
1592–1605
VIII. Kelemen pápa állandó pénz- és katonasegélye Rudolfnak a török ellen.
1592
török béke 8 évre.
Hrasztovica, Gora, Bihács elfoglalása. Petrinja
építése, – júl. 19. Petrinjai csata, – nov. Sziszek új ostroma.
1593
a szlavon rendek a töröknek való hódolással
fenyegetőznek, – jún. 22. sziszeki csata, Has-

szán basa halála, – aug. Sziszek. okt. Veszprém
és Palota eleste, – nov. 3. pákozdi csata, – nov.
Rimaszombat, Divény és Fülek és több kisebb
vár visszafoglalása. 15 éves háború 1608-ig.
1594 márc.
Berzence, Csurgó, Babócsa és Nógrád visszafoglalása, – máj.–jún. Esztergom ostroma, Balassa B. halála. – júl. 13. Tata, szept. 29. Győr
török kézbe, tatárdúlás Debrecen környékén.
júl.–aug. Petrinja, Sziszek, Hrasztovica, Gora
visszafoglalása, Petrinja, Hrasztovica, Góra ismét török kézbe.
aug. 28. Báthory Boldizsár és társai kivégzése.
1595 jan. 28.
prágai szövetség Rudolf és Báthory Zsigmond

között, – júl. 16. Hardegg kivégeztetése, – júl.
24. Párkány visszafoglalása, – aug. 14. Mansfeld Károly halála, – aug. 26. vörösvári csata,
– szept. 3. Esztergom visszafoglalása, aug. 6.
Báthory Zsigmond esküvője.
aug. Hrasztovica, Gora, Petrinja visszafoglalása, – okt. 18. Tergovistye, Gyurgyevó elfoglalása.
1596 ápr. 7.
Klissza visszafoglalása, – jún. 6. Klissza eleste, jún. Temesvár ostroma. – Hódmezővásárhely pusztulása.
Vác, Hatvan visszafoglalása. – okt. 13. Eger
elfoglalása, – 26. mezőkeresztesi csata. Szegeden tatár had telel.

1597 jan. 29.
Kutassy János esztergomi érsek és kir. helytartó, – Tata visszafoglalása és elvesztése, Győr
ostroma, – okt.–nov. Temesvár ostroma, – a tatárok Zombor környékén télre maradnak.
1598 márc. 28/9.
Győr, ápr. Tata, Gesztes, Veszprém, Palota
visszavétele, – okt.–nov. Buda ostroma.
ápr. 10. Rudolf biztosai Erdélyt átveszik, – jún.
9. Mihály vajda hódolása, aug. 20. Báthory
Zsigmond újra Kolozsvárt, – szept. Csanád török kézre, – okt.–nov. Nagyvárad ostroma.
Szalonta „kis futása”.
1599 márc.
Báthory András erdélyi fejedelem, – okt. 28.

sellenberki csata, – okt. 31. Báthory András
halála, – nov. 1. Mihály vajda Gyulafehérvárott.
jún. 20. tolnai zsákmány, Koppány, Ozora,
Dombóvár, Valpó visszafoglalása.
1600 márc. 23.
Pálffy Miklós halála, – jún. vallon lázadás Pápán, – júl. 29. Schwarzenberg halála, – aug.
10. Pápa megfékezése.
Siklós, Babócsa eleste, – okt. 20. Kanizsa átadása.
szept. 18. miriszlói csata.
1601 febr. 4.
Báthory Zsigmond újra fejedelem, – aug. 3.
goroszlói csata, – 19. Mihály vajda halála, –

szept. 11. Báthory Zsigmond Brassónál. szept.
20. Székesfehérvár visszafoglalása, – okt. 13–
15. Székesfehérvár körüli csaták, – nov. 18.
Ferdinánd elvonulása Kanizsa alól.
1602 júl.
Báthory Zsigmond végleges távozása Erdélyből, – Székely Mózes tövisi veresége, – aug.
29. Székesfehérvár átadása a töröknek. szept.–
okt. Buda ostroma, Pest visszafoglalása, – a tatárok Pécs és Szigetvár körül telelnek.
1603 júl. 22.
Székely Mózes halála Brassónál. – Illésházy
menekülése.
Budát Ruswurm másodszor ostromolja. Hatvan visszafoglalása.

1604 jan. 6.
a kassai templom elfoglalása, – május: az
1604:22. t.-cikk, – szept. Pest és Hatvan újra
török, – okt. 10. Esztergom fölmentése, – okt.
15. diószegi (álmosdi) csata, – nov. 12. Bocskay Kassán, – 14. osgyáni, 28. edelényi csata.
1605 ápr. 20.
szerencsi gyűlés, – máj. 17. pozsonyi első ütközet, – jún. 11. Nyitra Bocskaynak hódol. –
Bocskay hívei a Dunántúl.
júl. 1. Bocskay szerződése a törökkel, – szept.
14. medgyesi gyűlés.
okt. 3. Esztergom török kézbe, – 17. Érsekújvár Bocskayé, – nov. 11/12. Bocskay Budán a
nagyvezérnél. Bocskay Erdély-koncepciója.

Bosnyák Tamás érsekújvári kapitány: két tar
közt elveszünk.
1606 jún. 23.
bécsi béke, – aug. 8. Rudolf óvása, – szept. 23.
Mátyás nyilatkozata, a magyar, osztrák és cseh
rendek kölcsönös garanciája, – nov. 11. zsitvatoroki béke, – dec. 29. Bocskay halála.

1607–1780
1607 febr. 12.
Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem.
aug. 5. Forgách Ferenc bíboros kir. helytartó,
esztergomi érsek, 1615 okt. 15-ig.
1608 jan–febr.
pozsonyi országgyűlés, osztrák rendek szövetsége a magyarokkal a bécsi és zsitvatoroki béke védelmére.
márc. 5. Rákóczi Zsigmond lemond, 7. Báthory Gábor fejedelem.
márc. 28. Zsitvatoroki béke megújítása.
jún. 25. Rudolf lemond Magyarországról,
Ausztriáról és Morvaországról, 29. magyarmorva-osztrák szövetség újítása.

aug. 20. kassai egyezmény.
okt–nov. koronázás előtti ogy., nov. 16. II. Mátyás király, 17. Illésházy nádor választása,
nov.–dec. 6. kor. utáni ogy.
1609 május 5.
Illésházy István halála.
dec. 7. Thurzó György nádor 1616 dec. 24-ig.
1611 május 23.
Mátyás cseh királyi koronáztatása (Rudolf lemondása után).
júl. 9. Báthory Gábor veresége Brassónál, júl.–
szept. Forgách Zsigmond támadása.
dec. 4. Mátyás házassága.
1612 jan. 20.
Rudolf halála. – Géczy András Konstantiná-

polyban. okt. 14. földvári csata.
1613 okt. 23.
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 1629 nov. 15ig, – 27. Báthory Gábor halála.
1615
első nagyszombati egyezmény, – júl. zsitvatoroki béke újítása 20 évre.
1616 jún. 14.
Lippa átadása a töröknek.
szept. 28. Pázmány Péter prímás 1637 márc.
19-ig.
1617
második nagyszombati egyezség.
1618 május 16.

II. Ferdinánd megválasztása. Az első hitlevél.
– Forgách Zsigmond nádor 1621 jún. 20-ig. –
Pázmány védi a földesurak jogát a templomokhoz.
május 28. csehországi felkelés kitörése.
1619 márc. 20.
II. Mátyás halála.
jún. 13. Ferdinánd elutasítja a magyarok közvetítését a csehek érdekében.
aug. Bethlen támadása. Szept. 6. kassai vértanúk.
1619/20
Bethlen pozsonyi országgyűlése száműzi a
kath. egyházi rendet. Vác törökkézre adása.
1621 júl. 10.

érsekújvári csata.
aug. 25. Bethlen királlyá választása.
1622 jan. 6.
nikolsburgi béke.
jún. 4. Thurzó Szaniszló nádor 1625 május 1ig.
1623 aug.
Bethlen második támadása.
1624 máj. 8.
második bécsi béke.
1625 máj.
zsitvatoroki béke újítása Gyarmaton.
okt. 25. Esterházy Miklós nádor 1645 nov. 7ig.

nov. 26. III. Ferdinánd megválasztása.
1626 márc. 2.
Bethlen esküvője Brandenburgi Katalinnal.
aug. Bethlen harmadik támadása, – dec. 20.
pozsonyi béke.
1627 szept. 12.
szőnyi béke.
1629 nov. 15.
Bethlen Gábor özvegye mellett Bethlen István
kormányzó.
1631
segesvári ogy. I. Rákóczi György fejedelem
1648 okt. 11-ig.
márc. kállói és rakamazi ütközetek, ápr. 3. kassai egyezség.

1632
Rákóczi háborúra izgatja a portát.
1633 szept. 28.
eperjesi egyezmény.
1634 ápr.–máj.
Zólyomi Dávid hűtlenségi pöre.
1636 okt. 6.
szalontai csata, – dec. szászvárosi egyezmény.
1637 febr. 15.
II. Ferdinánd, márc. 19. Pázmány Péter halála.
nov. 16. Lósy Imre prímás 1642. febr. 9-ig.
III. Ferdinánd uralk 1657-ig.
1642 márc. 19.
Szőnyi béke újítása 20 évre.

márc. II. Rákóczi György választása.
1642
Lippay György esztergomi érsek 1666 jan. 2ig.
1643 febr. 3.
II. Rákóczi Gy. házassága Báthory Zsófiával,
ápr. francia svéd-erdélyi szövetség.
1644 febr.
I. Rákóczi György támadása.
1645 dec. 16.
linzi béke.
1646 szept. 25.
Draskovics János nádor 1648 aug. 6-ig.
1647 jún. 14.

IV. Ferdinánd ifjabb király.
1648
török béke újabb 22 évre.
II. Rákóczi György erdélyi fejedelem 1660-ig.
1649 márc. 24.
Pálffy Pál nádor 1654 februárig.
1652 febr. 18.
I. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választása ápr.
nagyvezekényi ütközet.
1655 márc. 15.
Wesselényi Ferenc nádor 1667 márc. 28-ig.
jún. 27. I. Leopold ifjabb királlyá koronáztatása.
1656 dec. 6.

Svéd-erdélyi szövetség.
1656–61
Köprili Mohamed nagyvezír.
1657
jan. II. Rákóczi Gy. lengyel földre nyomul.
ápr. 2. III. Ferdinánd halála, – I. Lipót uralk.
1705-ig.
ápr. 11. Rákóczi és X. Károly találkozása, –
jún. lengyel betörés Szatmárnémetiig, – jún.
22. Rákóczit a svéd, júl. 21. a kozák segédcsapatok elhagyják, – júl. 22. Rákóczi kiegyezése,
31. seregének tatárfogságba esése.
nov. Rédei Ferenc erdélyi fejedelem.
1658
jan. 25. Rákóczi újra fejedelem (medgyesi

ogy.)
máj. Rákóczi győz Lippa közelében, szept. 2.
Jenő eleste.
szept. tatárdúlás Erdélyben és a Tiszavidéken,
Gyulafehérvár pusztulása, Lugos, Karánsebes
török kézben.
szept. 14-én Köprili Mohamed, nov.-ben a marosvásárhelyi ogy. Barcsay Ákost teszi fejedelemmé.
Kemény János hazatérése a tatárrabságból.
1659 szept.
marosvásárhelyi ogy. Rákóczit ismeri el.
Apafi Mihály hazatérése.
1660 ápr.
hajdúvárosok pusztulása, máj. 22. fenesi csata,

jún. 6. Rákóczi halála, aug. 28. Nagyvárad töröknek hódolása.
1661 jan. 1.
Kemény János fejedelem, febr. Nagyvárad
környékének behódolása, jún. Barcsay Ákos
halála, Székelyhidát Leopold csapatai átveszik,
szept. 14. Apafi Mihály fejedelem uralk. 1690ig.
1661–76
Köprili Ahmed nagyvezér.
1662
jan. 23.nagyszöllősi csata. – Kemény János híveinek megnótázása.
szept. 2. az evangélikus rendek eltávoznak az
ogy.-ről.

1663 aug. 7.
párkányi csata. Szept. 25. Érsekújvár eleste.
1664
jan.–febr. Zrínyi Miklós hadjárata Eszékig. –
ápr. 28.–jún. 2. Kanizsa ostroma, jún. 30. Zerinvár eleste.
május 3.–júl. 19. Souches győzelmei: Nyitra,
Zsarnóca, Léva, Szentbenedek.
aug. 1. szentgotthárdi csata, aug. 10. vasvári
béke.
aug. Gremonville bécsi követ, – szept. Frangepán Katalin Velencében.
nov. 18. Zrínyi Miklós halála.
1665. jan. 5.
Wesselényi tiltakozása a béke ellen. – Székely-

hid lerombolása.
1666
Szelepcsényi György prímás 1685 jan. 14-ig.
1666
Zólyomi Miklós menekülése.
1666 márc. 1. Rákóczi Ferenc házassága, –
ápr. stubnyai összejövetel, – júl. Nádasdy és
Wesselényi szövetsége, – aug. 23. murányi értekezlet, – dec. Wesselényi Gremonvillenél.
1667
Baló Kandiában, Panajotti árulása.
1667
helytartó Nádasdy Ferenc (1670-ig).
1668 szept.

Iványi Fekete László Szelepcsényinek, 1669
jan. Széchy Mária Rottalnak árulja el az összeesküvést.
1669 jan. 30.
Rottal leleplezi az összeesküvést, – ápr., máj.
elnököl az eperjesi gyűlésen, – ápr. 26. pataki
egyezmény, – dec. 26. Casanova jelentése.
1669–74
Lobkowitz Vencel hg. első titkos tanácsos.
1670. jan. 24.
kassai, – 28. breznóbányai, – márc. 16–28.
besztercebányai gyűlés, – márc. 22. Tattenbach
elfogatása.
1670
Német csapatok Magyarországba, – ápr. 17.

Zrínyi Péter és Frangepán Ferenc Bécsben, –
máj. 1. Rákóczi hódoló levele.
szept. 3. Nádasdy Ferenc elfogatása, – helytartó Szelepcsényi György (1681-ig).
aug. 18.–okt. lőcsei bizottság.
dec. 3-tól Rottal gr. elnöklete alatt bizottság
Pozsonyban.
dec. 10. Árva vára császáriak kezében.
1671
febr. 21. Rákóczi Ferenc 400.000 frt fejében
kegyelmet kap, – ápr. 30. Nádasdy, Zrínyi és
Frangepán, – dec. 1. Tattenbach kivégeztetése.
az erdélyi urak első ligája.
1672
a bujdosók Teleki Mihályt ismerik el fejüknek,

betörésük Erdélyből, Árva vm.-ben ev. pórlázadás.
jan. 20. Kollonics kamaraelnök, – júl. 14. Bársony János megöletése.
1673
a porta kijelenti, hogy nem tűri Erdély és Magyarország egyesítését.
febr. 27. Ampringen János Gáspár kormányzó.
szept. 25. Szelepcsényi pozsonyi törvényszéke
előtt 33 prot. lelkész.
1674 márc.–ápr.
Szelepcsényi előtt 300-nál több prot. lelkész.
Gályarabok.
dec. 28. Bánffy Dénes halála.
1675. jan. 13.

Leopold védlevele a végbeli prot. katonáknak,
dec. 6. Strassoldo Debrecenben.
1676
de Ruyter admirális kiszabadítja a gályarab lelkészeket, a bujdosók földúlják Hajdúnánást. –
júl. 1. I. Rákóczi Ferenc halála.
1676–1683
Kara Musztafa nagyvezér.
1677
A bujdosók fölégetik Hajdúhadházat.
máj. 27. varsói szerződés XIV. Lajos és Apafi
közt.
1678
pozsonyi tanácskozás.
júl.–aug. Teleki hadjárata Eperjesig, – szept.–

okt. Thököly a bányavárosokban, – nov. fegyverszünet 1679 végéig, – XI. Ince békéltető
utasítása Buonvisihez.
1679
Soproni tárgyalások. – Ampringen elhagyja az
országot.
1680
Báthory Zsófia halála. Fegyverszünet 1681 júniusig.
1681 máj.–dec.
soproni ogy., – jún. 13. Esterházy Pál nádor
(1713 márc. 24-ig).
1681 dec.
a kath. főpapság, Buonviši, a protestánsok tiltakozásai a vall. törvények ellen, – aug. Apafi

előnyomulása a Tiszáig.
1682 máj.
Thököly Budán, – jún. 15. esküvője Zrínyi Ilonával.
aug. 14. Kassa Thököly kezében. Ibrahim budai basa Thökölyt Felső-Magyarország királyává teszi. Apafi eltörli a ligát.
1683
márc. 31. Leopold és Sobiesky szövetsége.
aug. 8. Nagyszombat pusztulása.
júl. 14–szept. 12. Bécs ostroma, okt. 9. Párkány, 27. Esztergom visszafoglalása, dec. 25.
Kara Musztafa kivégzése.
1684
márc. 5. Szent Szövetség (Lipót, Sobiesky és

Velence, a pápa védnök).
jún. 18. Visegrád, 27. Vác, 30. Pest visszavétele.
júl. 14–nov. 3. Buda ostroma.
aug. 15. XIV. Lajossal 20 évi fegyverszünet.
1684/5
Dunod Apafinál.
1685 jan. 14.
Szelepcsényi György halála.
1685
márc. 21. Széchenyi György esztergomi érsek
1695 febr. 18-ig.
aug. 16. táti csata, 19. Érsekújvár visszavétele.
szept. 11. Eperjes, 29. Tokaj, okt. 25. Kassa el-

foglalása.
okt. 4–dec. 4. Thököly török fogsága.
1686
febr. 9. Carafa elfoglalja Szentjóbot, – Debrecen sarcolása.
jún. 21–szept. 2. Buda visszavétele.
szept. 23. Simontornya, okt. 22, Pécs, 30. Siklós, nov. 12. Kaposvár visszavétele.
okt. 20. zentai csata (Veterani), 21. Szeged
visszavétele.
1687
febr.–nov. eperjesi vértörvényszék.
aug. 12. nagyharsányi csata. Eszék, Pétervárad, Valpó, Vukovár visszavétele.
okt. 27. balázsfalvi szerződés. Téli szállás Er-

délyben.
dec. 7. Eger visszavétele.
dec. 9. I. József koronázása, hitlevélben revíziós záradék, – erdélyi rendek concordia levele.
1688.
jan. 17. Munkács átadása.
máj. 19. Székesfehérvár, jún. 20. Lippa, szept.
6. Nándorfehérvár megvétele. Szept. 5. derbendi csata.
1689
jan. 26. Szigetvár visszavétele, aug. 30. batocsinai, szept. 24. nisi ütközet, okt. 19. Viddin
elfoglalása, nov. 7. Brankovics György elfogatása.
aug. 12. XI. Ince pápa halála, Buonvisi távozá-

sa Bécsből, – Köprilizádé Musztafa nagyvezér.
1690
ápr. 12. Lotharingiai Károly halála.
ápr. 15. Apafi halála, – aug. 21. zernyesti csata.
ápr. 13. Kanizsa visszavétele, – okt. 8. Nándorfehérvár eleste.
okt. 16. Diploma Leopoldianum (Bethlen M.féle).
1691
Erdély gubernátora Bánffy György, kancellárja
Bethlen Miklós.
aug. 19. Zalánkeméni csata.
Szept. 12. Lippa visszavétele, okt. 10–1692
jún. 5. Nagyvárad ostroma.
dec. 14. Diploma Leopoldianum Erdély részé-

re.
1692 máj. 2.
Pescabara (Veterani)-barlang török kézbe kerül.
1693 aug.–szept.
Nándorfehérvár ostroma. Jenő és Világos visszavétele. Okt. tatárpusztítás Debrecen környékén.
1694
Gyula visszavétele.
1695 júl. 14.
Kollonich Lipót esztergomi érsek, 1707 jan.
20-ig.
szept. 7. Lippa újra török kézben, 21. lugosi
csata, Veterani halála.

1696 aug. 26.
Bega mellett (Hettin-nél) csata, II. Apafi Mihály Bécsbe vitele, nov. Széchenyi Pál tiltakozása.
1697
jún.–júl. Tokaji Ferenc lázadása.
szept. 11. zentai csata.
1699 jan. 26.
karlócai béke.
1700 nov. 1.
Rákóczi Ferenc levele XIV. Lajoshoz, – dec.
11. Barbesieux válasza.
Fra Gabriele javaslata.
1701 febr. 11.

Rákóczi F. újabb levele XIV. Lajoshoz, – ápr.
18. elfogatása.
1702
szerb határőrvidék szervezése.
máj. 16. Esterházy Pál tiltakozása a jászkún
kerület elzálogosítása ellen.
1703
febr. 18. örökösödési paktum, József ága
előnyben.
febr. 18. Zrínyi Ilona halála.
máj. 12. brezani kiáltvány, – jún. 7. dolhai ütközet, 16. Rákóczi F. átlépi a határt, – okt. 18.
Gyulafehérvár kuruc kézben.
1704
jan. 2. Széchenyi Pál megbízatása béketárgya-

lásra.
jan. 6. Tokaj átadása, febr. 1–3. Pécs égetése,
27. Recrudescunt nyomatása Nagyszombatban, márc. gyöngyösi értekezlet.
ápr. a Dunántúl Heister, máj. Forgách Simon
kezében.
máj. 28. szomolányi, jún. 13. koroncói, júl. 4.
körmendi ütközet, júl. 6. gyulafehérvári gyűlés
Rákóczit fejedelemmé választja.
júl.–aug. Szeged megszállása.
szept. a Dunántúl Heister kezében.
szept. 13. Thököly Imre halála.
okt.–nov. selmecbányai értekezlet.
nov. Érsekújvár, Kassa, dec. 1. Eperjes kuruc
kézben, dec. 26. nagyszombati csata.

1705
jan. 1. lévai államtanács elhatározza rézpénz
veretését.
jan. Szatmár kuruc kézben.
jan.–febr. Károlyi a Dunántúl, márc. 31. kiliti
ütközet.
máj. 5. I. Leopold halála, – I. József uralk.
1711-ig.
máj. 19. francia segédpénz havi 50.000 livres.
máj. Károlyi a rácokat Gyuláig szorítja.
aug. 10. pudmerici ütközet.
szept.–nov. Herbeville romlása, nov. 11. zsibói
ütközet.
okt.–1706. júl. 22. nagyszombati tárgyalások.
nov.–dec. Vak Bottyán a Dunántúl.

1706
márc.–ápr. Károlyi Gyulafehérvárig hatol.
máj. Rákócziné Magyarországon.
máj.–július fegyverszünet.
július–1707 jan. Rabutin vonulása Erdélyből
Pestig.
szept. 12. Esztergom kurucoké, okt. 9. császáriaké.
szept. Pekry Lőrinc Erdélyben.
nov. 5. egervári ütközet.
1707
márc. Károlyi Csanádig vonul, – ápr. 5. Rákóczi F. beiktatása Marosvásárhelyen.
máj. 31–jún. 22. ónodi gyűlés, jún. 6. Rakovszky és Okolicsányi esete,

jún. 14. trónfosztás.
júl. Arad ostroma.
aug.–okt. Rabutin vonulása Erdélybe.
1707
Keresztély Ágost szász herceg, prímás 1725
aug. 22-ig.
1708
jan.–febr. Bezerédy Bécsig, Balogh Ádám Pécsig, Ocskay Morvaországba, Károlyi Szegedig kalandozik.
júl.–nov. Károlyi Sándor Erdélyben.
aug. 3. trencséni csata, aug. 24. Pálffy elfoglalja Nyitrát, 28. Ocskay átpártol.
szept. 2. kölesdi harc, – szept. 21–okt. 12. Érsekújvár ostroma.

1709
ápr. 10. – Árva vára föladása, – júl. 19. Sümeg,
szept. 7. Veszprém elfoglalása, – aug. 4. liptói
sáncok ostroma, – szept. 26. Vak Bottyán halála, – dec. 13. Késmárk elfoglalása.
1710
jan. 1. Ocskay elfogatása, kivégeztetése.
XII. Károly seregéből egy menekülő töredék
Rákóczi zsoldjába lép.
jan. 22. romhányi csata, – febr. Balogh Ádám
Nagyszombatig kalandozik, – febr. 13. Lőcse,
jún. 12. Szepesvár, szept. 23. Érsekújvár, okt.
17. Szolnok, nov. 30. Eger eleste.
okt. 29. vörösmarti vereség, Balogh Ádám kivégeztetése.

dec. 4. Bártfa, 10. Eperjes eleste.
1711
Pálffy János főparancsnok teljhatalmat kap.
febr. 21. Rákóczi külföldre megy.
ápr. 17. I. József halála, III. Károly uralk.
1740-ig.
ápr. 27. Kassa átadása, – ápr. 30. szatmári béke, – máj. 1. a kuruc sereg Nagymajténynál eloszlik, – jún. 23. Munkács eleste.
1712
márc. horvát országgyűlés határozata a trónörökösödésről, – Erdély hadiadója 155.000 frt.
máj. 22. III. Károly koronázása, – hitlevél biztosítja a szabad királyválasztást a fiág kihalta
után.

1712–15
pozsonyi országgyűlés.
1712–15
pozsonyi országgyűlés, – Buda, Pest, Esztergom, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged, Szatmárnémeti szabad királyi városok, – Turóc
vármegye új pecsétje, – országgyűlési követek
napidíját a nemesség fizeti, – Rákóczi és társai
számüzetnek, – egyes vármegyék elhatárolása,
– Savoyai Jenő, Heister Szigbert és számos
más külföldi honfiúsítása.
1713 ápr. 19.
osztrák pragmatica sanctio. II. Apafi Mihály
halála.
1714

Universal Bankalität.
okt. 14. Pálffy Miklós nádor 1734 márc. 20-ig.
1715–22
ogy. bizottság a helytartótanács kebelében haditanács szervezését ajánlja a magyarországi
hadsereg felügyeletére.
1716–18
török háború.
1716 ápr. 13.
szövetség Velencével, – aug. 5. péterváradi
csata, – okt. 13. Temesvár visszavétele.
1717 máj. 13.
Mária Terézia születése.
aug. 16. nándorfehérvári csata. 18. Nándorfehérvár visszavétele, – aug. 22.–szept. 4. tatár

betörés a Szamos-völgyben.
okt. 10. Rákóczi F. Törökországba érkezik.
1718 júl. 21.
passarovici béke.
[az 53 gyalogezredből 3 magyar.]
1720–22
német-cseh tartományok elfogadják a pragm.
sanctiót.
1722 márc. 30.
erdélyi ogy. elfogadja a nőági örökösödést.
1722–1723
országgyűlés: Mercy Claudius Florimund honfiúsítása, – a földesurak saját jobbágyaikat sem
költöztethetik más megyebeli birtokaikra.

1723
a hadiadó 2.138.000 frt.
1724 jan. 20.
utasítás a helytartótanács, – máj. 28. a hadbiztosság részére.
1725
Faterházy Imre prímás 1745. dec. 6-ig.
1727
új utasítás a magy. kancelláriának.
1728 dec. 23.
Poroszország elismeri a pragmatica sanctiót.
Hadiadó 2,500.000 frt, – az újabb összeírást
megakadályozza az ogy.
1731

márc. 16. Nagybritánnia és Hollandia elismeri
a pragm. sanctiót.
márc. 21. Carolina resolutio.
máj. 23. Althan bíboros tiltakozása, – emiatt
királyi megrovás.
1732
helytartó Lotharingiai Ferenc (1741-ig)
1733–35
lengyel örökösödési háború.
1734
a nemesi konkurzus a nemesek adóztatása és a
katonaság kivitele ellen.
okt. 20. „második” Carolina resolutió.
1735

ápr. 8. Rákóczi Ferenc halála.
ápr.–máj. Péró lázadása.
1736
febr. 12. Lotharingiai Ferenc és Mária Terézia
esküvője.
ápr. 20. Savoyai Jenő halála.
1736–39.
török háború.
1737 júl.
előnyomulás Nisig.
1738
nov. 9. Rákóczi József halála.
nov. 18. Franciaország elismeri a pragm. sanctiót.

1739 szept. 1.
Nándorfehérvári béke. Nándorfehérvár átadása
a töröknek.
1740 okt. 20.
III. Károly halála. – Mária Terézia uralk. 1780ig.
1740–48
osztrák örökösödési háború.
1741
jan. 26. Pálffy János fegyverbe hívja a magyarokat.
jún. 22. Pálffy János nádor 1751 márc. 24-ig.
jún. 25. Mária Terézia koronáztatása.
szept. 11. vitam et sanguinem, 60.000 főnyi
magyarországi haderő kiállítása.

1741
4. tc. Lotharingiai Ferenc kormánytárs, 63. nemesi fölkelés.
1742 dec. 24
rendelet a Carolina resolutio végrehajtásáról.
1744 aug. 18.
nemesi konkurzus által megajánlott inszurrekció, Batthyány Károly önálló seregvezetést
kap.
1745
nov. 15. Csáky Miklós prímás 1757 máj. 31-ig.
dec. 25. drezdai béke.
1746
Kommerzdirektórium alapítása, – új utasítás a
magy. kancelláriának – a Teréziánum megnyi-

tása Bécsben.
1748
a három szlavón megye beolvasztása a magyar
vámterületbe, külön marad Horvátország, a
Bánság, Erdély.
okt. 23. aacheni béke.
Haugwitz reformja Ausztriában, modern telekkönyv.
1749 máj. 13.
a kir. palota alapkőletétele Budán.
1751
a hadiadó 3,200.000 frt, – Győr, Komárom,
Zombor és Újvidék sz. kir. városok.
máj. 11. Batthyány Lajos nádor 1765 okt. 26ig.

1756–63
hétéves háború.
1757
jún. 18. kolini csata, – a Mária Terézia-rend
alapítása.
okt. 16. Hadik András Berlinben.
A primási szék üresedésben 1761-ig.
1758
jún. 3. Mária Terézia először használja az
apostoli címet.
aug. 19. XIII. Kelemen elismeri a magy. kir.
apostoli címét.
okt. újabb kaland Berlinig.
1760

II. József Réveries c. emlékirata.
gr. Esterházy Antal Potsdamban.
1761 júl. 13.
Barkóczy Ferenc primás 1765 jún. 18-ig.
Mária Terézia 10.000.000 frtnyi adósság vállalására szólítja fel a megyéket.
1762
gr. Kemény László lemond az erdélyi gubernátorságról, a gubernium elnöke b. Buccow
Adolf.
1763 febr. 15.
hubertusburgi béke.
1764 jan. 6.
mádéfalvi veszedelem. Buccow halála.

1764/65
ogy.: a hadiadó 3,900.000 frt, – 2., 3.: ogy. és
helytartótanács székhelye Buda legyen, – a király lakjék Budán, – nemesi testőrség, – a magyar katonaság ruhája lehetőleg belföldön készüljön.
1765
II. József corregens, helytartó Albert szász herceg (1781-ig).
1765 nov. 2.
Erdély nagyfejedelemség.
1767 jan. 23.
úrbéri rendelet.
1767 aug. 1-től 1779-ig
Horvát-Szlavón-Dalmátország részére külön

(helytartó)-tanács.
1768, 1770 és 1776
II. József utazásai Magyarországon.
1770
gr. Pergen az iskolák államosítását javasolja.
1771
karlócai patriarcha világi hatóságának megszüntetése.
1772 nov. 5.
a 13 szepesi város hűségesküje.
1773
br. Brukenthal erdélyi kormányzó. Erdély kormányzata újra polgári, aug. 21. Mária Terézia
kimondja Galicia birtokbavételét.

1774
gr. Hadik András a haditanács elnöke.
Bukovina megszállása.
1776 máj. 20.
Batthyány József primás 1799 okt. 23-ig.
1778–79
bajor örökösödési háború.
1779 máj. 13.
tescheni béke.
1780 nov. 29.
Mária Terézia halála.

1780–1918
1780
II. József látogatása Katalin cárnőnél.
1781
erdélyi országgyűlés, – concivilitás Erdélyben.
márc. placetum regium, okt. 25. türelmi rendelet.
1782 ápr.
VI. Pius pápa Bécsben.
a magyar és erdélyi kancellária egyesítése.
1784
népszámlálás elrendelése.
az erdélyi szászföld különállásának eltörlése.
ápr. 13. a szent korona Bécsben, máj. 11. hiva-

talos nyelv a német.
nov. 1. német hivatalos nyelv a központi, egy
év mulva a megyei hatóságoknál, 3 év mulva a
bíróságoknál.
okt. 31–jan. 1. Hóra és Kloska lázadása, nov.
Abrudbánya földulása.
1785 febr. 28.
Hóra és Kloska kivégzése.
a vármegyei igazgatás átszervezése.
aug. 22. úrbéri rendelet, adószabályozási udvari bizottság.
1787
II. József büntetőtörvénykönyve.
tavaszán II. József Chersonban (Potemkin).
török háború, dec. 2. Nándorfehérvár sikerte-

len megrohanása.
megyei tiltakozások az újoncozás ellen.
1788 febr. 9.
Orsova, ápr. 19. Jassy, ápr. 24. Szabács elfoglalása, aug. 7. a török sereg átkelése a Dunán,
aug. 17–27 Mehádia elfoglalása, szept. 15. a
török Hunyadmegyében.
1789
megyei ellenállás az újoncozás és gabonaszállítás ellen, országgyűlés követelése, segélykérés a poroszoktól.
Gr. Pálffy Károly kancellár kibontakozási terve.
augusztus 26. az „emberi jogok deklarációja”.
Belgium elszakadása a dinasztiától.

szept. 12–okt. 9. Nándorfehérvár ostroma,
szept. 22. martinestii csata.
1790 jan. 28.
József rendeleteinek visszavonása.
február 20. II. József halála.
hat lovasezred fölirata a magyar szolgálati
nyelvért.
július reichenbachi kongresszus, szept. 23.
gyurgyevói fegyverszünet.
illir kongresszus.
1790–91.
vallásügyi viták alatt a horvátok elszakadásának gondolata.
1791 aug.
pillnitzi deklaráció, aug. 21. szisztovai béke.

Supplex libellus Valachorum.
az illir kancellária élére gr. Balassa Ferenc kerül.
1792-től 1815-ig
harcok a forradalom és Napoleon ellen.
1792 ápr. 20.
francia hadüzenet, szept. 20. valmy-i csata.
1793 jan. 21.
XVI. Lajos lefejeztetése, – az első koalíció.
márc. 18. neerwindeni győzelem, okt. 15–16.
wattigniesi vereség.
1794 jún. 26.
fleurusi vereség.
1795 április 6.

Sándor Lipót memoranduma a kormányzás
alapelveiről.
ápr. bázeli különbéke, a koalícióban Ausztria
és Anglia tart ki.
július 12. Sándor Lipót halála.
okt. 29. mainzi győzelem, dec. 1. fegyverszünet.
1796
József főherceg nádor (1847-ig).
ápr. Savoya különbékéje a franciákkal.
máj. 10. Lodi, – 15. Napoleon Milanóban.
szept. 3. würzburgi győzelem.
1797
nemesi felkelés.

febr. 2. Mantua kapitulál.
ápr. 7. fegyverszünet, 18. campoformiói béke.
1798
rastatti békekongresszus.
1799–1801
második koalíció.
1799
francia vereségek Német- és Olaszországban,
Masséna győzelme Svájcban.
1800
nemesi felkelés.
jún. 14. marengói csata, 15. alessandriai
egyezmény.
dec. 3. hohenlindeni csata.

1801 febr. 9.
lunevillei béke.
1804 augusztus 11.
Ferenc osztrák császári címe.
1805–1806
harmadik koalíció.
1805 okt. 17.
ulmi kapituláció.
okt. 30. Caldiero védelme.
nov. 13. a franciák Bécsben.
dec. 2. austerlitzi csata, – dec. 26. pozsonyi béke.
1806 aug. 14.
Ferenc lemond a német-római császári címről.

1808
spanyol felkelés.
O’Donnel gróf a defláció mellett határoz.
1809 ápr. 22.
eggmühli vereség, – máj. 13. a franciák Bécsben, – nemesi fölkelés.
máj. 15. Napoleon kiáltványa a magyarokhoz.
máj. 21/2. asperni, – jún. 14. győri csata, – 22.
Győr átadása, – júl. 5–6. wagrami csata, – 13.
Pozsony átadása, – okt. 14. schönbrunni béke.
1809–10.
József nádor reformterveiben Magyarországnak szánja a főszerepet, Ausztriának jutalmul
rendi alkotmányt kíván, – az udvari intrikákról
Károly Ambrustól kap tájékoztatást.

1811
Gentz: az államreform első feltétele „la conquête de la Hongrie”.
1811–1831
Erdélyben országgyűlés nélküli kormányzás.
1812–1825
országgyűlés nélküli kormányzás.
1812 jún.–dec.
Schwarzenberg herceg osztrák (Napoleon XIII.
számú) hadteste orosz földön.
1813 aug. 26/7.
drezdai, – okt. 16–19. lipcsei csata.
1814 márc. 31.
a szövetségesek Párizsban.

máj. osztrák hadjárat Murat, nápolyi király ellen.
máj. 30. első párizsi béke.
Bécsi kongresszus.
1815 jún. 18.
waterlooi csata. okt. 13. Murat agyonlövetése.
1816 jún. 1.
második devalváció.
1818 szept. 20
a só ára pengőben fizetendő.
1820 jan. 11.
a veszedelmes nyomtatványok behozatalának
tilalma
Ferenc király: „Totus mundus stultisat”.

szept. Ferenc és felesége körútja Magyarországon.
1821
a fanarióta uralom megszűnése.
1822 aug.
az adó pengőpénzben fizetendő.
1822/23
a megyék ellenállása.
1825 szept. 25.
Karolina Auguszta koronázása.
1826 április 17-i
felirat: a hazai nyelv a „nemzeti szellem típusa”
A kolera Elő-Indián és Perzsián áttör Európá-

ba.
1828–36.
gróf Reviczky Ádám kancellár.
1830 szept. 27.
V. Ferdinánd koronázása.
1831
felvidéki koleralázadás.
1832 dec. 31.
a párizsi lengyelek fölhívása a magyar nemzethez.
1833-tól
Kossuth Országgyűlési Tudósításai.
1835 márc. 18.
az erdélyi kir. tábla vádemelése Wesselényi el-

len.
1836 máj. 2.
a diéta bezárása. – Kossuth Törvényhatósági
Tudósításai.
gróf Pálffy Fidél kancellár.
1837 május
Kossuth elfogatása.
Lovassy László börtönben.
1839 elején
Wesselényi elítélése három évre.
Kollowrat Gaj folyóiratát kitüntetésre ajánlja.
1840 május 1.
vegyes ülés, kompromisszum az amnesztia- és
az újoncmegszavazás kérdésében. Kossuth

amnesztiát kap. Mailáth Antal főkancellár
(1844-ig).
1841-től
külön magyar-erdélyi konferencia. Gerontarchia.
A Pesti Hirlap megindulása. Széchenyi: Kelet
népe, – Kossuth: Felelet.
1844
A király Mailáth mellé alkancellárnak kinevezi
Apponyi Györgyöt. Apponyi adminisztrátorokat nevez ki.
1845
Tisza Lajos bihari esete.
1846
Apponyi György kancellár.

1847
nyarán Ellenzéki Nyilatkozat. József nádor halála.
1848 febr. 22.
párizsi forradalom.
márc. 3. Kossuth felirati javaslata.
márc. 13. bécsi forradalom, Metternich menekülése.
március 15. 12 pont.
március 19-én a pontokat küldöttség nyujtja át
az alsótáblának.
48 után a francziák lelkes magyarbarátsága.
márc. 22-én Kollowrat és Jósika Sámuel ajánlatára bán br. Jellasics József ezredes.
március 22 Gajék nemzeti bizottsága Zágráb-

ban nemzeti gyűlést tart.
április 8. Pozsonyban Kossuth barátságosan
válaszol az újvidéki küldöttségnek, – ápr. 20.
karlócai kongresszus a magyarok ellen nyilatkozik.
április 11. V. Ferdinánd szentesíti a törvénycikkeket.
május 6. Radetzky győz Santa Luciánál, – 13.
külön szerb vajdaság proklamálása, – 15. második bécsi forradalom, az udvar Innsbruckba
menekül.
15. a liptószentmiklósi tót nemzetgyűlés minden magyarországi nemzetiségnek autonómiát
követel.
15. (és szept. 16.) balásfalvi népgyűlések az

unio ellen.
17. 10.000 főnyi nemzetőrség toborzása.
június 5. a pesti országgyűlés megnyitása.
12. Hrabovszky eredménytelen támadása Járek
és Karlóca ellen.
24. Batthyány Bécsben tárgyal a bánnal.
július harcok a szerbek ellen: Versec, Szenttamás, Bácsföldvár, Óverbász, – 11-én Kossuth
200.000 újoncot és 42 millió hitelt kér, – 23–
25. custozzai csata.
aug. 5. szardiniával fegyverszünet, – 19. szenttamási és fehértemplomi ütközetek, – 27. a minisztertanács beleegyezik Horvátország elválásába.
szept. 2. Perlasz elfoglalása, – 21. Mészáros

veresége Szenttamásnál, – 11. Jellasics átkel a
Dráván, 21. szemesi jelenet, – honvédelmi bizottmány, – 25. a nádor lemond, – 28. Lamberg halála, – 28. pákozdi (sukorói, székesfehérvári) csata.
okt. 3. Jellasics Győrött, – 3. az országgyűlés
feloszlatásáról és Jellasics teljhatalmú királyi
biztossá kinevezéséről szóló iratok kelte, – 6.
bécsi forradalom, – Latour halála, – 7. Roth és
Philippovics fegyverletétele, –18–23. enyedi,
zalatnai vérfürdők, – 30 schwechati csata, –
31. Bécs kapitulál.
okt.–dec. Damjanics győzelmei a szerbek fölött.
nov. 1. székely fölkelők győzelme Szászrégennél, – 5. vereségük Marosvásárhelynél.

dec. 11. Schlick Kassán, – 16. nagyszombati,
móri ütközet, – dec. 19. csucsai ütközet – 25.
Bem Kolozsvárt.
1849. jan. 1.
a kormány Debrecenbe menekül, 5. Windischgrätz Budapesten, – 11. verebélyi és
ipolysági, – 21. nagyszebeni és szélaknai, –
22. tokaji ütközet.
febr. 3. iglói, – 4. vízaknai, – 5. branyiszkói, –
9. piskii, – 13. szőregi – 26/27. kápolnai csata,
– Dembinszky fölmentése, – főparancsnok
Vetter Antal.
márc. 2–3. medgyesi csata, – 4. olmützi alkotmány, – 5. szolnoki csata, 11. Nagyszeben bevétele, – 13. feketehalmi ütközet az osztrákok
és oroszok kiszorulnak Erdélyből, – márc. 20–

ápr. 21. Komárom megszállása, – márc. 21.
mortarai, – 23. novarai csata, – 30. Görgey
helyettes főparancsnok.
ápr. 2. hatvani, – 3. szenttamási, – 4. tápióbicskei, – 6. isaszegi csata, 10. váci csata, – 14.
trónfosztás, – 19. nagysallói és óbecsei, – 26.
komáromi csata.
máj. 4–21. Buda ostroma, – 27. Déva bevétele.
jún. 21. peredi, –28. győri csata.
júl. 2. komáromi első csata, Görgey megsebesülése, – 11. komáromi második csata, – 14.
hegyesi, – 15. váci ütközet, – 29. Görgey Tokajnál, – 31. segesvári csata, Petőfi halála.
aug. 2. debreceni, – 5. szőregi csata, – Klapka
visszafoglalja Győrt, – 6. nagycsűri csata, Bem

serege fölbomlik, – 9. temesvári csata, – 10.
aradi minisztertanács, – 11. Görgey diktátor, –
13. Világos, – 31. a minisztertanács megvonja
Haynau-tól a halálos ítéletek végrehajtásának
jogát.
szeptember 12. viddini levél.
október 2. Komárom átadása, – 6. az aradi 13
vértanu, – Lombardo-Venetiában a magyarországihoz hasonló rémuralom.
Abdul Medzsid szultán és Sir Stratford Canning, a magyar emigránsokat védelembe veszik.
nov. szerb vajdaság és temesi bánság alakítása.
1850–65
Deák Ferenc passzív rezisztenciája.

1850
olmützi konferencia.
1851
Albrecht főherceg kormányzó.
A főemigránsok Kisázsiába internáltatnak.
Kossuth southamptoni partraszállása.
Mack-féle összeesküvés.
szept. 21. Kossuth, Andrássy és mások in effigie felakasztatása.
1852 ápr.
Schwarzenberg halála.
1854
krimi háború, Bem, Kmetty és más főtisztek
török szolgálatban.

Orsovánál a szentkorona megtalálása.
1855
konkordátum.
1858
nyarán Cavour előkészíti a háborút.
oroszbarát nacionalisták elűzik Karagyorgyevics Sándor fejedelmet, – Obrenovics Milán
fejedelem.
1859
„Magyar Nemzeti Igazgatóság”.
ápr.–júl. osztrák–szárdiniai-francia háború.
jún. 4. magentai, – 24. solferinói csata.
júl. 12. villafrancai fegyverszünet, november,
zürichi béke.

a magyar légió egy része a marsalai expedícióban.
1860 ápr.
Albrecht főherceg utóda a kormányzóságban
Benedek tábornok.
okt. 20. „októberi diploma”. – Vay Miklós
kancellár, Szőgyény László alkancellár, Mailáth György a helytartótanács elnöke, – erdélyi
kancellár Kemény Ferenc, a kormányszék feje
Mikó Imre. december. Ferenc József magához
kéreti Deák Ferencet.
1861 február 26.
A februári pátens megszabja a birodalmi gyűlés alsóházába küldendő követek számát, – a
horvát tartománygyűlés teljes paritást követel

Magyarországgal. – Saguna és Sterca-Sulutz
teljes egyenjogúságot követelnek. –
Kolozsmegye a magyar mellett bevezeti a
román nyelvet. – Küküllő megyében a
magyarok és románok megosztják maguk közt
a tisztviselői állásokat, – a konzervatív
főurakkal szemben egységes ellenzék alakul.
ápr. az országgyűlés megnyitása.
Teleki László határozati, Deák Ferenc felirati
javaslata, – Teleki öngyilkossága, – a felirati
párt 3 szavazattal győz.
jún. 6. Túrócszentmárton, a tót kongresszus 13
vármegyéből álló tartományt követel, – Vay-ék
lemondása.
Rainer főherceg elnöklete alatti minisztériumban Schmerling Antal.

Helytartó gr. Pálffy Móric, kancellár gr. Forgách Antal.
1862
Újabb összeesküvések: Almásy Pál és Nedeczky István
1862–63
szebeni országgyűlésre választások.
1864 jan.-tól
dán háború. – máj. 12. fegyverszünet.
okt. 30. bécsi béke.
1865
Deák: Adalék, – Jósika Miklós halála.
ápr. 16. A „Pesti Napló” húsvéti cikke. máj.
Debatte cikkei.

máj.–jún. Andrássy és Deák megbeszélései.
júl. a Reichsrat bezárása.
dec. 14. az országgyűlés megnyitása.
1865–66
a kiegyezés ellen: a 49-es szélsőbal, a balközép Tisza Kálmánnal, – Deáknak többséget az
erdélyiek szereznek.
1866. ápr. 21–jún. 22.
magyar-horvát kiegyezési tárgyalások.
jún. 67 tagú bizottság, 15 tagú albizottság, működését megszakítja az országgyűlést elnapoló
kézirat.
jún.–aug. porosz-olasz–osztrák háború.
jún. 24. custozzai, – jún. 27. trautenaui, – 29.
jièini ütközet.

júl. 3. königgrätzi csata, – júl. 15. tobitschaui
ütközet, – júl. 20. lissai tengeri csata, – júl. 22.
lamácsi ütközet, fegyverszünet, – júl. 27. békepreliminárék, – a magyar légió Oderbergig előretolva.
aug. 23. prágai béke.
Hohenzollern Károly román fejedelem.
1867 febr. 17–1871 nov. 14.
Andrássy miniszterelnök, vallás- és közoktatásügyi miniszter Eötvös József, pénzügyi
(1870 máj.-ig) Lónyay Menyhért, közlekedésügyi Mikó Imre, – Deák Ferenc nem vállal miniszteri tárcát, a Deák-párthoz csatlakozik
Klapka, Türr, Horváth Mihály.
ápr. 10. a vármegyei autonómia helyreállítása.

máj. 18. a horvát tartománygyűlés elutasítja a
magyar koronázáson való részvételt, – Fiume
csak a pesti országgyűlést ismeri el.
máj. 29. a kiegyezés elfogadása a képviselőházban.
jún. 8. koronázás.
a király és királyné a koronázási ajándékot a
rokkant honvédeknek adományozza, – Erzsébet környezetében magyarok.
1867-től
Kossuth „kormányzó” Turinban.
okt. 9. Heves vármegye autonomiájának felfüggesztése.
A Reichsrat német liberális többsége elfogadja
a Staatsgrundgesetz-et. Andrássy gr. küzdelme

a kiegyezésért, az ország közvéleménye Ausztria és a bécsi kormánykörök ellen.
1868
Ferenc József „Ausztria császárja és Magyarország apostoli királya”.
márc. 17. bihari pontok.
márc., az első delegáció, Grivicic tábornok kijelentése, a közös hadügyminiszter dezavuálni
kénytelen.
máj. 20. Jellasics halálának évfordulóján tüntetések Zágrábban, – Starcevic Antal, Frank József a teljes függetlenséget követelik, – Magyarország lemond Alsó-Szalvóniáról, megtartja Fiumét és a Muraközt.
jún. 15. tót-román érintkezés, – Bratianu irre-

denta nyilatkozatai Romániában.
Katolikus főpapok az állami népoktatás ellen,
– az ellenzék élesen elítéli a vármegyék reformálását.
1869 febr. 7.
Temesvárt 150 román-szerb vezető értekezlete.
márc. 7. román passzivitás.
aug. 19. a katonai határőrvidék feloszlatása.
A Lassalleiánus pesti központi Munkásegylet
10 vidéki fiókkal.
1870
provizórium Fiume ügyében, kormányzó Zichy József gr.
máj. Lónyay közös pénzügyminiszter.
jún. a koronatanács a fegyvertelen semlegessé-

get határozza el, minden párt helyesli.
nov.–1871. okt. 24-ig Hohenwart Károly miniszteriuma Ausztriában, cseh-német kiegyezés terve.
1871 jan. 19.
Stratimirovic szerb képviselő a francia szövetség mellett.
Kommün Párisban.
febr. Rauch br. horvát bán lemondása.
szept. a horvát nemzeti párt manifesztációja
teljes függetlenséget követel.
Irányi, Horn Ede és Pulszky Ferenc követelik
az állami anyakönyvezést.
okt. 20. koronatanács megbuktatja a föderalizmust.

nov. 14–1879 okt. 10. gr. Andrássy Gyula külügyminiszter.
nov.–1872 dec. 4. Lónyay Menyhért miniszteriuma.
1872
Blaznavac régens: Szerbia és Magyarország
közt megegyezés nem lehetséges.
márc. 5. Helfy Ignác bejelentésére megkezdik
a magyar parlament első obstrukcióját (választójogi reform), – ápr. 16. elintézetlenül marad
77 törvényjavaslat. – korrupció-vádak, Lónyay
meggyanúsítása, – nov. 30. Lónyay lemond.
dec. 4–1874 márc. 21-ig. Szlávy József miniszterelnök.
1873. jún.

a magyar-horvát regnikoláris bizottságok megegyezése.
szept. Mazuranics horvát bán 1880-ig.
A volt illír párt átalakul nemzeti párttá.
nov. 7. Ghyczy kilépése a balközépből.
dec. Kerkapoly Károly pénzügy- és Tisza Lajos közlekedési miniszter lemondása a vasúti
botrányok miatt.
1874
Bosznia–Hercegovina miatt szerb-horvát ellentét, – magyarellenes hangulat Szerbiában.
A 48-as párt Kossuth indítványára felveszi a
függetlenségi nevet, – a pártprogramm tiszta
perszonáluniót engedélyez.
márc. 10. Tisza Kálmán első kihallgatása a ki-

rálynál.
márc. 21–1875 márc. 2-ig Bittó István minisztériuma, – Ghyczy pénzügyminiszter.
1875
a porta nyiltan bevallja az államcsődöt.
márc. 2–okt. 20-ig br. Wenckheim Béla miniszteriuma, Tisza Kálmán belügy-, Széll Kálmán pénzügyminiszter, – márc. 1. fúzió, a szabadelvű-párt megalakulása, – márc. 2. „jobboldali ellenzék” Sennyey Pál vezetése alatt.
A 48-as párt követeli az általános titkos választói jogot, az új törvényben Magyarország lakosságának 6.5, Erdélynek 3.2%-a választó.
okt. 20–1890 márc. 13-ig Tisza Kálmán miniszteriuma, – Széll Kálmán (1878-ig) pénz-

ügyminiszter).
Tisza Kálmán a 13 üres főispánságból 10-et
személyes híveinek ad, s 329 kormánypárti közé 176 volt főszolgabírót választat meg.
1876 máj. 2.
a vámszövetség 10 éves meghosszabbítása, a
fogyasztási adót a termelő ország szedi, paritás
a bankügyben, egyes mezőgazdasági és ipari
vámok emelése.
máj. 10. független szabadelvű párt alakulása.
júl. 8. reichstadti megbeszélés.
aug. 4. Wächter Frigyes a szász egyetem elnöke.
okt. oroszellenes tüntetések Budapesten, ellentüntetés Zágrábban.

1877 elején
budapesti szerződés.
ápr. 23. orosz-török háború, Kossuth oroszellenes üzenetei.
dec. 16. Plevna eleste, budapesti törökbarát
tüntetések a kormány ellen.
1878 jan. 18.
Miletics Szvetozár elítélése szerb irredenta tevékenység miatt.
márc. 3. san-stefanó-i béke.
ápr. 12. Egyesült Ellenzék (115 taggal).
jún. 13. berlini kongresszus.
jún. 18. megbízás Bosznia–Hercegovina megszállására.
júl. 29–okt. 4. Bosznia–Hercegovina megszál-

lása, – aug. 19. Szerajevó, – szept. 8. Kljucs, –
szept. 19. Bihács bevétele.
szept. 28–dec. 5. a Tisza-kormány válsága
Széll Kálmán lemondása miatt.
1879–1893
gr. Taaffe osztrák miniszterelnök.
febr. 19. Grünwald Béla beszéde a közigazgatás államosításáról.
okt. 7. szövetség a német birodalommal, – okt.
10. Andrássy lemondása.
1880
a magyarországi szociáldemokrata párt, gótai
programm.
1881
Szerbia elismeri Bosznia okkupációját.

Németország agrárvám-emelése kezdődik.
máj. 12. román nemzeti konferencia Erdély autonómiáját követeli.
1881–84
törvényjavaslat a zsidók vegyesházasságának
polgári megkötéséről.
1882 máj. 20.
hármasszövetség.
1883
osztrák-magyar-román defenzív szövetségi
szerződés.
nov. 13.–1903 Khuen-Héderváry Károly horvát bán.
dec. 11. a polgári házasság javaslatát a főrendiház leszavazza.

1884
Istóczy 17 híve a képviselőházban.
ápr. a mérsékelt ellenzék programmja közjogi
gravaminális.
szept. horvát tartománygyűlési választások: 69
nemzeti, 13 független nemzeti, 25 jogpárti, 3
pártonkívüli, a szerbek bevonása a nemzetipártba.
1884–1903 jún. 16-ig
br. Fejérváry Géza honvédelmi miniszter.
1885
Milán király felajánlja Szerbia bekebelezését.
aug. Bulgária és Kelet-Rumélia egyesülése, –
szlivnicai csata, – osztrák-magyar beavatkozás
Szerbia javára, – háborús veszély Olaszország-

gal 1888-ig.
1886 máj.
Jansky Lajos tábornok Hentzi sírjára koszorút
tesz.
1886–89
vámháború Romániával.
1887 febr. 15.
Mocsáry Lajos kritikája a nemzetiségi politikáról.
1887 febr.
Tisza pénzügyminiszter, államtitkára Wekerle
Sándor.
1888
tót depuáció Kievben Cirill és Metód emlékünnepén.

1889
jan. 8–márc. 26. véderővita.
jan. 30. Rudolf trónörökös öngyilkossága.
ápr. 9. Wekerle pénzügy, Szilágyi Dezső igazságügy miniszter.
jún. 16. Baross Gábor (1886 óta földmívelési
és keresk.) kereskedelemügyiminiszter.
1890
jan. cseh kiegyezés, az ifjúcsehek 1891–92ben megbuktatják.
Honosítási törvényjavaslat.
márc. 13–1892. nov. 17. gr. Szapáry Gyula miniszteriuma.
máj. 1. Budapesten 30.000 szocialista fölvonulása.

Bismarck bukásával az orosz-német „Rückversicherungsvertrag” lejáratása, – bukaresti tanárok és ifjak megalakítják a Liga Culturalát.
1891 május 20.–aug.
közigazgatási reform vitája (obstrukció), – végén a mérsékelt ellenzék nemzeti párttá alakul.
1892 jan. 20.
román nemzetiségi párt konferenciája: memorandumterv.
A Hentzi-szobor megkoszorúzási terve.
máj. 14. valutareform beterjesztése.
jún. 8. koronázási jubileum, – Károly román
király a német követ előtt helyteleníti a magyar nemzetiségi politikát.
okt. 10. a minisztertanács a polgári házasság

kérdésében Szapáry ellen.
nov. 17–1895. jan. 14. Wekerle Sándor miniszteriuma, belügyminiszter Hieronymi Károly,
államtitkára Andrássy Gyula.
1893–1894
a katolikus főpapság az állami anyakönyvezetés ellen, egyházpolitikai viták.
1893 júl. 24.
a román nemzeti konferencia magáévá teszi a
memorandumot.
1893–96
választójogi viták Ausztriában.
1894
márc. 20. Kossuth Lajos halála, – Kossuth Ferenc hazatérése.

máj. 10–jún. 9. kormányválság a polgári házasság kérdésében a főrendiház miatt. – Wekerle újjáalakult miniszteriumában Szilágyi
Dezső igazság-, Eötvös Lóránt közoktatásügyi
miniszter.
máj. 17-től memorandum-pör.
jún. 16. kormányrendelet a román nemzetiségi
párt feloszlatásáról, nem hajtatik végre.
jún. 21. a polgári házasságot a főrendiház elfogadja.
nov. 17. a néppárt megalakulása, szociális programmja.
dec. 10. a polgári házasságról szóló törvény
szentesítése.
1895 jan. 14–1899 febr. 26-ig

Bánffy Dezső miniszteriuma, 1904-ig szakminiszterek: pénzügy Lukács László, vallás- és
közoktatás Wlassics Gyula, földmívelés Darányi Ignác.
1895
gazdakongresszus telepítést sürget.
aug. 10. a magyarországi nemzetiségek kongresszusa Budapesten.
szept. 16. a memorendum-pör elítéltjei kegyelmet kapnak.
1896-ban
Prágában megalakul a Èeskoslovenska Jednota.
máj. Kálnoky külügyminiszter lemondása (Agliardi-ügy), – Goluchovszky Agenor kül-

ügyminiszter.
őszi választások: 290 szabadelvű-, 33 nemzeti-, 18 nép-, 50 Kossuth-, 11 Ugron-párti, 1
román nemzetiségi.
1897
jan. 1. Zichy Nándor konciliáns nemzetiségi
politikát követel.
jún. 4–júl. büntetőtörvény-javaslat obstruálása,
– szociáldemokrata tüntetések a sajtószakasz
miatt, – Andrássy–Tisza-ellentét a házszabályok kérdésében.
szept. Vilmos császár Budapesten, – Ferenc
József 10 szobrot állíttat Budapesten.
1897/98
a nyelvkérdés miatt obstrukciók Ausztriában a

Badeni- és a Thun-miniszterium ellen.
1898
jan. 1. Ausztriával a vámszövetség megújítatlan, – a Hentzi-szobor a hadapródiskola udvarára kerül.
aug. 5–14. ischli klauzula.
okt.–dec. obstrukció, Bánffy bukása.
dec. 7. „lex Tisza”, disszidensek.
dec. 13-tól Madarász József korelnöksége.
1899
jan. 1. „Exlex”.
febr. 26–1903 jún. 27. Széll Kálmán miniszteriuma, – a nemzeti párt belép a szabadelvű
pártba.
1900

Ferenc Ferdinánd házassága Chotek Zsófiával.
A volt Starèeviæ-párt Frank vezetése alatt átalakítást követel trialisztikus formában. Mezőfi vilmos Újjászervezett Szociáldemokrata
Pártja Szentesen.
1901
„tiszta választások”: 277 szabadelvű-, 25 nép-,
79 Kossuth-, 13 Ugron-párti, 4 tót, 1 szerb
képviselő.
1901/2
osztrák kifogások a magyar iparpártolás ellen a
gazdasági kiegyezés tárgyalásain.
1902 dec. 31.
gazdasági kiegyezés, – Széll: nincs győző és
nincs legyőzött.

1903
jan. 24–ápr. 16. véderővita, – Apponyi, mint
házelnök, fogadja a vidéki küldöttségeket.
Obrenovics Sándor szerb király meggyilkolása, a Karagyorgyevics-dinasztia uralma, a monarchiaellenes szerb propaganda kezdete.
jún. 27–nov. 3. Khuen-Héderváry Károly első
miniszteriuma, – a Kossuth-párttal kötött
kompromisszum fölborul.
júl. 29. Papp Zoltán leleplezi a vesztegetési
ügyet.
szept. 17. chopy-i hadiparancs.
szept. 28. a szabadelvűpárt 9-es bizottsága, –
29. Khuen újjáalakított kormányának leszavazása.

nov. 3–1905 jún. 18. Tisza István első kormánya: közoktatásügyi miniszter Berzeviczy Albert, – Apponyi Albert lemond a házelnökségről, utóda Perczel Dezső.
nov. 21. gr. Zichy János az obstrukció miatt lemond a néppárt elnökségéről.
nov. 25. Apponyi kilép a szabadelvűpártból.
dec.–1904 márc. új obstrukció.
1904
márc. 10. Thaly Kálmán békéje.
márc. 11. a nemzeti párt újból megalakul.
okt. 7. ugrai levél.
nov. 4-től obstrukciós házszabályvita, – nov.
18. zsebkendő-jelenet, – nov. 19. az ellenzék
vezérlőbizottsága, benne: Andrássy, Bánffy,

Apponyi.
nov. 18. Tisza: Körber distinguished foreigner.
dec. 13. az ellenzék rombolása a képviselőházban.
1904–5
orosz-japán háború.
1905
jan.–jún. Tisza István ideiglenes miniszterelnök.
jan. 10. a nagyszebeni konferencia kimondja a
román nemzetiségi párt aktivitását, – választások: 159 szabadelvű-, 27 diszidens-, 25 nép-,
165 Kossuth-, 13 új-, 2 demokrata, 2 szocialistapárti, 8 román, 1 tót, 1 szerb. – Apponyi a
függetlenségi pártban, – Mezőfi Szegvár,

Achim András Békéscsaba képviselője.
jún. 18-tól (több megszakítással) 1906 ápr. 8ig, br. Fejérváry Géza kormánya, – Kristóffy
József belügyminiszter.
jún. 21. Bánffy Dezső adómegtagadás-javaslata.
júl.-tól Kristóffy tárgyalásai a választójogról.
szept. 15. a szocialisták néma tüntetése a parlament előtt.
okt. 3. fiumei rezolúció.
okt. 29. Fejérváry kormányprogrammja az általános választói joggal.
1906
febr. 19. házfeloszlatás katonai beavatkozással.
ápr. 8–1910 jan. 17-ig Wekerle Sándor máso-

dik kormánya, a koalíció kormányrajutása:
Andrássy belügy, Kossuth Ferenc kereskedelem-, Apponyi közoktatás-, Darányi Ignác
földmívelésügyi miniszter, Polónyi Dezső
1907-ig igazságügyi, – választások: 253 függetlenségi, 33 nép-, 71 alkotmánypárti, 14 román, 7 tót, 7 szerb.
Conrad vezérkari főnök preventív háborút követel Olaszország ellen.
1906 júl.–1909 márc.
szerb vámháború.
1906–8
számos politikai per nemzetiségi izgatások miatt.
1907

jan. 26. Ausztriában általános választói jog.
jún.–júl. horvát obstrukció a vasúti pragmatika
miatt.
okt. kiegyezés, Magyarország jogi, Ausztria
anyagi előnyöket nyer.
okt. 27. csernovai eset, Seton Watson és
Björnsterne Björnson a magyarok ellen.
1908
júl. 25. ifjútörök forradalom.
aug. 12. VII. Edward Ischlben.
okt. 6. Bosznia–Hercegovina annexiója, annexiós válság (1909 márc. 31-ig).
nov. 11. Andrássy beterjeszti a plurális választójogi javaslatot.
1908–9

tárgyalások az önálló vagy kartellbankról.
1909
jan. 5. Ferenc Ferdinánd emlékirata a magyar
követelések ellen, – szinajai látogatása, – jan.
6. Bosznia–Hercegovina ügyében megegyezés
a török kormánnyal.
márc. 31. Szerbia meghátrálása.
nov. 11. a függetlenségi párt kettészakadása.
dec. 27-től Lukács László kormányalakítási kísérlete.
1910
jan. 1. exlex.
jan. 17–1912 ápr. 22. Khuen-Héderváry Károly második kormánya: pénzügyminiszter Lukács László, honvédelmi Hazai Samu (1917

febr.-ig.), közoktatásügyi Zichy János gr., febr.
5. horvát bán Tomasics Miklós.
márc. 21. házfeloszlatás, tintatartódobálás.
Merénylet Varesanin boszniai tartományfőnök
ellen, – választások: 255 nemzeti munka-, 20
pártonkívüli 67-es, 13 nép-, 54 Kossuth-, 41
Justh-párti, 3 német, 5 tót.
1911
júl. 18–nov. 7. és 1912 febr. 15–jún. 4. véderővita.
nov. 7. Berzeviczy lemond a házelnökségről.
1912
márc. 29. Ferenc József lemondási szándéka a
jan. 22-i rezolúció miatt.
febr. 11. Aerenthal külügyminiszter halála,

utóda gr. Berchtold Lipót.
márc. 13. bolgár-szerb szövetség.
ápr. 22–1913 jún. 10. Lukács László minisztériuma, pénzügyminiszter Teleszky János.
május 22. házelnök Tisza István, – általános
sztrájk, véres tüntetések Budapesten.
jún. 4-én Tiszta István egyetlen szavazással elfogadtatja a véderőjavaslatot, – rendeletére
rendőrök vezetik ki a zajongó ellenzéki képviselőket,
jún. 7. Kovács Gyula merénylete Tisza ellen.
merénylet Cuvaj bán ellen.
1912 okt.–1913 május
első balkánháború, Törökország kiszorítása
Európából.

1912–13
Tisza tárgyalásai a román nemzetiségi politikusokkal.
1913
febr. 22. Ferenc Ferdinánd tiltakozik az orosz
háború gondolata ellen.
május 27. fölmentő ítélet a Désy–Lukács-pörben.
jún. 10. Tisza István kormánya 1917 jún. 5-ig.
jún.–szept. második balkánháború, Bulgária
letörése.
merénylet Skerlecz királyi biztos és 1914-ben
ugyanő mint bán ellen.
nov. Tisza megegyezése a horvátokkal, Skerlecz Iván horvát bán.

1914
febr. Tisza tárgyalásai a nemzetiségekkel.
jún. 28. Ferenc Ferdinánd meggyilkolása.
júl. 7. Tisza a közös minisztertanácson háború
helyett erélyes diplomáciai lépést kíván. 14. a
Szerbiához intézendő követelések összeállítása.
23. ultimátum Belgrádban.
25. szerb válasz és mozgósítás, – orosz mozgósítás a monarchia ellen.
júl. 31. általános mozgósítás.
szept. orosz invázió északkeleten.
okt. 10. Károly román király halála.
szept.–nov. Tisza tárgyalásai román egyházfőkkel.

nov. Tisza a német főhadiszálláson.
dec. 2. Belgrád első elfoglalása.
dec.–jan. orosz invázió északkeleten.
1915
április Rakovszky István javaslata a „hősök
választójogáról”.
1915 május 23. olasz hadüzenet.
decemberétől Károlyi Mihály békekötést sürget.
dec. 7. Mihali Tivadar kifejti a románok aspirációit.
1916
június Erzberger akciója a magyar nemzetiségi
politika megváltoztatására.
aug. Apponyi a Károlyi Mihály-féle radikaliz-

mus ellen.
aug. 27. román hadüzenet.
szept. 5. a magyar ellenzék vádjai Tisza ellen
Erdély „elárulása” miatt.
nov. 21. Ferenc József halála, – Polzer Artur
emlékirata IV. Károlyhoz.
dec. 12. békeajánlat a középhatalmak nevében.
21. Czernin Ottokár külügyminiszter.
31. IV. Károly koronázása, nádorhelyettes Tisza István.
1917
febr. 5. Tisza bejelenti a búvárhajó-harc kiélesítését.
febr. 21. Holló Lajos a német politikát vádolja
a háború fölidézésével.

márc. orosz polgári (Kerensky) forradalom, –
élelmezési zavarok Ausztriában, – Sixtus herceg békeközvetítése.
május. Czernin lemondása. Burián megint külügyminiszter.
jún. 15–augusztus 18. gr. Esterházy Móric kormánya: Apponyi közoktatás. Vázsonyi igazságügy.
július 23. Holló Lajos Tiszát vádolja a békekötés akadályozásával.
aug. 20–1918 okt. 31-ig Wekerle Sándor harmadik kormánya. – Vázsonyi Vilmos tárca nélkül kap megbízást a választójog előkészítésére,
pénzügyminiszter (szeptembertől) Popovics
Sándor.

nov. 7. orosz kommunista forradalom.
1917–18
Horvátországban nyílt mozgalom a délszláv
egység érdekében.
1918
jan. 24. Wekerle kormányának első átalakítása.
márc. brestlitovski béke.
ápr. 23. Wekerle kormányának második átalakítása, megegyezés Tiszával a választójog
ügyében.
szept. 23. Tisza István kudarca Szerajevóban.
okt. 4. Burián nyilvánosságra hozza a monarchia békekérését.
15. Károly király manifesztuma elismeri a népek önrendelkezési jogát Ausztriában.

16. Wekerle a nemzetiségeknek egyéni jogokat
igér, – Károlyi Mihály: a háborút elvesztettük,
– Lovászy: antantpártiak vagyunk.
17. tisza: a háborút elvesztettük.
18. Vajda Sándor: a románság nem ismeri el a
magyar parlamentet.
23. a fiúmei katonai lázadás híre.
23. Wekerle lemond, – nemzeti tanács Károlyi
Mihály elnökletével, – Andrássy külügyminiszter, különbékét kér.
26. a nemzeti tanács kiáltványa, – 28. József
főherceg homo regius, „lánchídi csata”.
31. Tisza István halála, – Károlyi Mihály kormánya, – nov. 1. esküje alól fölmentést kér.

Anyagi műveltség
Az ősidőktől az Árpád-ház kihaltáig
(1301)
[első indóiráni kultúrhatás.]
[második indóiráni kultúrhatás.]
[Gyüjtő és zsákmányoló gazdálkodás. Kő- és
csontkorszak, réz, arany, ezüst ismeretével. –
Nemzetségi szervezet.]
[Állattenyésztés. Földmívelés kezdetei. Prémkereskedés. Réz- és vaskorszak. Törzsszervezet.]
[Hún kultúrhatás. Fejlett hadiszervezet.]
Kr. u. 465-től
[Perzsa és alán kultúrhatás. Szőlőmívelés. Kereskedés, vám.]

[a népnép változásai.]
880 k.
[Két fejedelmi méltóság (kende és gyula),
20.000 lovasharcos, félnomád állattenyésztő és
földműves gazdálkodás, kazár, bizánci, arab
kereskedelmi kapcsolatok, halászat.]
890 k.
Örökös törzsszövetségi fejedelemség. Vérszerződés. Főbírák: gyula és horka. Hadnagyok tanácsa.
[nemez sátor, vászon, nemez és bőr ruha, szablya, a köznépnél íj, nyíl, parittya, kengyel, rövid kard, fokos, kopja, bőrpaizs, szekértábor.]
[avar, székely, bolgár-szláv, szlovén, tót, fehérhorvát népek beillesztése a törzsszövetségbe.]

[Katonai tervszerűség a megtelepülésben, gyepürendszer, – politikai tudatosság a kalandozásokban, ajándék és adófizetés fejében kötött
békék.]
915–917
Arnulf bajor herceg állítólagos magyar házassága.
[család, nemzetség vérségi köteléke, törzs
(had), – engesztelési rendszer, vérdíj.]
921
Strada Ungarorum említése.
[fizetési eszköz a prém, állatbőr és tinó.]
[a szolganép elszaporodása, kalandokban vagyonszerzés, földmívelő életforma terjedése,
társadalmi rétegződés.]

[A hadnagyok előtérbe nyomulása, a fejedelmi
hatalom elhanyatlása, bírói méltóság: a gyula
és a horka, a hadnagyok tanácsa – német és
olasz kultúrhatás, a frank-német kormányzati
és közigazgatási rendszer megismerése.]
960 k.
[Magyarországi zsidók a prágai vásáron, – besenyő és mohamedán bolgár bevándorlás kezdődik.]
[törzsszervezet bomlása.]
[Géza Esztergomba teszi székhelyét, német telepítések, földbirtokon alapuló fejedelmi haderő, uralma az egész országra kiterjed. Nyugati
orientáció, – nyugati fegyverek terjedése.]
[Az udvari szervezet alapja a király magángaz-

dasága – vármegyék, határispánságok
szervezése, – adományok a gyepüelvi,
gazdátlan, elkobzott és háramlott birtokokból,
– nádor, „főemberek”, szenátus, ispán, milites,
ministri, udvarnokok, határőrök, – ezüstpénzverés, vásár, vám, rév, – nemzetségi birtokközösség, egyéni birtok. – Kancellária. – Egyházi
büntetések a szolga sérelmére elkövetett bűnökért, házassági, vallásellenes és zsidó ügyekben, – szolgák szabadítása, – vendég- és jövevénynépek fölkarolása.]
[egyházi és világi közigazgatás együttműködése, – ötös (keleti) számrendszer a vérdíjban, –
frank-bajor terminológia a törvénykönyvben, –
Szt. István pénzverője, – Regnum és patrimonium.]

1031
a koronázópalást feliratának dátuma.
[nyilt csata kerülése nyugati ellenséggel szemben (Szt. István, Béla herceg).]
[sarkantyú és más nyugati hadfölszerelés használatának elterjedése.]
[indigéna nemzetségek beolvadása a magyar
társadalomba.]
[30 vármegye András király, 15 vármegye Béla herceg tartományában, I. András pénzrontása.]
[az ország fölosztása a királyi család tagjai
közt.]
[vallon bevándorlók Eger vidékén.]
[„ministri regis” osztály szaporodása.]

1061
I. Béla országgyűlése, pénzreformja, vásárok
szabályozása, szombatra helyezése.
1064
[Zoltán vezér alatt besenyők települnek a Fertő
és Vág vidékén.]
[besenyők, úzok, böszörmények vagy izmaeliták, zsidók bevándorlása, a csehek Magyarországon adják el morva hadifoglyaikat.]
[birtokösszeírások lényeges tartalma a szolgálónépek száma.]
[a hercegi hatalom korlátozása.]
1077
Lampért hercegi jövedelmet kap hatalom nélkül.

1078
Pannonhalmi törvényhozó zsinat: szigorú büntetőtörvények. (Szent László II. decrétuma.)
1085
Újabb büntetőtörvények (Szent László III. decrétuma).
[vérbosszujog helyreállítása, tüzesvas próba,
csonkítások. A bűnös családfővel együtt bűnhödik családja.]
[A vármegyei és határvidéki szervezet teljes
kiépítése, szlavón bánság, erdélyi vajdaság,
egyházigazgatási szervezés befejezése.]
1092 máj. 20.
Szabolcsi törvényhozó zsinat: egyházi és vallási törvények, zsidó- és izmaelitakérdés ren-

dezése (Szent László I. decrétuma), az egyház
jogainak és vagyonának fokozott védelme.
1099
tarcali törvényhozó zsinat (Kálmán király I.
decrétuma): enyhébb büntetőjogi felfogás, törvénykezési reform, zsinati bíróságok; királyi
javak restaurációja, királyi népek összeírása;
öröklési jog; hadiszolgáltatások és pénzügyi
kötelezettségek szabályozása; izmaeliták és
zsidók jogviszonyai.
1105
a Csák-nembeli Ugrin horvát bán.
[Szlovénia beolvasztása Horvátországba, – a
vármegyei és határvidéki szervezet kiépítése, –
72 vármegye.]

[királyi népek összeírása szám, jogviszony és
kötelezettség szerint.]
1116
mosonvidéki székelyek említése.
[Comes curiae regis a nádor helyettese, állandó zsoldosseregtartás kezdete, nyugati fegyverzet.]
[horvát nemesség a királyi seregben.]
[Évenként kényszerpénzbeváltás (lucrum camerae), az ezüstpénz nemes érctartalma a Kálmánkorinak 1/12-ére sülyed, – veretlen ezüst
valuta.]
[vám- és vásárregále intenzívebb kihasználása.]
[Világi birtokos részére első királyi adomány-

levelek.]
[rajnai és flandriai szászok, moseli frankok,
flamandok és vallonok bevándorlása Erdélybe
és a Szepességre; a lovagtorna meghonosodása.]
[nádviskó, kevés fa-, ritka kőház, nyáron sátor.]
[urbáriumszerű összeírások zárt birtoktestek
formálása céljából.]
[a társadalom vezetőeleme a serviens-osztály,
határvidéken várjobbágyok, várjobbágyfiúk,
szepesi tízláncsások.]
[Kinnamosz János a trónöröklés „magyar törvényéről”.]
1163

Lukács érsek átok alá veti II. Lászlót: a főpapi
rend politikai hatalom lett.
[a keleti fegyvertípusok, velük a keleti harcmód eltünése.]
1166
oláhok első említése.
[Zimonynál 2000 magyar páncélt sisakot, sok
kardot szednek össze a görögök.]
[német, vallon, olasz és szláv hospesek.]
[faluközösség bomlása, – a birtokon territoriális elv érvényesül a perszonális helyett.]
1180 k.
az írásbeliség elrendelése – királyi címerjelvényben egyesből kettős kereszt, családi címer
felvétele: kilencszer vágott pajzs a csíkokban

oroszlánokkal – új udvari tisztségek:
tárnokmester, lovászmester stb.
1185
állandó kancellária, – III. Béla jövedelmeinek
kimutatása: 14 3/4 millió aranykorona.
[regálejövedelmek emelkedése, pénz hitelének
helyreállítása, 1/80-ad határvám.]
[a királyi haderő 40–50.000 főnyi, zöme páncélos, – könnyű lovas a székely, besenyő és
más keleti népelem.]
[a királyi hatalom emelkedése, fényes udvartartás.]
[A királyi hatalmat korlátozó rendiség kialakulásának előföltételei: várjobbágyság emelkedése, adománybirtokosok szaporodása a gyepűel-

vén, – olasz, német, zsidó és izmaelita
városlakók, – főpapság és nagybirtokosság hatalmi gyarapodása, jure perpetuo adományozások, – várjobbágyok, hospesek stb. önhatalmú
jogi emelkedése.]
[német befolyás az udvarban.]
[királyi temetkezés kőkoporsóban, aranykoronával.]
1208–35
Váradi regestrum.
[székelyek és oláhok okleveles említése Erdélyben.]
[egyházi nagybirtok végleges kialakulása.]
[tárnokmesteri méltóság.]
[Apodfia Dénes pénzügyi reformjai: regále-

gazdaság, pénzrontás, rendkívüli adók,
kamarabérletrendszer, mentességek és visszaélések, tárnokmesteri hatáskör átalakulása, – új
hadrendszer – örökadományok.]
[birtokososztályok politikai szervezkedése, a
rendi felfogás első csíráinak jelentkezése, nemesi vármegye kialakulásának kezdetei, választott serviensbírák (szolgabírák), nemesi
birtokjog.]
1221
jogtalanul elvett várföldek visszakövetelése.
1222
Aranybulla: serviensek nemesi jogainak elismerése, a királyi hatalom alkotmányos korlátozása, nádori jogkör és ellenállási jog.

1223
tűzvész Esztergomban és Budán – az Aranybullát hatályonkívül helyezik.
1224
erdélyi szászok kiváltságának biztosítása.
1226
Béla Szlavóniából Erdélybe kerül, Kálmán
Szlavónia kormányzója.
1228
Béla ifjabb király visszaveszi az örökadományokat, káros újítások megszüntetése.
1230-tól
Apodfia Dénes visszaállítja az újítások hatályát.
1231

Az Aranybulla megújítása, egyházi szankciók.
1233
beregi egyességben az egyház sérelmeinek orvoslása.
1235
a kettőskeresztes országcímer felújítása, fölösleges adománybirtokok visszavétele: kiváltságok és szolgálatok számbavétele.
1239
pápai engedély a kamarai jövedelmek hitetleneknek való bérbeadására.
[ispotályos kórházak és fürdők: Esztergom,
Győr, budai felhévíz.]
[a kúnok fölelevenítik a sátor használatát s a
nomád életformát.]

1242
IV. Béla segösdi udvartartása – állandó kormány alakítása.
[hiteles helyi jelleget csak kiváltság adhat.]
[az ország helyreállítása: várépítések, Pestújvár (Buda) főváros, Visegrád. – Városalapítások, új városi kiváltságlevelek, a hospesek cívisekké lesznek. – Zólyomtól keletre tót, lengyel és orosz bevándorlás. – Tisza partjain kúnok, jászok, Erdélyben oláhok, kún-besenyők,
– dunamenti városokban zsidók.]
1249
Béla az esztergomi királyi palotát átadja
Báncza István érseknek.
[vagyoni eltolódás, vérségi kötelék bomlása.]

1251
Zsidók kiváltságlevele.
[kucsói, macsói, sói és ozorai bánság szervezése.]
[bányásztelepek rangemelése.]
1256
várföldek visszaszerzése, várnépek számbavétele.
[a vármegyerendszer a határokig terjed.]
[középkori területmérő egységünk bizonytalan
(ekealja, kb. = 120 hold).]
[lovagi harcmód dicsőítése királyi oklevelekben.]
1267
köznemesség és serviensek kiváltságlevele.

1270–71
oligarchikus tartományúri törekvések első jelentkezése.
[Nagy nyomor és szegénység: „László király
szekere”, Subichok és Kőszegiek elszakadási
törekvései – a halicsi és szerb fejedelem függetlensége – főúri csoportok oligarchikus tartományuraságokat alapítanak, köznemesség elnyomatása, folytonos pártküzdelmek és vérbosszúharcok, a királyi tekintély teljes elhanyatlása, rendi felfogás kialakulása: a nemesi
kommunitás, mint a közhatalom jogforrása.
Íjász kúnok és páncélos lovagok a magyar seregben.]
1279
tétényi országgyűlés: kúntörvény, a kúnok

megtarthatják ősi viseletüket.
[A király seregében pogány kúnok, tatárok, izmaeliták.]
1290
óbudai országgyűlésen alkotmányjogi biztosítékok törvénybeiktatása: évente országgyűlés
tartandó, tisztviselők felelőssége, főméltóságok kinevezése a rendek hozzájárulásával, nemesi jogok biztosítása, hatalmaskodások és
visszaélések megrendszabályozása.
[a rabszolgaság elenyészése.]
1298
rákosmezei országgyűlés: alkotmányjogi fejlődés, hatalmaskodók ellen.
1299

újabb törvények a hatalmaskodók és Gergely
érsek ellen.

1301-1526
1301
[Az Árpádház leányágának törvényes öröklését és a leányági ivadékokra korlátozott szabad
királyválasztó jogot vitató közjogi felfogások
küzdelme, – tartományúri jogokat gyakorló
nagybirtokos urak és magánhatalmi szövetségek küzdelme a hatalomért: Csák Máté, Kőszegi Henrik, Kán László önálló tartományúri
politikát folytatnak, főispánságok és udvari főtisztségek örökössé tétele, Abák, Ákosok, Borsák, Rátótok családi szövetségei, házassági
kapcsolatok idegen dinasztiákkal, – a közhatalom jogilag s a nemesi közfelfogás szerint az
országgyűlésen törvényhozó rendek, a gyakorlatban a nagybirtokos oligarchiákból összeállí-

tott országos tanács (a nagyobb királyi tanács)
kezében, mely az országgyűlés – papság, főés köznemesség – határozatait elbírálva
felségjogokat gyakorol, – a trónkövetelő
pártkirályok ligája magánhatalmi szövetségekkel és tartományurakkal.]
1308
a pesti vegyes zsinat a legitim örökös elismerésével és kikiáltásával kiegyenlíti a közjogi
ellentétet, de elvben érvényt szerez a nemzet
szabadkirályválasztó jogának is.
1312
a viennei zsinat blokád alá helyezi Egyptomot
s ezzel 30 esztendőre megakadályozza az afrikai arany Európába hozatalát, az aranyár emelkedésének kezdete.

[Magyarországon harmincötféle pénznem van
forgalomban, – a gazdasági élet és az államháztartás válságban.]
1315–1338
Nekcsei Dömötör tárnokmester újjászervezi a
királyság gazdasági és pénzügyeit regále-gazdasági alapon.
1316
oltalomlevél a déli – olasz és dalmát – kereskedőknek.
1318
oltalomlevél a bécsi kereskedőknek.
[Károly király megdönti a tartományuraságokat, megszünteti az örökös tisztségeket, közhatalom a király kezében, mellette a király kine-

vezte főtisztviselőkből és főpapokból alakult
nagyobb királyi tanács képviseli a nemzeti
közvéleményt, mint rendi tanácsadó testület, –
országgyűlést az Anjouk 1323 után nem tartanak, – a társadalom új szervezete: a rendiség a
teljes kialakulás útján, – új nagybirtokos arisztokrácia keletkezik, a régi nemzetségi kötelékek fölbomlanak s a de genere helyébe individuális családnevek lépnek – az egységes köznemesi osztály kialakulásának befejeződését a
közhatalom mozdítja elő, vármegyei autonómia teljes kialakulása, – a városok és szabad
királyi községek telepes népének önkormányzata kialakul, – az alsóbb népelemek egységes
paraszt-jobbágy osztállyá alakulóban, a banderiális hadrendszer és várkatonaság megszerve-

zése.]
1322–1327
Druget Fülöp nádor.
1323
a temesvári országgyűlés állandó és változatlan értékű királyi pénzek – ezüstdénárok – verésére kéri a királyt, Károly első pénzreformja.
1325
Károly második pénzreformja az aranyvaluta
alapján, az első magyar „forint” verése nemesérckiviteli tilalommal kapcsolatban, az arany
értékének hirtelen emelkedése az afrikai és
magyar arany elmaradása nyomán.
1327
a földesúri bányaszabadság rendszerének élet-

beléptetése, – az aranybányászat hatalmas
föllendülése.
[a királyi magángazdaság és a várgazdaságok
újjászervezése, – a vámregále újjászervezése a
külkereskedelmi harmincadvámmal a központjában, adóregále következetes kiaknázása a
rendkívüli adó(collecta, subsidium és donum útján.]
1329
Károly harmadik pénzreformja a cseh királlyal
kötött valutaegyességnek megfelelően kettős
valuta alapján, magyar garasok első verése.
[a pénzverő- és bányakamarák és harmincadkamarák újjászervezése, a máramarosi öt város
alapítása és a sómonopolium igazgatásának újjászervezése, – városok fejlesztése és új városi

jogok adományozása, – oláhok, rutének
telepítése a keleti határszélekre, oláh
kenézségek, – egyházi jövedelmek közvetett
megadóztatása.]
1334–1335
Jánki László tárgyalása Bogdán oláh vajdával
Máramaros betelepítéséről, Bogdán és népe
bevándorol.
1334–1342
Druget Vilmos nádor.
1335
magyar-cseh-lengyel kereskedelmi egyesség:
az északi kereskedelmi úthálózat szabályozása,
Budavár és Brünn árúmegállító joga, valutaegyesség.

1336
az évi pénzkibocsátás és kényszerbeváltás végleges eltörlése: a pénzváltási kamarahaszon
lucrum camerae helyett portánként 3 garasos
vagy 18 dénáros kapuadó életbeléptetése.
1338
Károly negyedik és utolsó pénzreformja az
aranyvaluta alapján, állandó névértékű ezüst
váltópénzzel, – a pénzverőkamarák ellenőrzésének szabályozása, – királyi kincstartói állás
szervezése, a tárnokmester a városok és polgárság főbírája lesz.
[a városok rendes és rendkívüli adózásának
szabályozása.]
[az új arisztokráciából kiemelkedő családok:

Druget, Szécsényi, Szécsi, Debreceni, Paksi,
Medgyesi, Nekcsei, Lackfi.]
[törvénykezési reform, a királyi kúriai bíróságok kialakulása, vármegyei nádori közgyűlés
és vármegyei bíráskodás rendezése, magánharcok korlátozása, hatalmaskodások a kúria elé
utaltatnak.]
1342–1356
Gilétfi Miklós nádor.
1344
az afrikai aranykereskedelem ujraéledésével és
a magyar aranyforint nemzetközi forgalmával
az európai aranyválság végetér.
1346–1364
Drágos és Szász vajdák megszervezik Moldo-

vát, a tartomány jogállása Szlavóniáéhoz
hasonló.
1347
Kassa városa Buda jogát kapja árumegállítással s a lengyel-orosz-magyar kereskedelem
központjává lesz, – (szepesi városok kereskedelmének fejlesztése).
1348–1349
feketehalál – pestisjárvány – Magyarországon.
[a fiúsítás rendszerré válik.]
[a familiáritás kialakulása: nemes és nemnemes serviensek és familiárisok.]
1351
a külön szlavón báni pénzverés beolvasztása a
királyi pénzverésbe.

1351
Nagy Lajos dektéruma: a nemesi szabadságjogok és kiváltságok megerősítése az Aranybulla
átírásával, módosításával és kiegészítésével,
ősiségi öröklési rend kiterjesztése az egész nemességre, – una et eadem nobilitas jogelve, –
mentesség az adók és útkényszer alól, – jobbágyok egységes földesúri terményadója: kilenced, szabadköltözés.
1352
a pápai tizedek megadóztatása a kincstár javára.
[a vagyonban gyarapodó új főnemesség elhatalmasodását Lajos a provinciális igazgatásnak
a zászlósurak kezében való összpontosításával
ellensúlyozza.]

1356–67
Kont Miklós nádor.
1357
Zala vm közgyűlése 71 személyt proskribál.
1358
magyar tengernagyi – amiratus maritimus regis Hungariae – méltóság szervezése (fennáll
1420-ig).
1366
[a bolgár bánság szervezése.]
1367–72
Piaszt László oppelni herceg nádor.
1372–75
Lackfi Imre nádor, [Nagy Lajos lovagtársasá-

ga, a Lackfiak, Szécsiek, Czudarok hatalmuk
tetőpontján.]
[Erdélyi városok fejlesztése, – Nagyszeben,
Brassó emelkedése a havaselvi és moldvai kereskedelmi kapcsolatok révén.]
1375–85
Garai Miklós nádor.
[A főnemesi társadalom egysége megbomlik,
hármas pártalakulás, – a lovagi életfelfogást
képviselő Lackfi–Szécsi–Czudar-párttal szembekerül a prérenaissance-szellemű két új párt:
a királyné védelmét élvező Garai-párt és a Durazzói Kis Károly herceg környezetében kialakult Horváti-párt.]
[Magyarország helységeiből királlyé és király-

néé 15.3%, egyházé 12.1%, világi nagybirtokosoké 33.3%, közép- és kisbirtokosoké
39.3% hozzávetőleg, – a nagybirtok túlsúlyban
a határok felé és a hegyvidékeken, – a középés kisbirtok a sík vidéken, királyi birtok a
hegyvidéken és Temes–Hunyad vidékén, egyházi a Dunántúl, – a városok közül 300–300 a
királyé és világi uraké, 100 egyházi földesúré.
A jobbágyporták száma 300.000-re becsülhető,
az egész lélekszám közel 3 millió, ebből 18%
királyi, 12% egyházi, 34% nagy-, 35% középés kisbirtokos földjén él.]
1384
országgyűlés, vármegyénként 4–4 követ, Mária megerősíti az 1351-i dekrétumot.
1385

a thesaurarius függetlenné válik a tárnokmestertől.
1385–87
Szécsi Miklós nádor. Zsigmond Trencsén,
Nyitra és Pozsony megyét elzálogosítja Jodok
és Prokop őrgrófnak.
1386
az országgyűlés eltiltja a méltósághalmozást.
1387
Zsigmond választási föltételei a főúri liga szövetségi szerződésében.
1387–92
Lackfi István nádor.
[Dualisztikus kormányrendszer: király és rendek hatalmának egyensúlya, – országgyűlések

rendszeres tartása, katona- és adómegajánlási
jog kialakulása.]
[a kiváltságos szabad községek száma 7–800ra emelkedik, – gyarapszik a zsellérek száma.]
1392–97
Jolsvai Lesták nádor.
[Zsigmond mértéktelen birtokadományai a Kanizsai, Garai, Korógyi, Maróti családoknak,
Ozorai Pipónak és másoknak, koronajavak elzálogosítása és eladományozása, – nyomában
oligarchikus méretű magánhatalmi alakulások,
családi ligák és érdekszövetségek.]
1397–1402
Bebek Detre nádor.
1397

Temesvári országgyűlés törvényalkotásai: portális katonaság, – a védelmi háború költségeit
a nemesség jobbágyai fedezzék, – a török háborúra az egyházi jövedelmek fele fordítandó,
– jobbágyterhek súlyosbbítása, a tizedet készpénzben kell leróni, a halfogás egyharmad-, illetve felerésze a földesurat illeti, – idegenektől
a birtokadományt el kell venni.
1402–33
Garai Miklós nádor.
[A kiváltságos szabad községek száma 7–800ra emelkedik – gyarapszik a zsellérek száma.]
1405
városok és szabad községek polgárainak országos gyűlése: a városlakók kiváltságait szabá-

lyozó két rendelet (Zsigmond második és
harmadik „törvénye”), – kereskedelmi mértékek egységesítése, – vámszabályozás: tricesima az áru értékének egyharmincad része.
1405 aug. 5.
Zsigmond III. decretuma: a jobbágy fölött ura
bíráskodik első fokon.
[földesúri hatóság teljes kialakulása, pallósjog
is!]
1408
Zsigmond megalapítja sárkányok társaságát 24
báróval, köztük primus inter pares a király az
oligarchikus nagybirtok uralma az alkotmányos rendiség leple alatt.
1409

Hunyadi Vajk, a király udvari vitéze testvéreivel, nagybátyjával és fiával adományul kapja a
hunyadvári uradalmat: az adománylevél külön
említi Hunyadi Jánost.
1411 okt. 4.
rendelet (Zsigmond „negyedik törvénye”) a
portális adó és dézsma ügyében.
1415
XXIII. János pápa fölmenti a török háborúra
sokat adózó magyar nemességet az egyházi tizedfizetés alól.
[Az ország helyiségeiből már csak 5% királyé,
12% egyházé, 30% 30 várbirtokos főúré, 10%
30 fő- és köznemes családé, 43% közép- és
kisbirtokos nemességé, a Garaiak birtokának

terjedelme a királyéval vetekedik.]
1435
Zsigmond a magyarok felé hajlik: az országos
kormányban a Garai–Cillei-rokonság rovására
színmagyar és horvát elemek kerülnek túlsúlyba. Pálóczi Máté nádor 1437-ig.
márc. 8. törvény: a várnagyok és familiárisok
fölött első fokon a hűbérúr bíráskodik.
1435 márc. 12.
törvény: 33 porta után egy lovast kell kiállítani, a porták jegyzékét a szolgabíró állítja össze.
1437–47
Hédervári Lőrinc nádor.
1439

törvény: a nádorválasztás az országgyűlés
joga, – a király és a főurak familiárisokul magyarokat alkalmazzanak. A nemesség hadkötelezettségének korlátozása. A déli melléktartományok török fennhatóság alá kerülnek.
1440
a legitim és szabadkirályválasztó elv küzdelme
s ez utóbbi diadala, – az országgyűlés I. Ulászló koronázásáról kiadott oklevelében elsőként
fejti ki szabatosan a szentkorona-elméletet és a
királyi hatalom átruházott természetét, vele a
szabad választás jogának alapját.
[Hunyadi János birtokában 28 vár, 57 város,
mintegy 1000 falu, mai mértékkel: hozzávetőleg 4,200.000 hold.]
1445

az „ötváros” első szövetségi gyűlése.
1446 jún.
az országgyűlés eltörli az összes ligákat, szabályozza a kormányzói jogkört, mely némi
korlátozással fedi a király jogkörét.
1447–58
Garai László nádor.
1447 márc.
országgyűlés eltiltja külföldiek familiárisokként alkalmazását, a nemesi fölkelés hadkötelezettségét csak a határokon belül tartja fönn.
[jobbágyok fölhasználásával elkövetett hatalmaskodások világi és egyházi urak részéről.]
1452
fogott bírák ítélnek a Garai László nádor em-

berei által a pannonhalmi apátság ellen több
mint húsz esetben elkövetett hatalmaskodások
ügyében.
1452
Hunyadi kompromittál a legitimista Habsburgpárttal.
1454 márc.
az országgyűlés 18 tagú tanácsot választ Hunyadi mellé. – A királyi kimutatás szerint a sóregále 100.000, egyéb regálék 40.000, a kapuadó 40.000, egyéb (zsidók, városok stb.) adó
38.000 frt. – júl. 28. V. László visszautasítja
Raguza kérését, a királyi okleveleknek a zászlósurak pecsétjeivel való erősítését.
1455

egy lovas havi zsoldja 12–16 frt, gyalogosé
félannyi, Hunyadi és Brankovics 10–10 ezer,
V. László király 20.000 fegyveres kiállítását
vállalja.
1458
Szilágyi Mihály seregében 5000 cseh és lengyel zsoldos.
jan. országgyűlés: a nemesek föltétlenül adómentesek, az ország védelmére a király és a
főurak kötelesek, a nemesi fölkelés csak legvégső esetben, – évente országgyűlés pünkösdkor, – Szilágyi–Garai–Ujlaki ligája.
1458–84
Gúti Ország Mihály nádor.
[Mátyás centralizációs törekvései, – a törvé-

nyeket tetszése szerint magyarázza, – bizalmasait alacsony származásúak közül válogatja, – a nemesség követek útján vesz részt az
országgyűléseken, – számos városi kiváltság, –
a király jövedelme a regálékból 250.000 frt.]
1462:1:
hatalmaskodókat a király „személyes jelenlétében” kell perbefogni.
1463
Vitovecz János Zagorje grófja, Sopron kiváltságlevele.
1463-tól
Velence Klissza megszerzésére törekszik.
1464
a főpapi és főúri bandériumok létszáma

12.000, a királyé 2500 főnyi. Az udvarban működő két bíróság egyesül, „tabula regia”-tól a
királyhoz lehet föllebbezni.
[Mátyás mellőzi a török harcot, – nyugati
urakkal és humanistákkal veszi körül magát.]
1465
Zápolyai Imre Szepes örökös főispánja.
1466
a „tria genera Siculorum” egyessége: 12 székülő esküdt közül 8 mindig közszékely legyen.
A „földönlakók” jogairól szó nincsen.
1467
Hag Ferenc Mátyás szolgálatába áll (fekete sereg), tributum fisci regii és koronavám.
[a havasalföldi és moldvai vajdák Mátyással

szemben önállóbbak, mint elődeivel szemben
voltak.]
[a subsidium évi 350–400, a király összes jövedelme 6–800 ezer frtra tehető.]
[Mátyás seregeinek létszáma alig 20.000 főre
tehető, főleg páncélos lovasság.]
[Mátyás 1468–70 közt állandó követet tart
Podjebradnál, később Rómában.]
Ernuszt Kelemen Turóc örökös főispánja.
[a kancelláriai titkárok jelentősége emelkedik.]
1471:2. t.-c.
megszünteti a nemesi familiarisok személyes
szabadságát, – 8. a király ötféle pecsétje:
aranybulla, kettős, titkos, bírói és gyűrűs. Sopron várost Mátyás 10.000 frtért zálogba adja.

[Veszprém, Nyitra, Győr, Várad püspökei
egyúttal főispánok.]
1474
Mátyás átveszi az uralmat Szilézia fölött, egységes adórendszert léptet életbe, – Zápolyai
István szepesi gróf, Szilézia és a két Lausitz
főkapitánya (1481-ig).
[a communitas colonorum végzi a földosztást,
– bérletrendszer, – családi kapcsolatok nemes,
polgár és jobbágy közt.]
[a törvények állandóan követelik a jogtalanul
elvett javak visszaadását és a katonák fékentartását.]
[a középkori univerzalizmus bukása, ker. államok már gyakran szövetkeznek a pogánnyal.]

1477–79
Mátyás alkudozásai a svájciakkal.
[Dalmáciában – velencei uralom alatt – magyar, német, szerb nem viselhet tisztséget.]
1478 márc. 29.
törvény 1: az 1478–83. évekre nov. 11-én fizetendő 1–1 frt adó főleg a török ellen, – 4: fölmentve az 1 telkes nemes, falusbíró, a nemes
majorsági háza.
1481 júl. 15.
törvény 3. rácok és szakadárok tizedet nem fizetnek, 4. rácokkal társuló keresztények csak
saját részükért fizetnek, 7. a tizedszedők a plébánoshoz (ne a falusbíróhoz) szálljanak, – 8. a
tized bérbeadása tilos.

1485
Nádori törvény. Zápolyai Imre nádor 1487-ig.
– Mátyás Strassburgban röpiratot nyomat III.
Frigyes ellen.
1486. jan. 25.
törvény, 18: párbajt csak katonai bíróság ítélhet meg, 21. vármegyék bíráskodása alól csak
örökös főispánok mentesek, – 32. velencésnek
és lengyelnek ingatlant juttatni tilos, – 43. tized alól (segédkezésükért) csak a falusbírók
mentesek, – 50. Zágráb vm. bíráskodása a
szlavóniai bán törvényszékébe olvad, – 60. az
alispán a vármegye előtt tesz esküt, – 64. a
vármegye szükségeire való fizetés alól országgyűlés esetén is csak a személy szerint meghivottak mentesek.

1487
A cseh jobbágy röghöz kötése.
1487–91
Dóczi Orbán egri püspök nádori helytartó.
1487
Mátyás Bécsújhelynél 20.000 lovas és 8000
gyalogos fölött tart szemlét.
[A lovas zsoldja havonta 4, a gyalogosé 1 1/2
frt fölött van.]
1488
Szilézia főkapitánya a liegnitzi herceg.
1490
Haugwitz János, „a fekete”, Mátyás zsoldos
seregének egyetlen főparancsnoka.

Ulászló választási föltételei: 2. Mátyás újításait
eltörli, 5. Morvaország, Szilézia és Lausitz
Magyarországhoz tartozzanak, esetleges megváltási árukat Visegrádon helyezzék el, 9–12.
főtisztviselők, egyházi méltóságok magyarok
legyenek, 18. a király köteles elfogadni a rendek határozatait.
1492–99
Zápolyai István nádor.
1492:47.
a mezővárosok polgárságának jobbágysorba
taszítása, – 85. nemesek és egyháziak elkerülhetik a vámot.
1493
a székelység panaszára Ulászló elmozdítja a

székely ispánságból Báthory Istvánt.
[egyes földesurak önkényesen megszüntetik a
jobbágy szabadköltözését.]
1495:5. tc.
királyi adományt csak belföldi kaphat, – 26. a
király az országgyűlésre ezután fejenként hívja
meg a rendeket.
1498
Corvin János a köznemesség szövetségese.
1498:6. tc.
a régi szokások írásba foglalása, – 41. a városlakók kilencedfizetésre kötelesek a nemesektől
bérelt földeken.
1500:23.
koronaőr két világi úr legyen.

1500–1503
Vingárti Geréb Péter nádor.
1504–19
Perényi Imre nádor.
1504:1. tc.
adót csak országgyűlés ajánlhat, – 3. örökös
főispánságot ne adjon a király, – 18. vadászat,
madarászat tilos a jobbágynak.
1505 okt. 13.
Miksa-ellenes konföderáció.
agyagfalvi gyűlés.
1506
Lajos királyfi nevelői a Miksa-párti Bornemissza János és Brandenburgi György.

1507:5. tc.
fontos ügyeket a király csak tanácsban intézhet
el jogérvényesen.
1508
Szatmári György és Bakócz ellentéte a cambrayi liga ügyében.
1511
az 1 frtos adó 53.000 frtot hoz.
1514:2.
a királyi jövedelmeket elzálogosítni nem szabad, – 3. kir. koronajavak: szabad kir. és bányavárosok, jászkúnok, sóbányák, harmincad,
– Munkács, Diósgyőr, Csepel, Szentendrei-sziget, Erdélyben a szászok, huszad, század, ötvened, – 15–22. jobbágyok új terhei, 25–31. köl-

tözködésük, 37–45. lázadásért büntetésük, 60.
fegyvert nem tarthatnak.
1514
a Tripartitum, nemesi szabadságok, – szt. korona tana, – a jobbágyellenes törvények befoglalása.
[kerepeci Verbőczi István vagyonszerzése.]
[a sóbányák jövedelme évi 25.000 aranyra esik
le.]
A királyi tanácsban 6 főpap, 6 főúr és 16 köznemes, – utóbbiak Zápolyai beleegyezésével
kimaradnak a tanácsból.
1517
Bakócz Tamás kihaló családok megöröklése és
más eszközök által szerzett birtokait megosztja

rokonai közt.
1518
rákosi diéta 4–4 új prelátus- és főúrtagot delegál a kir. tanácsba, a bácsi diéta berendeli a 16
köznemest is.
1519
az egyforintos adó jövedelme 90.000 frt.
1519–23
Báthory István nádor.
[tömeges országgyűlések évente kétszer is, a
törvényekre megyénként fölesketik a nemességeket, de a törvények végrehajtása elmarad.]
[Miksa és Zsigmond lengyel és császári tanácsosok részére követelnek helyet a magyar királyi tanácsban, – Miksa ajánlkozik Jajca vé-

delmére.]
1519
Zápolyai, Báthory István, Várday Ferenc és
Szatmári György konföderációja.
1521
budai országgyűlés: hadiadó, állandó zsoldossereg, – a főúri banderiumok és a nemesi fölkelés kötelezettségének megszüntetése. Mária
királyné megkoronázása.
1522
Báthory István nádor ligája Zápolyai János ellen.
budai országgyűlés: a király vizsgáltassa meg
a főpapok végrendeleteit.
1523

Keserü Mihály püspök és húga pörében Verbőczi a felek nyilatkozatát magyarul foglalja oklevélbe.
1524–25 júl.
Báthory István nádor (másodszor).
1525 júl.–1526 ápr.
Verbőczi István nádor.
1525
Ítélet az Ujlaki-örökség ügyében.
1526 ápr.–1530 máj.
Báthory István nádor (harmadszor).
1526 aug. 29.
Mohács, Lajos király, Drágfy János országbíró, két érsek és öt püspök halála.

1526-1606
1526–39
a rézbányák Fugger-bérletben.
1526
Báthory István lefoglalja a török elől menekülő egyháziak kincseit, – Mária királyné Pozsonyba viteti a budai templomok kincseit.
[idegen királytól függő idegen katonaság Magyarországon.]
1528
magyar kamara szervezése.
1529
Ferdinánd budai intézményei (kamara stb.)
megsemmisülnek. Az egyházi nagybirtok megsemmisül.

[Dominu-servitori viszony új erkölcsi alapja a
török harc. Szerb naszádosok török szolgálatba
lépnek, a huszárság megmagyarosodása kezdődik.]
1529–32-től
horvát telepedés.
1530
Belső-Ausztria rendei kezdik vállalni a horvát
várak fenntartását.
1531
magyar kamara új szervezése. [Új arisztokrata
családok s világi nagybirtok túlsúlya. A délvidék pusztulása, délvidéki urak egyezkedése a
törökkel, – magyar urak a török béke ellen.]
1534

Somogy portaszáma 7300, (1526 előtt 11.000)
ebből 2800 puszta.
1535:60. t.-c.:
új erősségek lebontandók (1543:4, 1546:28,
1548:46). [sok végvár magánkézen].
1536:16. t.-c.
elismeri a helytartó kinevezésének jogos voltát. – 1536:49. t.-c.: kormányszékhely Pozsony. Kecskemét környéke pusztul.
1537
udvari kamara utasítása ennek alárendeli a magyar kamarát.
1537–75
Győr várának építése.
1537

körmöcbányai konföderáció.
[végvidéken magyar csapatok állatokat, törökök embereket hajtanak el].
[Ferdinánd udv. tanácsában idegenek intéznek
magyar ügyeket].
1541
a rézbányák bérletét megújítják a Fuggerék.
budai pasalik. Verbőczi a magyarok bírája Budán.
1542-től
menekülés Szeged–Temesvár vidékéről.
1542 jan.
tordai orszgy. az erdélyi tanács szervezése.
dec. a helytartótanács kialakulása nyugati mintára. Morbus hungaricus, lues pannonicus je-

lentkezése. Végvári élet kifejlődése.
1543:6:
a servitorok a dominus ellenére is engedelmeskedjenek a törvénynek.
1543:7.
magánosok végvárainak védelme a király által
– Dunamenti városokban rác kereskedő és bérlőosztály, Délvidéken rácokat telepít a török.
1545-i
törvény végén az egyes cikkekre külön válaszol a király.
1545:44. és 1547:18.
a hatalmaskodás ellen.
1546:39.
elhalasztja, 1547:26. megadja a jobbágyok

szabad költözködési jogát, 1648:32. fölfüggeszti, 1550:34. megengedi, 1556:27–33. szabályozza.
1548:61
a földesúr joga a dézsmák bérletéhez.
1549
Nádasdy és Zrínyi egyezménye (Sárvár).
a helytartótanács első fennmaradt szabályzata.
1550
királyi előterjesztésre javaslatot Ferdinánd az
alsóausztriai kamarától kér.
vlachok tömegesebb megjelenése Árva megyében és környékén. Szabadka környékén rácok
[erdélyi szász polgárok elzárkózása más társadalmi csoportok elől. – Marhakereskedő fő-

urak].
1551
elhagyott monostorok lerombolása Szolnok felé.
[„magyar módra] várépítés elterjedése.
1552
11–13: dominus és servitor viszonyának szabályozása.
[Debrecen állandó gyarapodása a török alól
menekülőkkel, virágzó helységek pusztulása].
1555:4., 1566:15. és 1567:20
miles continuus tartása.
Ung. 1558 Zala, 1579 Abaúj eltiltja a jobbágyköltözést.
1556

a bécsi haditanács szervezése. Rendszeres várépítkezés kezdete.
1557
erdélyi országgyűlés: két nemzet szava kötelezi a harmadikat.
1558
8300 magyar gyalogos a végvárakban.
[a sóbányák jövedelmét a király végleg elveszti].
1559:8.:
tisztán magyar ügyekben magyar tanácsosok
alkalmazása. [Palota vára (mint több magánvégvár előbb és utóbb) királyi kezelésbe kerül.
– Az ország évi jövedelmét 900 ezer frtra becsülik, valóban 600 ezer. – Magyar lakosok el-

hurcolása török területre. – A Duna és mellékfolyóinak elmocsarasodása].
1561-től
a kamara igyekszik a tizedek olcsó bérelésére.
1562
Miksa elutasítja a török békeügybe való beleszólást.
[pazarlás családi ünnepeken].
1563:34.:
idegenek helyett magyar kapitányok alkalmazásáról.
1564
Ferdinánd a kecskeméti bírónak kiterjedt ítélkezési jogot ad.
1565

Miksa bányarendelete elnémetesíti a bányakezelést.
[várkapitányok szednek be dikális adót].
1566-tól
a bécsi kamara állandóan számol a birodalmi
segéllyel. Nagykúnság és Bihar pusztulása.
1567:17.:
az ingyenmunka évi 12 nap.
1567:29.:
vegyes bizottság a katonai kihágások megvizsgálására. A főrendiházban 8 egyházi és 75 világi főúr ül.
[Erdélyben a magyar, székely, szász és oláh
nemzetiség aránya csaknem egyforma. Német
katonaságot a németség erősítésére küldenek

Magyarországra. – Munkácsi gazdasági utasítás a szántás fontosságáról (majorságok alakítása). – Heves vm. lakossága 41.000-nyi, ebből
nemes 1000 lélek. – A Dunántúl török alatti része és a Szerémség puszta, Sarkadtól Gyuláig
síkvíz].
1572
Oláh (Érsek-) újvár királyi kezelésben.
1573
Miksa adóssága 10 millió forint.
[két háromosztású parasztházak, bennük máznélküli kemencék, – a nép körében fínom hímzések, – országos vásárok nagy száma, városok kereskedelme visszafejlődik, – a nemesség
szegényes élete a török rabság miatt, felsőbb

iskolázás nehézsége, birtokadományokat
főurak nyernek.]
[török adórendszer, a behajtás kegyetlensége].
1575
Erdély törökadója 10.000-ről 15.000 frtra
emeltetik.
1576
Báthory István lengyel-erdélyi uniógondolata.
Rueber János németellenes mozgalomtól tart.
1578:27:
haditanács tagjai az ingyenmunkát felosztó bizottságban. A várvonal évi költsége 1,313.000
forint.
[Budán 800 zsidó él].
1580

orszgy. panaszol, hogy Magyarország tartománnyá süllyedt.
1581
vlachok Károlyvárosban.
[Zala vm. portánként félfrt megyei adót vet ki,
1586 eltiltja a jobbágyszabadköltözést.].
1585-től
Pálffy Miklós hadiszállításai. A hatósági árszabások ügyét a vármegyék magukhoz ragadják.
Gabelmann Miklós a zsoldosok pusztításairól.
[főurak szállításai a hadsereg részére, – idegen
főkapitány Kassán, – osztrák és cseh rendek
saját hűségükre akarják esketni a magyar végvárakban az ő adójukból tartott csapatokat. –
Huszár, darabont, hajdu, naszádos].

1593–1608
[nyáron nagy harcok, – portyák egész évben, –
császári ezredesek visszaélései a zsolddal].
[kir. birtok apadása, zálogösszegek emelése, –
„bona occupatitia”].
[oláh betelepülés].
1595:6. t.-c.:
portánként a jobbágytól 9, a földesúrtól 6 frt
adót vet ki.
1595:30. és 1596:20.:
a magyar katonák zsoldjának maximálása.
Bihar vm. lakosságának rohamos pusztulása
kezdődik.
1596
Somogyban 193 porta.

[ruha-szőnyeg fényűzést meghaladó ékszer és
nemesérc fölszerelés halmozása].
1597
Nádasdy és Pálffy hadügyi reformjavaslata.
1598
Bazin és Szentgyörgy kir. városi kiváltsága.
Kecskeméten „fogott bírák”.
[magyar kereskedők a bécsiek adósai].
1599
Pálffy Miklós javaslata a zsoldosok elszállásolásáról.
[Somogyban rác telepek kenézek alatt].
1600
az orszgy. kizárja Modor követeit.

[a háború évi kiadása 3–4 millió].
1601–1603
Illésházy István pöre.
[Barbiano kassai kapitány rablásai].
1602:20:
a katonák ne osszák föl maguk között a birtokokat.
[Kolozsvár elzárkózik a nemesek bevándorlása
elől].
1603
az orszgy. kéri, hogy a nemesség maga védekezhessék a garázdálkodó zsoldosok ellen.
1604 márc.–ápr.
a prot. nemesség megegyezése a prot. városi
polgársággal a vallási birtokállomány védel-

méről.
1605 május
Bocskay utasítása Illésházyhoz a magyarság
helyzetéről a török és német között.
Illésházy és Bocskay szembefordulása a török
kérdésben. – [magyarok ezrei a budai rabszolgavásárokon].
1606
kassai országgyűlésen a hajdúk szavazati joga
katonai ügyekben.
Júl. 2. Illésházy levele a nyugati magyar politika alapvetése.
Dec. 17. Bocskay végrendelete.

1607-1780
1607
Barsban (1615 Nyitrában stb.) zapisz (parasztvármegye).
1608
kor. előtti 3. nádorválasztásról. 10. magyar
ügyekben magyar tanácsosok, – 11. végbeli
tisztségek magyarok részére, – 12. idegen katonák kivitele, – 13. szabad városokban magyarok jogai, – 21. végek védelméről a király
gondoskodjék.
kor. utáni 1 az országgyűlés tagjai 7 Kabold,
Kőszeg és Borostyánkő visszakeblezése, – 13.
jobbágyköltözés ügye a vármegyék elé. – 16.
koronaőrök.

1609:2–9.
Bocskay idejében keletkezett birtoklási zavarok rendezése. – Bocskay koronája, 51. az
indigenák adókötelezettsége, – 68. követek választása a szomszéd országokhoz, segélykérés
végett, – 69. robotfölosztás végvárak helyreállítására.
1610 márc.
erdélyi ogy. Kendy Istvánt és a menekülteket
fej- és jószágvesztésre ítéli.
[a dikajövedelem apadása, állandó ingyenmunka a végvárakban.]
1613:3 t.-c.
az egri káptalan Jászóra helyezése, 27. Tisza és
más folyók kiöntései ellen töltések készítése.

ápr. 11. pozsonyi szerződés.
1615 szept.
Bethlen összeiratja a fejedelmi várakat és jövedelmeket.
1618:5.
Kollonich Ernő horvát születésű komáromi alkapitány honfiúsítása, 34. a végvárakról a király gondoskodjék. 40. a pozsonyi országház
javítása, 52. portánként 12 nap állami robot,
Pázmány Péter a Habsburgok örökösödési joga
mellett.
1619
Kithonich János: Directio methodica.
[Katonai erőszakoskodások tilalma, – csavargó
lovasok és katonák, – folyók szabályozása, –

szökött jobbágyok visszaadása, – nemesi fölkelés szabályozása.]
1620
kissárosi nemesség az erdőből kitiltja a jobbágyokat.
1621
II. Ferdinánd végrendelete.
[Örökös jobbágyság esetei.]
1622:2.
II. Ferdinánd hitlevele.
18. az udvari és magyar kamara egymás mellé
rendelése, – 19. a török béke megszegőinek
büntetése, – 73. Vác visszaszerzéséről.
1622–24.
Landverleger compagnia,– [Bethlen Gábor

merkantil rendszere, – Erdélyben öncélú állami öntudat keletkezése, ennek alapföltétele a
török hatalma, – Beniczky Péter verse a nemesi szabadságról. – B. költeményei 1711-ig 6,
1806-ig további 10 kiadásban.]
1625:24.
véghelyeken idegen katonák megtűréséről.
40. a vármegyék limitáló joga, 61. Szlavónia
egy követe a főrendek házában, 62. távollevők
követei.
1628
a magyar kamara 10 frton fölül nem utalványozhat.
1630:6.
országház építése.

1635:1.
félharmincad a végbeliek fizetésére. – II. török
elleni portyázás, a törökkel pajtáskodás tilalma, – 54–58. határvizsgálóbiztosok.
[Horvátszlavonországi oláhokról, – Paradeyser
Rudolf uskokjai, – szükségtelen száraz vámok,
– Esterházy Miklós nádor honvédelmi javaslatai 1642-ig, appaldo-rendszer.]
1637
udvari rendtartás a magyar kamarát az udvari
alá rendeli.
1638:3.
török béketárgyaláson magyar követ is legyen,
– 33. főispánná csak nagykorú neveztessék.
1641

Forgács Zsigmond a honvédelem szükségeiről.
1642
Besztercebánya rézkereskedelmét a Joanellicsalád bérli.
Lippay György panasza: a titkos tanács előre
eldönti a magyar ügyeket.
[jobbágyság italmérése, kölcsönzési joga korlátozva, – vadászati jogot gyakorol, – exemtusok, kisnemességbe emelkedők szaporodnak, –
jobbágycenzus emelkedik, lednici uradalomban 20 frt.]
1644
Esterházy Miklós intő levelei Rákóczihoz.
1646
Pálffy Pál titkos tanácsos.

1647:32.
a Rákóczinak átengedett 7 vármegye adója a
végvárak javára, – 61. végvidéki kapitányok a
nádor alá rendeltetnek, – 78–82. és 93. a nemes városban is megyei hatóság alatt él, – 108.
Csongrád vm. Pest helyett a Heveshez csatoltatik, – 136. a török miatt nem bátorságos birtokba iktatás a birtok közelében történjék, –
142. hódoltsági jobbágyok marháit elhajtó szabad hajdúk urai, – 144. 6% a törvényes kamat.
1649:2.
a király vállalja a végek ellátását, – 3. adó helyett katonaajánlás, – 35. a kereskedő kapitányok fizessék a harmincadot, – 63. végekben
élő menekült nemesek dézsmamentesek, – 79.
zsidó nem lehet harmincados. [oláhok, szlávok

és predaucok (Varasd vm.) bekeblezése, –
Lubló és a 13 város visszakövetelése.]
1653
Approbatae constitutiones (Nagyvárad).
1655:11.
a magyar kamara függetlensége, – 27. görög
kereskedők lakhelyükön adózzanak. – 41–44.
végvidékre, Erdélybe, hajdú városokba, a jászkúnok közé szökött jobbágy, – 100. harmincadoknál történt visszaélések, – 107 a jobbágy
önkéntes behódolása.
[gabonaraktárak katonai célokra, – borkivitel a
szomszéd tartományokba.]
[ellenzéki hangulat Magyarországon.]
1658

az erdélyi 7 vármegye adózó jobbágyságát
48.000 családra becsüli Rákóczi Gy.
1659:18.
súlyos gonosztettekről hirhedt mágnásokat a
nádor büntesse, ha a megyék nem merik. – 39.
gönci útjavítást Abaúj, Sáros és Szepes fizesse,
– török miatt az út mellett berek irtandó.
1659
pórlázadás Arad vm.-ben.
1661
parasztmozgalom Tisztántúl. Erdély évi adója
40.000 arany. Zerinvár építése.
1662:19.
Várad ellenében új erősségek állítandók.
„Piri defter” Nagyváradtól a Tiszáig és Szamo-

sig.
1663–72
Kecskemét körüli parasztvármegyék összetűzése végbeliekkel és Pest vármegyével.
1668
Szatmár vm. zár alá veszi Szatmár és Németi
várost.
1669
Compilatae constitutiones (Kolozsvár).
Nadányi János: Kerti dolgoknak leírása.
1670-től
Spankau, Spork, Cobb, Heister kegyetlenkedései.
1670 végén

2000 interessatus fogságban, menekülés Erdélybe.
1671
Fogyasztási adók, 5000 magyar katona elbocsátása, – márc.–máj. a hadsereg ellátását a
vármegyékre és városokra hárítja a király. Gr.
Volkra Ottó német telepítést javasol.
1672
a magyar kamara fontos ügyeket az udvari elé
terjesszen. [kuruc-labanc név feltűnése, – világi főurak eladósodása, Széchenyi és Szelepcsényi vagyongyüjtése, – az elkobzott javak
elfecsérlése.]
1677
Cobb, Kassán 100 kurucot végeztet ki, kuruc-

labanc pusztítások, karóbahúzatások.
1678–80
pestisjárvány.
1681:1
nádorválasztás, – 2. a kormányzóság és helytartóság eltörlése, – teljes amnesztia az 1670
óra elkövetett cselekményekért, – magy. kamara független, hivatalnokai magyarok, országgyűlés harmadévenként legyen, – török tárgyalásokban magyar követ is vegyen részt.
1682
Szelepcsényi pásztorlevele a gallikanizmus ellen.
1683 jan. 11.
kassai kuruc országgyűlés. – dunántúli falvak

pusztulása, köztük az 1652-ben újraszállított
Kismegyeré, – Pannonhalma újra szállítja Lázit.
1684
Hornigk: Österreich über alles, – konferenciák
a neoacquistáról, – Alsó-Ausztria 7 évre fölmentetik a katonai beszállásolás alól.
1685
Magyarország 4,798.000 frt adót fizetett.
1686
a magyar pénzügyigazgatás önállása megszűnik.
első nagyobb szerb bevándorlás (4892 lélek).
Magyarország 3,568.000 frt adót fizetett.
Budai kamarai szervezet idegen hivatalnokok-

kal.
1687
erdélyi rendek concordia levele. Esterházy Pál
emlékirata az újjászervezésről.
1687:2., 3.
fiági örökösödés, 6. eperjesi törvényszék eltörlése, 17. ogy. beleegyezése nélkül újabb város
nem hívható ogy.-re, – nagyarányú honfiúsítás,
köztük a Guadagni-családé.
1687/8.
Einrichtungswerk szerint a Magyarországon 4
év alatt behajtott 20 millióból 2.600.000 folyt
be a kamarához.
[alsóausztriai büntetőkodex a magyar törvénykönyv függelékébe, kínvallatás rendszeresíté-

se.]
1688
a legrégibb állandó magyar huszárezred fölállítása.
1690
új utasítás a magyar kancellária részére.
Órás András lázadása Ugocsa vm.-ben.
[telepítések és a németesítés kezdete, – a magyarság pusztulása. – katonai adóbehajtás.]
ápr. 6. és aug. 21. rácok kiváltságlevele.
1690–1707.
neoacquistica bizottság működése.
1691 márc. 10.
diploma 37.000 szerb család részére, – aug.

20. magyar kancelláriai diploma.
1692
Pilisvörösvár telepítése.
[a háborús kiadás évi 12 millió, bevétel 7–8
millió.]
1696
Kassán a falon belül 294, Debrecenben 2247
jó karban lévő ház.
1696
rendelet a neoacquista földek becsléséről.
Esterházy Pál javaslata Buda, Pest, Esztergom
és Székesfehérvár ügyében.
Pesten 228 ház, 342 családfő.
1698

a haditanács terve a határőrvidékről.
1699–1702
tiszai és marosi határőrség kiszakítása.
1700–1712
lika-krbávai határőrség szervezése.
1701
rendelet a neoacquistára települő jobbágy háromévi adómentességéről.
1701/2.
Törökbálint telepítése.
1702
Miskolczi Gáspár: Egy jeles vadkert.
1703
Bocskay 15.000 hajdújának ivadékából 689

családfő él.
[faluközösség kezdetleges formája az Alföldön.]
1703
bécsi Banco del Giro alapítása. Buda, Pest,
Esztergom és Székesfehérvár kiváltságlevele.
1704
II. Rákóczi Ferenc manifestuma (Recrudescunt, több kiadás, latin, magyar, később francia).
1704–16.
Bethlen Miklós fogsága.
1706
Armistitum inter s. c. reg. Majestatem necnon
confoederatos Regni Hung. (Nagyszombat).

Hadi regulák (Nagyszombat).
1706
31 gyalog, 52 lovas kurucezred, 116.700 főnyi
élelmezési állomány.
1707
a kuruc sereg 60–70, a császári 30 ezernyi Magyarországon, – rézpénz 60%-os devalvációja.
1708–11.
labanc ogy. Pozsonyban, – a kir. tábla egyes
pöröket 1650 óta nem intézett el.
1708–15.
pestisjárvány Magyarországon 410.000 embert
ragad el.
[kuruc tábornokok töbsége mágnás, kevés polgári eredetü.]

1709
a titkos konferencia újjászervezése.
30 ezer kuruc, 30 ezernyi a császári sereg.
[a konkurzusok által vállalt hadiadó évi 1.600–
1.800, 1710-ben 945 ezer frt.]
1710
kuruc 20–22, császári 60 ezer főnyi, – 12 milliónyi rézpénz a forgalomban.
[a kuruc háború 80.000 ember életébe került.]
1711 ápr. 30.
általános kegyelem, vallásügyi törvények megtartása, – jászkúnok szabadsága.
1711
Buda, Pest, Esztergom és Székesfehérvár szabadul a kamara fennhatóságától.

az államadósság 48–70 millió között.
[nyugalmi állapot király és rendek közt, – a
rendiség megmerevedése, – az uralkodói hatalom túlsúlya, – királyi hivatalokban túlnyomó
az idegenek száma. Magyarországon idegen
helyőrség, a kevésszámú magyar ezred egy része külföldön.]
1714
Csiba Michael Stephanus: de montibus Hungariae.
1715-i
törvények: 8.: állandó hadsereg, nemesi konkurzus, – katonai kihágások, – nemesi adómentesség, – magyar főhivatalok, posta, török
békekövet magyarsága, – Zrínyi és Frangepán-

javak elvétele a gráci kamarától. – 3 bizottság
a neoacquistára, – curia, – árva- és gyámügy, –
jobbágy-útlevelek, – majorrá alakítás
korlátozása. [XVIII. sz.-ban gyakorlat: összes
városok szavazata egynek számít ogy.-en.]
1715
Békéscsaba lakossága 22 magyar.
1716
a főpapság 48.000 frt adót vállal, – népösszeírás.
1717
éhínség Erdélyben.
[jobbágyvándorlás, telepítés a fölszabadult részekre, 230 új község keletkezik 1715–20
közt, – laktanya-építések kezdete.]

1718
a budai várbeli vízvezeték építése.
1719
lázadás a tengerparti végvidéken.
1720
Békéscsabára tót telepesek.
Magyarország 1,770.000, Erdély 800.000 főnyi népéből magyar 1,160.000, Nyitrában
125.000, Csanád vm.-ben 2500, a Hajdúságban 4700 lélek, a hét erdélyi megyében 39.271
család, a hazai zsidóság 11.000 főnyi, – Pest
város határa közös tulajdon.
1721
likai lázadás.
1722

Szarvas és Mezőberény keletkezése.
1722/3:1–3.
nőági örökösödés, – 77–102. helytartótanács, –
24–38. bíróságok, – nemesi kiváltságok, katonai kihágások, – 18. jobbágyelnyomás a köznek kára, – bérmaximálás a vármegye joga, –
betelepülőknek hatévi adómentesség.
[a helyt. tan. a közigazgatás és bíráskodás uniformizálására törekszik, – fejleszti az egységes
magyar állam gondolatát.]
1725
Tata vízszabályozása Mikovinyi tervei szerint.
a főpapság pápai engedéllyel 18.000 frt adót
vállal.
1726

Nyitra vm. statutuma.
[a töröktől szabadult terület adója emelkedik, a
felvidéké csökken, Debrecené több mint Pozsonyé, négyannyi mint Pesté.]
1730
Pest vm. megszünteti a parasztvármegyét.
1731-től
a helytartótanács beköveteli az egyességgel
végződő perek iratait.
[Mercy 53 német helységet alapít. – nemesi
családok száma 25–28 ezer, – katholikusok és
rácok telepítése, – oláh vándorlás, – a magyar
kancellária németnyelvű fölterjesztéseket ír a
királyhoz.]
1733 márc. 27.

a Cassa parochorum újjászervezése.
olaszok Mercyfalvára.
[konkurzusok által vállalt rendkívüli adó
1734:500 ezer, – 1736-ban (vitam et sanguinem) 5 évre 250 ezer frt.]
1735
Péró lázadása.
1736
Rövid példa, miképen az 1735. esztendőben
tumultust kezdők exequáltattak.
1736
repülőhíd Buda és Pest között [8 huszár és 3
gyalog magyar ezred.]
1738
spanyolok a Temesközbe [eperfa, selyemte-

nyésztés.]
1738–44
pestis, – vesztegzárak, egészségügyi bizottság
Magyarország részére.
1739
a főpapság 170.000 frtot ad a török háborúra.
1741:8 tc.
ne onus inhaereat fundo, – Budán királyi palota, – nádori és primási szék 1 évnél tovább ne
legyen üres, – bányák a magyar kamara hatáskörébe. – kivitel szabadsága.
pesti invalidus ház építésének félbenmaradása.
1742
Sorokság telepítése.
Károlyi Sándor küldetése az éhínség területére.

[a magyar ezredeknél magyar vezényszó a
helyt. tanács közbelépése folytán.]
1744
Orosháza alapítása.
1745
bánáti (később illir) udvari bizottság.
Jászkún redemptio.
1747
Pozsega, Szerém, Verőce vmegyék szervezése
a horvát bánságba, – a Száva mentén határőrség.
1748
Nyíregyháza alapítása, –gr. Kollowrat a rácok
támogatása mellett, – horvát-vend végek függetlenítése Gráctól, –Országos gyüjtés a kir.

palotára, – magyarországi kir. jövedelem az
adó nélkül 1,900.000 frt.
1749
jezsuiták kiszorítása a bécsi egyetemről.
1750
Örkény alapítása.
[jobbágyok fényűző ruházkodásának tilalma.]
1751
felső ausztriai parasztok vándorlása Erdélybe,
– portaszám csökkentése északon, emelése az
Alföldön, – nov. 1. Regulamentum militare, –
nov. 1. Regulamentum militare, – a Bánság
északi részének provincializálása, rác kivándorlás Oroszországba.
1752

vármegyei orvos tartására rendelet, – heti póstakocsi Bécs és Buda közt, – a főispáni kar ellenszegül a nemesi adófizetés gondolatának.
1753
alsóausztriai egészségügyi bizottság udvari bizottsággá emelése.
1753/4
Gödöllő telepítése.
1754
új vámtarifa magyarellenes éllel, – lázadás a
Száva mellett, Mezőtúron és Hódmezővásárhelyen.
1755
hamuzsírt csak Ausztriába szabad kivinni.
Bartenstein megakadályozza magyarok telepí-

tését. 18.000 birtokos, 14.000 címeres nemesi
család.
1755
pórlázadás Szlavóniában.
Direktórium az osztrák tartományok igazgatására.
1756
Szlavónia urbáriuma.
[népjóléti és fölvilágosult szellemű rendeletek
a központi hatalmat erősítik.]
1759
tilalmak az osztrák ipar védelmére, bánsági határőrvidék zálogban a bécsi banknál.
1760
a Hármaskönyv és a szász jog görög nyelven.

Staatsrat szervezése, magyarok kizárásával.
Nemesi testőrség szervezése, tanulmányi udv.
bizottság.
[Az osztrák államadósság 118-ról 271 millióra
emelkedik a 7 éves háborúban, évi deficit 12
millió.]
1762
Molnár Franciscus: Patvarista novitius, –
Kommerzienrat alapítása.
1763
Kollár Ádám: De jure patronatus.
1763-tól
selyemtermelési rendeletek.
1763-tól
Migazzi püspök építkezései Vácott.

1763–69.
Teréz-csatorna.
1764
tűzbiztosítás a sz. kir. városokban.
1764-től
magyarellenes gazd. politika
1764
Benczur József: Ungaria semper libera.
Kollár Ádám: De originibus et usu perpetuo
potestatis legislatoriae circa sacra.
(Richwaldsky György:) Vexatio dat intellectum.
Máj. 5. Szt. István-rend alapítása.
horvát tiltakozás a rác túlsúly ellen.

1765
népjóléti utasítás a főispánokhoz.
[jobbágyküldöttségek Bécsben, – magyar gabona elnyomása, – 1763–73 közt évi 200.000
frt állami költségen 50.000 német család betelepítése, –1760–70 közt török kegyetlenkedések miatt fokozott oláh bevándorlás.]
1767
Terézváros (Pesten) keletkezése, osztrák államadósság 260, évi bevétel 23 1/2, kiadás 31
millió, Borié tanácsos a magyar ipar mellett.
1768
Planum tabulare.
Vármegyei orvos tartásáról szóló rendelet ismétlése.

Tessedik Sámuel akácfái Szarvason, – Festőnövények termelése a Bánságban.
1769
állandó hajóhíd Buda és Pest között, – rendelet
baleseteknél első segélyről, – temetés szabályozása.
1770
hajdú városokban nem sikerül a háromnyomás
bevezetése. – Magyarországon (Erdély nélkül)
18700 helység, 4300 különböző vallású lelkészség, 4000 népiskola, 2000-ben a jegyző tanít.
közegészségügy rendezése.
Chotek gr. a magyar ipar ellen.
1771

Temesköz többé nem büntetőkolónia.
Illyr deputatio szervezése, a karlócai patriarha
világi joghatósága megszűnik.
A szarvasi határ egyéni birtokokra osztva.
Eusebius Verinus (Benczúr József): Commentatio juridica de hereditario jure.
1772
Magyarország gazdasági elzárása teljessé válik
(Lengyelország felosztása), – csak honosított
görög élvez kereskedelmi szabadságot, –
egyetlen fiú katonaságtól mentesítve.
1773
gr. Zinzendorf Károly: Magyarország összes
terhelése évi 16 millió fölött van. – a bánság
lakossága 318.000-nyi, cigányrendelet. Lexi-

con universorum regni Hungariae locorum
populosorum.
1774
debreceni határ belső részének fordulókra osztása, m. kir. főhitelpénztár alapítása, – nagykikindai districtus.
1775
szegényügy uniformizálása.
1776
kínvallatás tilalma.
[dunai vám 600 akós szállítmánynál osztrák
borért 193, magyarért 2250 frt.]
[Magyarország társadalmi fejlődése elakad.]
1777
Versecen, Újvidéken ráclázadás. Mária Terézia

jelentést kér az excessiva mortalitas okáról.
1778
Temes, Torontál, Krassó-Szörény szervezése.
1779
ápr. 23. Fiume szabad kereskedelmi város Magyarországhoz csatolása,
júl. 16. Rescriptum declaratorium illyricum,
aug. 14. a külön horvát tanács és az illyr deputáció eltörlése.
1780
Józsefváros (Pesten) alapítása, a Bánság
450.000-nyi lakosából 12% német, 25% rác,
50%-nál több oláh,
a magyar urbárium kiterjesztése Horvátországra,

francia borok terjedése lengyel piacon.

1780-1918
1781-től
oláh koborló csapatok északra vonulása.
1783
II. József utasítása a hivatalnoki karhoz: teljes
odaadást követel.
1784
787.000 oláh lakos.
[a gubernium Kolozsvárt.]
1785
Wesselényi Miklós magánháborúja gr. Haller
ellen.
a hazai zsidóság 75.000 lélek.
mezőhegyesi ménesbirtok.

1786-tól
az Újépület építése.
1787
telekkönyvi központi hivatal Budán, – a nemesség 65.000 család, 330.000 lélek.
[Horvátország 135, Nyitra vm. 288, Vas 262
porta után fizet adót.]
1787–1822
gr. Bánffy György gubernátor.
1789
az államadósság 338 millió.
[Erdély gyárai az állam, magyar, oláh nemesek
és örmények kezén.]
1790

a papírpénz 28 millió.
1791-i
törvények: 10. Magyarország függetlensége,
16. iskolákban a magyar nyelv tanítása, 26.
vallásügy, 27. görögkeletiek jogegyenlősége,
42. kínvallatás tilalma, 67. rendszeres bizottságok.
1792
törvények: 7. magyarországi iskolákban a magyar nyelv rendes tantárgy, 10. az illir kancellária eltörlése, a görögkeleti püspökök az országgyűlés tagjai, 17. az örökös tartományi
váltó-törvényszéki ítéletek végrehajtása Magyarországon.
1793

a monarchia 371.000 katonát állít ki.
1793–1801
Ferenc-csatorna.
1794
soproni cukorgyár.
1794/5
Martinovics-összeesküvés.
1795
Lilien József br. bérbeveszi gr. Szapárytól Ercsit.
május 20. Martinovics és társainak kivégzése.
[a búza pozsonyi mérőjének ára 30 és 40 garas
közt.]
1796

az érczpénz 100 1/4 kurzuson áll, – nem közlik
a kibocsátási összeget, – 46 millió papírpénz, –
az államadósság 409 millió. – Selyemgyártás
Pesten. A Valero-gyár 3–400 embert foglalkoztat.
1797
kényszerárfolyam.
1799
az államadósság 608 millió.
1800 (és 1820)
helytartótanácsi rendelet: a szolgabíráknak
jegyzőkönyvet kell vezetni a botbüntetésről.
a papírpénz 200 millió, – az ércpénz 115-ön
áll, – a búza ára 45 garas.
[a lottó-adminisztráció három fiókja Budán,

Kassán, Temesvárott, a budai alatt 65 „collecteur”.]
[1.256.995 nemtelen ház közül 494.402 ház
adómentes.]
1802
törvények: katonai akadémiára Festetits
György és mások alapítványai, a primási káptalan Esztergomba költöztetése, – „csak azokat
lehet katonaságra kötelezni, akik adózás alá
vétethetnek”.
1802–1807–1813
a városi céhek reformálása.
[kísérletek a Sárvíz lecsapolására.]
1804–6
Sándor-palota, a mai miniszterelnökség (Pol-

lack).
1805
törvények: fölkelés, törvényhatóságok magyarul levelezhetnek a helytartó-tanáccsal, – árulkodások megakadályozása.
a murányi bányabirtokosok uniója.
[az ország összes iparűzője 88.000 főnyi, – a
zsidóság 127.000 főnyi.]
1806
75 milliónyi kényszerkölcsön, – a papírpénz
449 millió, – az ércpénz 175-ön áll.
1807
révkomáromi biztosító társaság.
1807
törvények: magánosok által létesített árvízvé-

delem, – futóhomok erdősítése, – Széchenyi
országos könyvtár.
1808
törvények: 1. Mária Ludovika koronázása, 2–
6. fölkelés és újoncok, 7. Ludovika akadémiára tett alapítványok, 8. Nemzeti Múzeum.
1809
a papírpénz 650 millió, – a búza ára 152 garas.
[3122 nemes családfőnek van 3000 forinton
felüli jövedelme, 500 és 3000 forint között
27.166-nak.]
1810
a papírpénz 864 millió.
1811
az államadósság 676 millió, – február 20. de-

valváció.
március, a papírpénz 1 milliárd és 60 millió.
950.000 oláh lakos.
1813
45 millió „anticipáció-cédula”.
1814
a monarchia 619.000 katonát állít ki.
1814
gróf Csáky Károly modernizálja sztracenai
vasgyárát.
1815
óta a Hunyady-féle ürményi ménes lóversenyei parasztlovak számára.
1816

A munkácsi gróf Schönborn-féle vasgyár újraalakítása.
Jacquard-szövőszék Bécsben.
a búza ára 513 garas.
1817
jótékony nőegylet Pesten és Budán.
rendelet a táblabíróknak a székhelyen való tartózkodásáról.
Borsod megyében a háziadó 143.438 forint, az
állami 66.336.
1818
a búza ára 148 garas.
1819
óta takarékpénztárak Ausztriában, – Brassóban
városi takarékpénztár.

Első oláh társadalmi egyesület Pesten.
a „bocskoros” nemesek szavazatjoga.
alcsuti uradalom – Grassalkovich Antal
600.000 frt kölcsöne Arnstein és Eskeles bécsi
cégnél.
1820
Hengelmüller Mihály veszi bérbe a csanádi
kincstári birtokot.
Szabolcsi restauráció etetéssel-itatással.
1821
aradi dolgozóház.
[a gyárak szaporodása, a gyapjúár emelkedése.]
1822–1834
br. Jósika János gubernátor.

1823
Grassalkovich 200.000 frt. kölcsöne Arnstein
és Eskelesnél.
1824
Kollár: Slavy dcera.
1825-ben
Grassalkovich újabb 2 millió forintot vesz fel.
pestmegyei utasítás a galiciai zsidóbevándorlás
ellen.
1825/27-i
törvények: 11–12. tudós társaság alapítása, 17–
19. a Ludovika Akadémia sürgetése, 23. az
anyakönyvek másodpéldányát a törvényhatósági levéltárak őrizzék, 33. Sárvíz-csatorna.
1827

Pesti Casino.
1827–1830
Lloyd-épület Hild Józseftől.
1828-ban
Buda 11.411 férfilakosából 1052 a polgár.
Debrecenben 11.986-ból 1228.
1828
Arnstein és Eskeles 10.000 forint kölcsönt
megtagad gr. Széchenyi Istvántól.
1829–34
a régi Vigadó (Pollack Mihály).
1830
Széchenyi az Al-Dunán Beszédes Józseffel.
Széchenyi részt vesz a bécsi Dunagőzhajózási

társaságban.
1830
törvények: 8. a bíróságok használhatják a latin
vagy magyar nyelvet, közhivatalnok és ügyvéd
csak magyarul tudó lehet.
1831–1832
536.517 kolerás közül meghal 237.641, – pórlázadás Kassa környékén.
1832
Széchenyi Híd-Egyesülete.
Szentes 12 évi, 1836-ban örökváltsága.
1833
„Sollen wir Magyaren werden?”
1834

Bölöni Farkas Sándor északamerikai útja.
1835 jan. 13.
a rendek elfogadják a lánchídon való fizetés
elvét.
1836
törvények: 3. a törvények eredeti szövege a
magyar, 4–8. jobbágyviszonyok, telekállomány, külön haszonvételek: örökváltság, 11.
jobbágyföldet használó nemesek terhei, 13.
perlőképesség, 25. magáncsatornák és vasutak,
26. állandó híd Buda és Pest közt, 39–40. Ludovika akadémiára alapítványok, 41. pesti játékszín, 44. jelen országgyűlés költségeit a nemesség viseli.
1836–47

Nemzeti Múzeum (Pollack Mihály építése).
1836
Kossuth a nemzeti kaszinóban.
műmalom Nagysurányban.
1837–1840
gr. Kornis János gubernátor.
1838 márc. 13–15.
pesti árvíz, 4234 ház közül 2281 összeomlik,
827 sérül.
Berezédj István szerződése jobbágyaival.
1838–41
Vármegyeháza (Zitterbarth Mátyás).
1839
135.000 családfő, 680.000 személy nemes.

az iparűzők száma 117.000
1840
törvények: 38.000 újonc csak tíz évig hadköteles, 4. 10. és 38. folyók és csatornák, 5. büntetőtörvény szerkesztésére bizottság, 6. magyar
nyelv, 15. váltótörvény, 16–19. kereskedelmi
egyesülések, gyárak, munkások, 29. zsidók eddigi jogaikat megtartják, 42–44. akadémia, Ludovika, nemzeti színház.
Városaink népszáma: Pest lakossága 64. Debrecen 50, Pozsony 35, Szeged 33, Szabadka és
Buda 31, Zombor 21, Fejérvár 20 ezer, (Bécs
333.000).
Pesti Hazai Első Takarékpénztár.
1841

Büntetőtörvénykönyv.
1841–48
gr. Teleki József gubernátor.
1842
„Szatmári pontok”.
régi pesti Városháza (ifj. Kaszelik Ferenc és
Hild József).
József nádor elhelyezi a híd alapkövét.
1843
Esztergom-hévvizi amerikai műmalom.
1843
Friedrich List műve magyar fordításban.
Báró Wesselényi Miklós: Szózat a magyar és
szláv nemzetiség ügyében.

Erdélyi János: Nemzeti iparunk.
1843–44
Széchenyi: „Adó” és „Két garas” c. cikksorozata.
1844
a Pesti Hírlap szerkesztését átveszi Szalay, azután Csengery.
List Pozsonyban és Pesten.
1844.
törvények: 2. magyar nyelv, 3. vegyes házasság evangélikus lelkész előtt, 4. nemnemesek
birtokjoga, 5. közhivatalra alkalmazása.
Iparvédegylet. – Gyáralapító Társaság. – Magyar Kereskedelmi Társaság.
1845

Széchenyi a helytartótanács közlekedési osztályvezetője. Tiszaszabályozás.
1846
Az első balatoni gőzös, a Kisfaludy.
Stancsics Mihály a budai helyőrségi börtönben.
1847
a pesti német színház leégése.
1848
törvények: 1. József nádor emléke, 3. független magyar felelős minisztérium, 4. országgyűlés évenkénti ülései, 5. népképviselet, 6–7.
unió, 8. közteherviselés, 9–13. úrbér, tized, eltörlése, 15. ősiség eltörlése, 20. vallásügy.
Erdélyen: 1. tc. unio.

[A jobbágyfelszabadítás óta kezdődik nagyban
a bérleti kezelés. – A jobbágytelek jogot adott
a közös jogokban való részesedésre is. – 1848
előtt a nemesi birtok egész eladósodása 300
millió ezüstforint. – 1848-ban már húsz takarékpénztár van.]
Krompachi vastelep. – Dernői vasgyár finomöntődéje. – A Lánchíd elkészülése. [Nemes és
tanult emberek jelentkeznek honvédnek, – a
szabadságharc katonái közt 40.000 tót.]
augusztus 5. Kossuth kibocsátja a kétforintosokat.
augusztus végén a képviselőház újabb 61 millió hitelt nyit.
1849 márc.

Eötvös az oktrojált alkotmány mellett.
máj. 4–21. a pesti vigadó összelövetése.
jún. 16. magyar-szerb béke föltételei.
1850
telkenkint 30 forint előleg.
1850–52
3 millió forinton felül fizettek ki előleget.
közös vámterület, – kereskedelmi és iparkamarák szervezése.
1851-től
a bazilika építése (1867-ig Hild, 1868-tól Ybl,
1891–905. Kauser József tervei szerint).
[az egyenes és a közvetett adó az 1848 előttinek tízszeresére emelkedik 1857-ig.]

1853 március 2.
urbéri nyíltparancs. A zsidók ingatlanszerzési
lehetőségének megszűntetése.
1854
pesti gabonacsarnok.
1857
Első Magyar Általános Biztosító Társaság.
a földtehermentesítési kötvények kifizetésének
megkezdése világi magánföldesurak számára.
A Magyar Gazdasági Egyesület újra kezdi működését.
1858
a monarchia német területein egy holdra 35 forint adósság, olasz területeken 8.6 forint, Galiciában 49, Magyarországon csak 2.18

A lombard vasutak és a Délivasút eladása.
1859–60
magyar konzervatív főurak, német liberális
centralisták, cseh és lengyel feudális federalisták tervei.
1860–65
Az új Vigadó (Feszl Frigyes).
1861
Az Eszterházy hercegi birtok bérbeadása.
jan. 23–márc. 3. országbírói értekezlet.
Az államadósság a 48 előtti 1 milliárd 249 millióról 2 milliárd 360 millióra nőtt. – A költségvetés 82%-kal növekedett, – 1.9%-a szolgál
közoktatási célokat.
1863

Magyar Földhitelintézet.
Gr. Apponyi György 48 revízióját ajánlja.
1864
a pesti tőzsde értéktőzsdével bővül.
[Az igazi hatalom a császár környezetében levő magasrangú katonák és cseh arisztokraták
kezében.]
1866
14 erdélyi és 24 magyarországi oláh képviselő.
1867
törvények: 7. nádorválasztás elhalasztása, 12.
közös ügyek, 14. kvóta. 15. közös államadósságból Magyarország terhe, 16. vám- és kereskedelmi szövetség Ausztriával, 17. izraeliták
egyenjogusítása.

[Az ország jogainak gyarapodása és a királyi
jogok végleges összezsugorodása.]
a régi képviselőház megépítése (Ybl Miklós).
Magyar Általános Hitelbank.
1868
törvények: 5. gödöllői uradalom megvétele, 6.
keresk. és iparkamarák, 7. arany-, ezüst- és
rézpénz, 9. görögkeleti román és szerb egyház,
30. horvát-szlavón kiegyezés, 38. népoktatás,
39. fogarasi gkath. püspök gyulafehérvári metropolitává emelése, 40–42. általános hadkötelezettség, honvédség, fölkelés, 44. nemzetiségi
egyenjogúság, 45. polgári perrendtartás.
Angol–magyar bank.
költségvetés: 113 millió jövedelem és 110 mil-

lió kiadás.
Strousberg északkeleti vasútja, Waring keleti
mozdony-vasútja.
1868–73
közt Bécsben 71 új bank, melyek az 1873-i
nagy krachban tönkrementek.
[A központi és irányító helyeket a középnemesség foglalja el, mellette asszimilált zsidók,
– kevés a tanult és alkalmas ember, – a vasutaknál az előző korszak német-cseh hivatalnokai, – az első szervezeti szabályzat német
nyelvű.]
[Indirekt adók emelése.]
1869
7. német vámszerződés.

Franko–magyar bank.
1870
2. pesti tőzsdebíróság, 9. az abszolútizmus
tisztviselőinek nyugdíja, 10. közmunkatanács
Budapesten, 42. törvényhatóságok rendezése,
– számos vasútengedélyezés.
A Lánchíd megváltására és Budapest
útvonalainak kiépítésére 24 milliónyi nyereménykölcsön.
1870-től
a költségvetés kiadása csak kivételesen esik
200 millió alá.
1871
11. az Eszterházy-képtár megvétele (Országos
Képtár), 19. fiumei kikötő, 53. urbéri jogviszo-

nyok rendezése.
az „országos 48-as párt” programmja a központosítás ellen.
119 kivándorlónk az Egyesült Államokba.
1872
8. ipartörvény, 16. Ludovika akadémia fölállítása, 19. kolozsvári egyetem, 24. bécsi világkiállítás, 36. Budapest rendezése.
a nagyszebeni Albina.
1872–76
Margit-híd építése.
1873
27–30 tc. bánsági és titeli határőrvidék polgárosítása.
nov. 153 millió 6%-os államkölcsön, 85 1/2 ár-

folyamon.
a szaktestületek többsége a közös vámterület
mellett.
1874
8. métermérték.
1875
1. képviselői összeférhetetlenség. 7. földadó,
8. nemzetközi postaegyleti-szerződés, 32. tanítói nyugdíjpénztár, 37. kereskedelmi törvény,
56. nemzetközi távírda-egyezmény.
az első aranyjáradékkölcsön 80 millió.
Államvasúti Gépgyár.
Pártabszolútizmus a vármegyék fölött.
1876
3. Deák Ferenc emlékezete, 12. a Királyföld és

a szász egyetem rendezése, 13. cseléd és gazda
viszonya, 14. közegészségügy, 27. váltótörvény, 50. a magyar keleti vasút megvétele.
1877
24. államépítészeti hivatalok.
1878
5. büntető törvénykönyv, – 25. Osztrák–
magyar bank.
[a királyi palota, a Várkertbazár, kioszk és környéke kiépül (Ybl Miklós).]
1878-tól
tengeri hajózás támogatása.
1879–84
budapesti raktárházak építése.
1879

14. általános postaegyesületi szerződés, 18.
magyar nyelv tanítása a népiskolákban.
1880
20. kir. biztos Szegeden, 50. magyar állampolgárság elnyerése és vesztése.
820.000 választó van.
Adria Tengerhajózási r.-t.
a Magyar Államvasutak szervezése.
1881
3. közbiztonsági szolgálat, 21. bpesti rendőrség, 39. műemlékek fenntartása, 44. hazai ipar
pártolása.
1882
15. filoxera elleni védekezés.
16.014 kivándorló.

1883
1. köztisztviselők képesítése, 10. napszámosok
adómentessége, 30. középiskolai törvény.
1883
Ecseri Lajos sürgeti a munkások kényszerbiztosítását.
aug. 3. a nyíregyházi törvényszék fölmenti a
tiszaeszlári vádlottakat, – címtábla-konfliktus
Horvátországgal.
1884
17. gyermekmunkások, 18. bpesti nagykörút,
19. állandó országház, 29. az Első Erdélyi, 30.
a duna-drávai, 39. az alföld-fiumei vasút megváltása.
„MÁV” főfelügyelőség és üzletvezetőségek.

1885
5. budapesti kiállítás, 7. főrendiház, 9. postatakarékpénztár, 11. állami tisztviselők nyugdíjazása.
1885–1902
az országház építése (Steindl Imre). Heltai
(Hoffer) Ferenc: a kispolgárság minden haladás ellensége.
1886
5. trachoma terjedésének akadályozása, 22.
községekről.
Pestmegyei Hitelszövetkezet (Károlyi Sándor
gr.).
1888
2. „Magyar fegyver és lőszergyár r. t.”, 26.

Vaskapu-szabályozás, 31. villamos berendezésekről.
Bernát István a parasztság elhanyagolt voltáról.
[Andrássy Géza és Széchenyi Imre szóbahozzák a kisbirtok fokozódó elaprózódását.]
1889
Zónadíjszabás.
1890
1. közutak és vámok, 3. Andrássy-szobor, 17–
19. volt naszódvidéki községek és erdők ügyei,
31. Magyar É.-K. vasút megváltása.
A Grében-hegycsúcs lerepesztése.
lakosságunk 72%-a őstermelő Gentry-világfelfogás.

1891
13. vasárnapi munkaszünet, 14. munkásbetegsegélyezés, 15. kisdedóvás, 25. a Szab. Osztr.–
Magyar áll. vasút megváltása.
1892
2. az 1895-re tervezett kiállítás előkészítése,
17–19. koronaérték.
a költségvetésben 60.776 állami alkalmazott
(1902-ben 97.835).
[a királyi kúria építése (Hauszmann Alajos).]
1893
28. munkás balesetbiztosítás, – a képviselőház
megállapítja az állatbiztosítás szükséges voltát.
György Endre: a „landedgentry” megmentése
nemzeti érdek.

1894
5. a telepítésről, 31–33. polgári házasság.
1894-ig a telepítési akció eredménye: öt község összesen 1000 lakóval.
1894–96
Ferenc József-híd.
1895
Wekerle az egész államadósságot (1062 millió
koronát) 4%-os aranyjáradékká konvertálja, a
Hitelbank (élén Kornfeld Zsigmond) segélyével.
1895
17. millenniumi kiállítás, 42. az izr. vallás recepciója, 43. vallásszabadság.
az első tejszövetkezetek.

1896
az első személyszállító hajó a Vaskapúban.
5. filoxerától pusztult szőlők felújítása, 7. millenniumi emlékművek.
1897
16. a bpesti távbeszélő-hálózat államosítása,
23. honvéd nevelőintézetek, 33. esküdtbíróságokról, 41. nyomdai kötelespéldányok.
nyarán aratósztrájk Hajdú, Torontál, Csanád,
Csongrád és Bács vármegyékben.
1897–1903
az Erzsébet-híd építése.
Törvényjavaslat a Ludovika Akadémia főiskolai rangra emeléséről.
őszén földosztó szabolcsi mozgalom.

1898
1. a vám- és bankügy ideiglenes rendezése, 2.
mezőgazdasági munkások jogai, 4. község- és
egyéb helynevek hivatalos formája, 9. Magyar
Keleti Tengerhajózási r.-t., 14. lelkészi jövedelem kiegészítése (kongrua), 21. országos betegápolási alap, 30. Erzsébet királyné emlékezete. Darányi 240.000 eperfát oszt ki, 270.000
kivándorló.
1899
15. képviselőválasztások feletti bíráskodás, 49.
a hazai ipar állami pártolása.
elején valamennyi 67-es párt a 362 tagból álló
kormánypártban.
1900

16. gazdasági munkás- és cselédpénztár, 17. az
állatorvosi közszolgálat államosítása, 20 községi közigazgatási tanfolyamok, 30. öntöző
csatornákról.
a zsidóság Budapesten 23.4, Nagyváradon
25.8%.
1901
3. inség-akció, 7. „Adria” tengerhajózási r.-t.,
8. gyermekmenhelyek, 10–11. Magyar–horvát
tengerhajózási r.-t., 20. közigazgatás egyszerűsítése, 24. összeférhetetlenség.
1902
8. Csorbatói birtok megvétele.
1903
3. munkahiány enyhítésére közmunkák, 4. ki-

vándorlásról, 8. határrendőrség.
[a Szépművészeti Múzeum (Schickedanz Albert 1900–1906), bpesti tőzsde és Nemzeti
Bank (Alpár Ignác 1902–906) építése.]
1906
autonóm vámtarifa, a búza vámja 7.50 aranykorona.
130 város közül 36-ban van ivóvízvezeték,
csatornázás csak 12-ben.
4–6. újonclétszám 1905-re és 1906-ra, 20. Rákóczi Ferenc hamvainak hazaszállítása.
1907
3. a hazai ipar, 6. a magyar tengerhajózás támogatása, 19. munkásbiztosítás betegség és
baleset esetére, 27. nem állami el. iskolák jog-

viszonyai, 28. koronázási jubileum, 46.
gazdasági munkásházak, 49. vasúti szolgálati
rendtartás, 53. autonóm vámtarifa, 55. kvóta,
61. hatásköri bíróság.
1908
33. budapesti helyi vasutak villamosítása, 36.
elemi oktatás ingyenessége, 53. nők éjjeli
munkája.
[a lakbéruzsora leküzdésére Bpesten 7500 lakást építtet a város, 4000 lakást Kispesten az
állam.]
1909
a Műegyetem új épülete.
5–12. adó (föld, ház, tőkekamat, kereseti, jövedelmi stb.) törvények.

1910
a horvát választói reform a szavazók számát
50.000-ről 220.000-re emeli.
1911
1. polgári perrendtartás, 20. genfi egyezmény a
sebesültekről, 21–23. házasságjogi hágai
egyezmény.
1912
32–33. katonai bűnvádi perrendtartás, 35. közalkalmazottak családi pótléka, 36. debreceni és
pozsonyi egyetem, 63. háború esetére kivételes
intézkedések, 67. képviselőházi őrség.
1913-at
megelőző években 44.000 hold szántó és
20.000 hold erdő kerül román kézre Erdély-

ben.
1913
7. fiatalkorúak bírósága, 10. osztatlan közöslegelők, 14. választójogi törvény, (a választók
száma 1,070.000-ről 1,868.000-re emelkedik),
15–16. tanítók fizetésrendezése, 21. közveszélyes munkakerülők, 22. ágyúgyár, 35. hajdúdorogi gkath. püspökség, 36. üzleti záróra.
156 román pénzintézet 54 millió alaptőkével,
36 tót intézet 18 millió tőkével.
1914
14. sajtótörvény, 45–46. hadsegélyezés, 50. a
háború miatt kivételes intézkedések.
1915
3. magyar népfölkelők külföldön, 4. ország-

gyűlés tartamának meghosszabbítása.
1916
6. hadkötelezettség korhatárának kiterjesztése,
9. árdrágítás, 14. Pénzintézeti Központ, 17.
iszlám vallás elismerése, 29. hadi nyereségadó.
1918
17. választójog kiterjesztése. Néptörvények: 1.
választójog, 2. sajtószabadság, 10. ruszin nemzeti önkormányzat.

Szellemi műveltség
Az ősidőktől az Árpád-ház kihaltáig
(1301)
[Kezdetleges lélekhiedelem. Varázslat. Ég és
föld. Vallásos dalok, mesék, alliteráció és parallelizmus.]
[Istenhit: főisten és természeti istenek. Őstisztelet. Samánizmus. Strófás dalszerkezet.]
[A magyar nyelv kialakulása: finnugor alapréteg ogur-török kölcsönszavakkal.]
[Alán és újabb ogur-török kölcsönszavak.]
528-tól
első keresztény térítő kísérlet.
568 után
türk rovásírás meghonosodása. Türk elemek a

magyar zenei kincsben.
615–679
Keresztény térítés.
860
Szent Cirill a Krim vidékén portyázó magyaroknál.
880
Szent Metód a magyaroknál.
[Magyar és türk nyelv párhuzamos használata,
– Turul monda, eredet-monda.]
[a türk abc bővülése glagolita betűkkel.]
[latin keresztény műveltségű bolgár-szláv, avar
és germán szolganépek, szláv és német rabok
magyar földön.]
[kabarok beolvadása.]

[lélekhiedelem, ősök tisztelete, nemzetségi ősbálványok, – nővásárlás, – haláltánc, halotti
tor, – totemisztikus világszemlélet, Isten-hit,
gonosz szellemekbe vetett hit, – hősmondák.]
926
Prumwart püspök térítése a Szangallenben táborozó magyarok közt. – Heribald szerzetes
kalandja a mulatozó magyarokkal.
[nyugati kultúrkör fogalmainak átvétele pannóniai szlovén és más szláv közvetítéssel, görög nyomok az átvett szavakban.]
948
Tormás és Bulcsú Bizáncban, Bulcsú és Gyula
megkereszteltetése.
954

Wikbert térítése Bulcsú seregében.
[Gyula térítőkísérlete a Marosvidéken.]
[a honfoglalás és kalandozások mondakörének
kialakulása; keresztény hit és műveltség lassú
terjedése; szláv, német és olasz kölcsönszavak
állami, társadalmi és egyházi fogalmak jelölésére.
972
Szt. Wolfgang Magyarországon.
974–975
Piligrim papjai magyar földön sok keresztény
rabot találnak. A fejedelmi család megkeresztelkedése.
995
Szt. Adalbert Magyarországon.

996
Radla Magyarországon.
997
Ascherik Magyarországon. Pannonhalma építésének kezdete. Az idoncitás győzelme a levirátus fölött.
1001
Esztergomi érsekség alapítása. – Ascherik
pécsváradi, Anasztáz pannonhalmi apát.
1002
veszprémvölgyi apácakolostor.
1004
Querfurti Brúnó Magyarországon.
1006–1009

Anasztáz esztergomi érsek, – veszprémi, pécsi,
győri, váci, egri püspökségek alapítása, Ascherik kalocsai érsek. – Iskolák, – Bencés püspökök.
[Clunyi hatás a térítésben és egyházszervezésben; Szt. István és Odilo, Bonipert pécsi püspöki és Chartresi Fulbert levelezése.]
[nemzetségi egyházak, monostorok, – dalmátlombard templomépítőmesterek bazilikái, –
magyar szállóházak Ravennában, Rómában,
Jeruzsálemben.]
1018 után
[marosvári, bihari, erdélyi püspökségek, bakonybéli, zalavári apátságok alapítása. – Szt.
Gellért az első író Magyarországon, – Székesfehérvári iskola, – Valter énektanítása.]

1019-től
Pannonhalmi Évkönyvek.
1026
Vilmos angoulêmei gróf zarándoklata Magyarországon át.
[Intelmek: király udvarában első az egyház és
főpapság, 2 érsekség és 8 püspökség szervezése, – építészetben a latin formanyelv mellett
fölismerhető a magyar ízlés vésőnyoma.]
1038–41
a pécsi bazilikát német mesterek építik.
1044 ápr. 22.
(húsvét) Gellért Marosvárott megfeddi Abát.
[pogányság Békés és Bihar vármegyékben.]
1046

Vata lázadása a kereszténység és az idegenek
ellen, Szt. Gellért vértanúsága, papok üldözése.
[püspökségek helyreállítása.]
Új olasz, német és francia papok behívása.
[feldebrői falfestmények, Regensburgvidéki iskola?]
1055
a tihanyi apátság alapítása, alapítólevelében
magyar szavak.
[született magyarokból álló papi nemzedék.]
1061
a pogányság utolsó föllázadása.
1070 körül
Szt. Mór az első magyar író: Remete Szt. And-

rás és Vértanú Szt. Benedek legendája.
[királyi főkegyuraság elmélete.]
[Kolostoralapítások, a váci székesegyház építése.]
[Szent István nagyobb legendája – a Gellértlegenda alapszövege. A királyi családot Szt.
Istvánról nevezik.]
1083 aug. 15.
István király, Imre herceg és Gellért püspök
szentté avatása.
[zágrábi püspökség alapítása, – a pannonhalmi
apátnak 80 könyve van.]
1091
somogyvári kolostor alapítása francia szerzetesekkel.

1091–92
Gesta Ungarorum; a „kegyes király” eszménye, dinasztikus hőstörténet francia vagy itáliai
műveltségű magyar szerzőtől, – [váradi és
gyulafehérvári székesegyház építése.]
1095–1103
Szerafin esztergomi érsek.
[Szent István kisebb legendája.]
1098 máj. 30.
Szent István jobbja a szentjobbi egyház oltárán.
1099
Alberik: Kálmán decretumának bevezetése.
Strigák üldözésének megszünése.
Divinorum Officiorum ordo keletkezése.

1104–16.
Lőrinc esztergomi érsek.
1104 körül
első esztergomi zsinat.
1106
Kálmán lemond az investitúráról: kánoni választásrendszer.
1106–1110
nyitrai püspökség szervezése.
[12 püspökség.]
1108
Álmos szentföldi zarándoklata.
[Hartvik-legenda: apostoli királyság elmélete.]
1112 körül

második esztergomi zsinat: papi nőtlenség, házasság felbonthatatlansága, pogány módra áldozás büntetése, vezeklés.
[a Gesta Ungarorum folytatása 1127-ig.]
1135
Petronella nemesasszony zarándokháza Jeruzsálemben.
1142
az első Heiligenkreuzból jött ciszterciek Cikádoron.
[János lovagrend (Magyarországon első) kolostora Esztergomban.]
1147
Odo de Deogilo és Freisingi Ottó Magyarországon (a magyar élet első nyugati

jellemzése). Johanniták betelepítése
Esztergomba és Székesfehérvárra.
[a Gesta Ungarorum Álmos ivadékaira vonatkozó folytatása 1152-ig.]
[Géza Jeruzsálemben templomot és zarándokházat építtet.]
[Géza főtanácsadója a párizsi egyetemen járt
Lukács érsek.]
[vértesszentkereszti bencéstemplom: francia
alaprajz.]
1159
Géza III. Sándor törvényes pápa oldalán.
[francia kultúrhatás – magyar tanulók Párizsban.]
[a püspökök különválnak a káptalantól.]

[III-ik István Vránába templomos lovagokat telepít, – a Gesta Ungarorum 1152–1167-i folytatása.]
1169
III-ik István újra lemond a főpapok kinevezéséről.
[pécsi és somogyvári templomok domborműés szobordíszítése, pécsi székesegyház falfestményei.]
1178 körül
francia premontreiek első telepei Garábon,
Szentkereszten, majd Türjén, Váradelőfokon.
1179
francia ciszterciek Egresen, 1182 Pilisen, 1184
Szentgotthárdon és Zircen.

[Több székesegyház újjáépítése.]
[francia szerzetesek a király udvari papjai,
francia műveltség térfoglalása.]
1185
Spalatói zsinat: a horvát-dalmát egyház újjászervezése.
1185-től
francia és magyar mesterek építik Esztergomban a királyi palotát és a székesegyházat, – vadászkastélyok Óbudán, (civitas Attilae regis),
Csepelen, Biharban.
XII. sz. végén bélpoklosokat ápoló Szt. Lázárrend Magyarországon.
1192
Szt. László kanonizációja.

1194
osztrák ciszterciták Borsmonostorán.
[kalocsai és gyulafehérvári székesegyházépítés
kezdete.]
1200 körül:
magyar Halotti beszéd bencés misekönyvben
(Pray-kódex.) – Pozsonyi évkönyvek, – P.
mester Gesta Hungarorum-a, francia irodalmi
hatás, epikus énekek a honfoglalókról.]
[balkáni térítő akció a bosnyák, szerb, bolgár
bogomilek és a kúnok közt.]
[magyar mohamedán papok tanulnak az aleppói és jeruzsálemi főiskolákon.]
[Lébényi templom építése.]
1206

Bertold kalocsai érsek.
[ágostonrendi és szentsír kanonokok megtelepülése, – templomosok gyarapodása.]
[Lovagi eszmények térhódítása – udvari élet –
papság elvilágiasodása. – Szt. Ferenc minoritaés Szt. Domokos prédikátor-rendjének betelepítése.]
[magyar tanulók a párizsi, bolognai és padovai
főiskolákon.]
[lombard stílusjegyek több hazai templomon,
Jób érsek esztergomi bazilikáján, u. ezen többszínű porta speciosa.]
1211
a gótika megjelenése (topuszkói apátsági
templom).

1221
Boldog Pál domonkosrendi kolostorokat alapít
(Veszprém, Győr).
[pápai befolyás a püspöki székek betöltésében
(Róbert esztergomi érsek).]
[a kanonokok külön költözése.]
1225
ágostonrendű szerzetesek patacsihegyi kolostora.
[Ugrin érsek térítési akciója Boszniában. –
Szerémi püspökség alapítása.]
1227
Róbert érsek és a dominikánusok térítése a kúnok körében, Barc kún vezér megtérítése.
1228

Teodor, az első „kún püspök”.
1232 febr. 9.
Róbert érsek interdictuma. – A magyarországi
ferencesek önálló rendtartománya.
1232–35
Ottó és szerzetestársainak nagymagyarországi
útja.
1234
Erzsébet szenttéavatása.
1234–37
bogomilek térítése.
1235–36
Julián útja Nagy-Magyarországba.
1237

Julián második útja, Batu levele Bélához.
[kún-térítés gondolata, – diakovári püspökség
újjászervezése.]
1241 előtt:
Liber Ruber [Oklevélmásolat-gyüjtemény Pannonhalmán].
1241
két érsek, 3 püspök, templomos, ispotályos,
németlovag és sok más egyházi főember halála
Mohinál.
[udvari indítású, olasz és francia előképet követő alkotások mellett városi megrendelésre,
német példák után járó művészet térhódítása, –
gótika.]
[karthauzi rendház a Menedékkőn.]

1242 után
Rogerius: Carmen miserabile.
1244–51
Villard de Honnecourt Magyarországon (budai
vár, palota és templom, gótika első jelentkezése), templomjavítások és továbbépítések
csúcsíves stílusban. IV. Béla a Szt. Ferenc-rend
terciáriusa, a kir. család több tagja apáca, –
Boldog Margit 1242–71.]
[Báncza István az első magyar bíboros.]
1250
Szt. Pál remetéinek pilisszentkereszti kolostora.
[Jáki templom, premontrei, lombard eredetű
helyi és francia stílus alig észrevehető német

elemekkel, – jáki és zarkaszentkirályi szobrok,
domborművek, falképek.]
[az első ismert magyar hangszerjátékos „Sipos” László.]
1262
a szolgaszármazású Timót zágrábi püspök.
Flagellánsok Magyarországon.
1263
Pál veszprémi püspök írja a pálos-rend szabályait.
[Tamás spalatói főesperes Historia Salonitanaja.]
[Kún hatás alatt a pogányság újra éled – László király és környezete pogány szokásoknak
hódolnak, – erkölcsök elvadulása, – izmaeli-

ták, szakadárok és zsidók üzérkedései.]
1275
Veszprémi kápt. főiskola fölégetése.
[Kézai Simon mester Hún-története és Gesta
Hungaroruma. Attila, mint nemzeti hérosz.]
1279
Budai zsinat: a vallásos élt szabályozása, a
papság lehanyatlott fegyelmének helyreállítása. A kúnok megkeresztelése.
1286
László fegyveresen tör a nyúlszigeti zárdára.
1287
László kiközösítése, pogány udvara.
1288

László színleges megtérése és új kiközösítése.
[Soproni Szt. Mihály, eperjesi Szt. Miklós, lőcsei Szt. Jakab-templom építésének, a gótika
uralmának kezdete.]
[a két budai plébánia viszálya.]
[püspöki fölebbezés Gergely érsek ellen.]
1300 körül:
Mária siralom.

1301-1526
1303–1304
Mihály esztergomi érsek.
1305–21
Tamás esztergomi érsek.
1306
Tamás kihirdeti az egyházi átkot Károly ellenségeire.
1308
A vegyes zsinat rendelkezik a papság műveléséről.
[Lovagműveltség és lovagi szellem érvényesülése az udvarban és főnemesi társadalomban,
lovagi becsületbíróság (curia militaris) – számos kolostor alapítás – főpapok és főurak dip-

lomáciai képzése.]
[A Drugetek művészet pártolása nyomán az
olasz trecento hatása érvényesül a magyarországi művészetben: pl. Szepeshelyi falkép Károly Róbert koronázásáról.]
[A szentszék és a király hallgatólagos megegyezése alapján a főpapi székek betöltésénél
a kánoni választás és bemutatás (praesentatio)helyébe a királyi kiválasztás és ajánlás (commendatio) lép, – Károly a főpapi stallumok üresedésekor érvényesíti a jus spoliit,
magának tartja az interkaláris jövedelmet, a főpapi javadalmakra kiterjeszti a világi nagybirtok terheit, – részt követel a pápa magyarországi adójövedelméből.]
1321–28

Piast Boleszláv esztergomi érsek.
1327
Károly az elfoglalt egyházi javak visszaadását
ígéri.
[Károly az egyházak jobbágyait adófizetésre
és más szolgáltatásokra kényszeríti.]
[ferences és dominikánus szerzetesekből kinevezett püspökök.]
1330–49
Telegdi Csanád esztergomi érsek.
1331
nándorfehérvári katolikus püspökség alapítása.
[Lajos trónörököst nevelői a lovagi gyakorlatok mellett jogi, politikai, történelmi, teológiai,
csillagászati és más stúdiumokban művelik.]

[Károly udvarában Szent László-kultusz, – a
Szent László mondakör kialakulása.]
1339
XII. Benedek (1334–42) megdorgálja a magyarországi marianus provinciálist, amiért
csak németeket küld főiskolákra.
1343–1345
Lajos tiltakozása a főpapi székek önkényes pápai betöltésével szemben.
1345
Német András milkói püspök.
[Lajos a magyar egyházmegyék élére diplomáciában járatos művelt és tekintélyes urakat állít.]
1347

magyar minoriták Moldvában.
[Lajos missziós törekvései a megkeresztelkedett krimi tatár kánnál.]
[Udvari történetírók föléledése: 1349 előtt Budai őskrónika (Kézai folytatása).]
1350
königsbergi töredék.
1351
az egyháziakkal perben álló nemesek kiátkozásának tilalma.
1356
a pápa Lajosnak „az egyház főkapitánya” címet adja.
1357
a boszniai bogomilok térítése.

[a mohamedán magyarok, kúnok, bolgárok katolizálása befejezettnek tekinthető.]
1358
Kálti Márkus megkezdi a Képes Krónikát.
1359
a konstantinápolyi patriárka Ungrovlachia érsekévé szenteli Hiakinthoszt, – a havaselvi kolostorokból keleti papok kerülnek magyar
földre.
1359–63
pápai tizedszedés Magyarországon.
1361
zsidók kiűzése Magyarországról.
[Kolozsvári testvérek fejlett prérenaissance
szoborművészete: prágai Szent György-szobor,

váradi Szent László-szobor – gótikus építkezés
Budán, Kassán, Váradon, stb. – olasz, francia
és német hatások.]
1363–70
Lajos eltiltja a pápai tizedszedést.
1366
Lajos kiűzi az összes szakadár papokat, – kenézi adomány előfeltétele a kat. vallás. A magyar főpapság tizedkövetelése a szakadárokkal
szemben.
1367
a pécsi egyetem alapítása.
1368
Lajos V. Orbán pápának térítők hiányáról panaszol, – nyolc minorita nagy sikerrel térít

Bolgárországban, – térítés a déli
tartományokban.
1370
Kritopulosz szörényi görög érsek, Lackó
moldvai vajda közvetlenül Rómából kér hittéritőket és Szeretre püspököt.
1371
Lajos egyévi engedélyt ad pápai tizedszedésre.
[Halicsban katolikus érsekség és püspökségek
alapítása.]
1372
Lackó vajda meghódol Lajosnak.
1373
Lajos és IX. Gergely viszálya a püspöki kinevezések fölött, – pápai tizedszedés csekély

eredménnyel.
1374
XI. Gergely pápa Magyarországon külön
gkath. püspökséget tervez.
1376
eredménytelen pápai tizedszedési kísérlet.
1377
XI. Gergely pápa Avignonból Rómába költözik.
1378
a máriacelli templom alapítása.
1378–89
VI. Orbán pápa, ellenpápa VII. Kelemen Avignonban.

1381–82
havaselvi és szörényi kath. püspökség alapítása.
1382
Lajos birodalma papságának jövedelméből
egytizenketted részt VI. Orbán pápának adójövedelmül engedélyez.
[a prérenaissance életszemlélet, morál és művészet térhódítása.]
1387–1418
Kanizsai János esztergomi érsek.
1389
az óbudai egyetem alapítása.
1391
Balk és Drág a körtvélyesi kolostorba Kons-

tantinápolyból kérnek igument.
1393–1419 közt
Koriatovics Tódor Munkács mellett, Csernekhegyen bazilita kolostort alapít.
1395
Kanizsai János „Magyarország prímása és
apostoli szentszéki követe”.
[Pécsi Tamás és Ujlaki Bálint a prágai egyetemen.]
IX. Bonifác pápa László-párti férfiakat ültet a
magyar püspökségekbe.
1404
a király főkegyúri jogának és a placetum regiumnak törvénybeiktatása, – a pápa által egyoldalúlag kinevezett főpapok javadalmainak le-

foglalása.
1414
Zsigmond Konstanzba magyar ruhában, magyar kísérettel vonul be, vele az óbudai egyetem tanári kara.
1414 nov.–1417
konstanzi zsinat.
1415
Huszt János és (1416) Prágai Jeromos máglyahalála.
1416–1418
Zsigmond francia és német építészeket hoz
Budára és újjáépítteti a budavári palotát.
1417–44
Pier Paolo Vergerio Magyarországon.

1419
Vencel könyveit Zsigmond örökli.
1420
V. Márton bullája „Wiclif követői” (a husziták)
ellen.
[XV. sz. I. felében: magyar szójegyzékek.]
[A Jókai-kódex, az egyetlen magyarnyelvű
könyv a huszita bibliafordítás előtt.]
1423–33
János zágrábi püspök a magyar, cseh és birodalmi kancellária vezetője, – birodalmi ügyek
oklevelein magyar pecsét.
1431–37 (–49)
bázeli zsinat, – új béketárgyalások a huszitákkal.

1433
prágai compactáták elfogadása a bázeli zsinaton.
[Zsigmond magyarul beszél.]
1437
Marchiai Jakab térít a magyarországi husziták
között. Első magyar bibliafordítási kísérlet.
1439
Tamás és Bálint Moldvában.
[XV. sz. első felében: Szalkai M. Balázs boszniai és magyarországi observans rendtörténete.]
V. László örökli a magyar királyok könyvtárát
(kb. 110 darab), melynek zöme később III. Frigyes birtokába jut.

1440–1517
az observansok (cseri barátok) erős terjedése,
főleg a Hunyadiak támogatásával.
1440–65
Szécsi Dénes esztergomi érsek.
1442–43
Cesarini Julian több marianus kolostort az observansoknak ad át.
1444
az observansok megtelepedése Budán és Pesten.
1445
a főkegyúri jog a rendek kezében. Hunyadi János és Bihar vármegye Vitéz János kinevezését
kéri a pápától.

1445–65
Vitéz János váradi püspök.
1446
a pozsonyi követek nem értik az országgyűlés
magyar nyelvű tárgyalásait.
1448
a csehek Prágából kiűzik a kat. székeskáptalant és a német egyetemet. – A budai beginák
kérik, hogy őket az observansok magyar nyelven tanítsák. Az observansok függetlenülnek a
boszniai társaktól.
1449 június
a magyar „főurak és főpapok” a pápai segélyt
a törökök és husziták ellen kérik.
A magyarországi dominikánusok reformja.

Vitéz János kancellár.
[humanisták a kancelláriában, Vitéz János
olasz renaissance-művészeket foglalkoztat.]
1455
III. Callixtus pápa (1455–58) új déli imát és
déli harangozást rendel a török elleni háborúra
buzdításul, flottát szerel föl.
1456 jún. 29.
III. Callixtus 9 óra és vecsernye közt harangozást és imát, minden hó első vasárnapjára körmenetet rendel a török ellen. – Peuerbach János csillagászati műszereket, napórát küld Vitéz Jánosnak. Tabulae Varadienses.
1457
kolozsvári polgárlajstrom magyarul.

1457 aug. 6.
a nándorfehérvári diadalhír Rómába érkezésének első évfordulója, III. Callixtus kötelezővé
teszi a Transfiguratio ünnepét.
1458
Kolozsvár centrumvirátusából 50 magyar, 50
szász.
1458–90
Hunyadi Mátyás renaissance-királysága.
1458–64
II. Pius pápa.
1458
Mátyás első olasz építésze Budán.
1459–72

Janus Pannonius pécsi püspök.
1460
mantuai kongresszus a török ellen II. Pius pápa
elnöklete alatt.
[Báthory László (elveszett) bibliafordítása.]
1462
II. Pius megsemmisíti a prágai kompaktaták
érvényét.
[Mátyás könyvmásolatokat rendel Vespasiano
Bisticcinél.]
1464
Mátyás legrégebbi keltezett kódexe.
1464 aug. 29.
II. Pius pápa halála, II. Pál pápa Mátyás török
elleni hadjáratára 100.000 aranyat küld.

1465
Mátyás vállalkozik a Szentszék szolgálatára
akár a csehek, akár a törökök ellen”, – egyetem alapítására kap engedélyt.
1465–72
Vitéz János esztergomi érsek.
1466 dec.
Podjebrádot pápai bulla fosztja meg trónjától.
1467
(az adóreform évé)-től Mátyás művésziesen
díszítteti könyveit.
1467
a pozsonyi egyetem alapítása. Regiomontanus
Vitéznek ajánlja az Esztergomban írt Tabulae
directionum c. munkát (nyomtatási éve 1475).

1469–75
Báthori Miklós szerémi, 1475–506 váci püspök.
[Erzsébet lengyel királyné, Albert magyar király lánya, – környezetéből terjedő magyargyűlölet a lengyelek közt.]
[XV. sz. II. felében: magyar glosszák.]
[1470-es években a Corvina budai műhelye a
gótikáról a renaissance stílusára tér.]
1471
olasz miniator Mátyás szolgálatában.
[főpapi méltóságokba alacsony, vagy idegen
származású embereket ültet Mátyás, – visszahatás a humanizmusra.]
1472

IV. Sixtus (1471–84) kiátkozza Kázmért és
Ulászlót, Mátyás ellenségeit.
1473–82
Beckensloer János esztergomi érsek.
1473
a Budai krónika kinyomtatása.
1474–86
Rangoni Gábor egri püspök.
1475
Mátyás megvásárolja a bolognai Manfrediniek
könyvtárát.
1476–1490
közt Magyi János óbudai, majd pesti jegyző
iratgyüjteménye magyar glosszákkal.

1476
után Ének Szabács viadaláról.
1476–92
Olmüci János váradi püspök.
1477
a dominikánus generális a budai főiskolát studium generalénak nevezi.
1478:5. tc.
A falusbírók 3 évre visszamenőleg mutassák
be a rovásnyeleket (capita dicarum).
1481–1490
Giovanni Dalmata Budán.
[a világi elem térfoglalása az írni-olvasni tudók között.]

1483–1504
Temesvári Pelbárt a budai ferences rendházban.
1484–92
VIII. Ince pápa.
1484–5
Aragoniai János esztergomi érsek.
[saját részére Mátyás renaissance stílusban
építtet, vidéken a gótika mellett marad, az
iparművészet renissance stílű.]
1486
az első magyarnyelvű missilis.
1487–97
Hippolit esztergomi érsek.

1488
Az 1486-i törvénykönyv kinyomatása
(Lipcse).
[A Corvina állománya 500 kötetre tehető, ebből 300-nak címe ismeretes, 164 van meg: 47
Bécsben, 27 Magyarországon.]
1490–1530
a magyarnyelvű kódexirodalom fénykora.
1490–1526
Budán cseh kancellária jeles humanistákkal.
[Ulászló cseh humanistái, – osztogatja a Corvina könyveit.]
1493
az első magyarnyelvű nyugta.
1495:45 tc.

szakadárok nem fizetnek tizedet.
1497–1520
Hippolit egri püspök.
1497–1521
Bakócz Tamás esztergomi érsek.
1498:25 tc.
koronaőrök ne egyháziak legyenek, – 55. egyházi urak ne szerezzenek világi javakat, – 57.
ne lehessenek főispánok, – 67. sem gyermekek
vagy tudatlanok. [Bakócz kápolnája Esztergomban.]
1500:36
plébánosok ne foglalkozzanak a tizedszedéssel.
[a magyarnyelvű kódexirodalom ízlése a szó-

rakoztató olvasmányok felé hajlik, – „a vallási
szellemű európaiság nosztrifikálása”.]
1503–13
II. Gyula pápa.
1504
az első magyarnyelvű regeszták.
1504:12
a püspökök csak megválasztásuk után négy év
mulva kérhetnek kegyes adományt a plébánosoktól.
1507
a dominikánus generale capitulum 8 párizsi
professzort hív meg a budai főiskolára.
1508
Nádor-kódex, magyar egyházi ének első hang-

jegyelése.
1511
A budai dominikánusoknál mintegy 100 főiskolai hallgató.
1513–21
Medici János (X. Leó) pápa.
1513–26
Perényi Ferenc váradi püspök.
1513–20
Beriszló Péter veszprémi püspök.
[Lőcsei Pál, M. S. mester, szárnyasoltárok, –
oltárképek ezerszámra készülnek 1470–1526
közt.]
1517

A Tripartitum kinyomatása (Bécs).
A cseribarátok kolostorainak száma 50-re
emelkedik.
1519
Verbőczi magyar beszéde a dogéhoz.
1519
Lajos próbálkozása a német-római császárjelöltséggel. Stauromachia megjelenése Bécsben.
1522
magyarországi német polgárifjak Wittenbergben.
Luther tanait a városok és a német érzületű udvar pártolják.
1523–34

VII. Kelemen pápa.
1523
budai országgyűlés: Szűz Mária ellenségei fejés jószágvesztéssel büntetendők.
1523–26
Tomori Pál kalocsai érsek.
1524
pesti (és 1525. rákosi) diéta: lutherani comburantur.; Erasmus levelei Magyarországon.
1524–27
Érdy-kódex, az első magyarnyelvű előszó és
történelmi mű.
1524–26
Szalkai László esztergomi érsek.

1526
Luther zsoltármagyarázatai Máriához.

1526-1606
[Németgyülölet szittyahangulat. Délszlávok
mint a török szövetség hívei.
Magyar urak az ország egyesítéséért.
Török-magyar ellentét kiegyenlíthetetlensége.
Számos püspökség üresedésben. Conradus
Cordatus Mohács okának a reformáció üldöztetését tartja. Szórványosan halálos ítéletek a
különböző vallások hirdetői ellen.
Nagybirtok szerepe a ref. terjedésében.]
1527
az első magyarnyelvű nyomtatvány.
1528–57
a nyitrai püspökség üresedésben, kincseit világi célokra fordítja Ferdinánd.

1530
augsburgi hitvallás.
[egyházi hivatalok adományozása a hármaskönyvben leírt magy. kir. kegyúri jog címén.]
1533
Komjáti Benedek: Szent Pál levelei magyarul.
Murmelius latin–német–magyar szótára.
1534
Cseribarátok száma felényire csökkent.
1535
Ozorai Imre hitvitázó könyve.
[Georgievics Bartholomaeus könyvének (Törökországról) az egész század folyamán számos latin, német, francia stb. kiadása.

Neue Zeitungok a magyar helyzetről, köztük
1531 János és Ferdinánd békéjéről, 1532 Jurisics két levele].
1536
Pesti Gábor új testamentumfordítása, Esopus
fabulái (Bécs), Gálszécsi István Énekeskönyve
(Krakkó).
[a protestantizmus még tartja a kath. külsőségeket].
1537
Magyarországon már csak 3 fölszentelt főpap.
1538
Farkas András Cronica de introductione Scytharum in Ung.
1539

Sylvester János latin-magyar nyelvtana.
1542-től
nincs Erdélyben kat. püspök. 1540 után ruha-,
szőnyeg-, ékszer- és ezüstnemű fényűzés, thezaurálás, egyházi ruhák és ékszerek eladása,
megsemmisítése, a főpapok 3137 a világi urak
10 ezer állandó katona tartására adóznak.
1543
[a két érsek és legtöbb püspök székhelye és
megyéje török kézben].
1544
catechismus valachicus.
1545
az egri püspökség jövedelme a vár fenntartására fordíttatik.

1546
confessio pentapolitana (Ferdinándnak 1549ben mutatják be).
[török durvaság személyes és írásos érintkezésben, az új nemzedék fokozódó törökgyűlölete].
1549
Dévai Mátyás: Orthographia ungarica (Krakkó).
1549–50
Szegedi Kis István superintendens (toronyi
zsinat).
Pécs templomköveiből magyar rabok építenek
Jagodinában mecsetet.
[magyar nyelv térhódítása a levelezésben].

1550
Drávaszentmártoni hitvita.
Batizi András: Kereztyéni tudományról.
Sztárai Mihály: Igaz papság tüköre.
1550 után
több felekezet együttélésének problémája, cuius regio eius religio, – a felsőbbség a vallási
egységért.
1551
A bibliának első része (Heltai, Kolozsvár).
A részegségnek és tobzódásnak veszedelmes
voltáról (Heltai, Kolozsvár).
1552:7. t.-c.
új vallási törvények fölösleges voltáról.

Fráter György halála után keleten uralomra jut
a protestantizmus.
1553
szászok közt protestáns püspökség. – Szegedi
Kis István alsóbaranyai lutheránus püspök. –
Vigasztaló könyvecske (Heltai, Kolozsvár).
Zalai apátságba Nádasdy Tamás világi commendatort tesz.
1553–1568
Oláh Miklós prímás.
1554
Szatmár-óvári zsinat. – Tinódi Krónikája (a
servitori hűség dicsérete).
A pápa kinevezi Ferdinánd 10 főpapját.
[ker. szolidaritás tudata Magyarországon.]

1556
Erdélyben a kat. egyházi vagyon lefoglalása. –
Tinódi halála.
1557 febr.
gyulafehérvári országgyűlés a monostorokat
iskolák céljaira adja, – jún. tordai országgyűlés; az új hit követői ne gúnyolják a réginek híveit.
1557:10.
pozsonyi t.-c. biztosítja az esperesek vizitációs
jogát, – 11. az egyházaktól elvont javak visszavételéről.
1558
Bornemisza Péter: Tragédia magyar nyelven.
1559 ápr. 10.

Ferdinánd elrendeli az eladományozott egyházi birtokok visszavételét.
1559
Coresi nyomda Brassóban.
[kath. és prot. imák és énekek a török ellen. –
Kolozsvár mint kegyúr beolvasztja a zárda
kincseit.]
1561–67
nagyszombati jezsuita kollegium kísérlete.
1562
debrecen-egervölgyi hitvallás Ferdinánd elé
terjesztése.
az első ismeretes nyomtatott magyar kalendárium.
1563

után katolikus papnevelés föllendülése.
[Oláh Miklós zsinata].
1564
„Kolozsvár” és „Szebeni” vallás gyakorlata.
1565
Verbőczi magyar nyelven (Debrecen). Boszorkánypör Kolozsvárt.
[kísértet hit].
1566
a váradi káptalan szekularizációja. A tordai o.
gy. kitiltja Erdélyből a kath. papokat.
Száz fabula (Heltai, Kolozsvár).
1567–70
Dávid Ferenc és Melius Juhász Péter vitája.

Oláh nyelv bevezetése szláv helyett az oláhok
istentiszteletébe.
1568
tordai orszgy.: a prédikátorok kiki a maga értelme szerint hirdessék az evangéliumot.
1569
Comoedia Balassa Menyhért árultatásáról. Váradi hitvita.
Miksa Pozsonyból elrabolja a budai várkápolna kincseit.
1571
Szántó István Erdélyben, itt több vallás békés
együttélése. Német ev. imakönyvek fordítása.
1572
Magyarországon négy kat. főpap él.

Balassa Bálint: Beteg lelkeknek való füves
kertecske.
1573
Ponciánus históriája.
1573–96
esztergomi érs. jövedelem hadicélokra utalva.
1574
nagyharsányi hitvita.
1574:16. t.-c.:
az oktavalis bírák törvény- és latintudásáról.
Debrecenben megjelent históriás énekek: Jerusalem veszedelme, Nagy Sándor, Szent Pál
apostol, Toldi Miklós, Volter király, Astiages
és Cyrus, Hunyadi János, vitéz Francisco,
Acháb király és Illés próféta, Bánk bán, Xer-

xes király, – Kolozsvárt: Heltai Gáspár:
Históriás énekes könyv a magyari királyokról
és egyéb szép lött dolgokról.
1575
budai hitvita. Boszorkánypör Debrecenben.
1576
hercegszöllősi kánonok.
1577
Aritmetica (Debrecen).
1578
Melius: Herbarium (Kolozsvár).
[Tolna–Baranya unitarizmusa erős].
1580
Collegium germ.-hung. Rómában. Telegdi

Miklós felelete Bornemisza Péternek.
1581
Bonfini (Sambucus-féle) kiadása Frankfurt.
1582
Bornemisza Péter: Énekek három rendbe.
1583
Erdélyben 24 kat. pap él. – Kovacsóczy Farkas: De administratione Transylvaniae.
1584
Bornemisza Péter: Prédikációk az egész esztendő által.
A corpus juris hungarici első kiadása (Nagyszombat).
[ördögi csalárdság hite, – ferences missiók török, jezsuiták erdélyi területen].

1588
medgyesi orszgy.: jezsuiták kitiltása Erdélyből.
– Carrillo Erdélyben.
1589
Az kopaszságnak dicsireti (Kolozsvár).
1590
a nagyszombati szeminárium megnyitása. –
Károli Gáspár „vizsolyi” bibliája.
1591
csepregi zsinat.
[főurak udvari papjai vagy nagyobb végvárak
papjai a prot. püspökök].
[Mátyás palotája romokban, a Corvina maradványainak pusztulása].
1593

Szalánczi György: Hetetszaka.. imádságok. Index biblicus (Vizsoly). – Zamosius Steph.:
Analecta lapidum vetustorum (Padua).
1594
Thurzó Elek síremléke olasz renaissance-stílusban.
1595
erdélyi orszgy. beengedi a jezsuitákat, kolozsvári iskolájuk 1603-ig.
1596
Báthory Zs. hadjáratáról históriás ének „az kenyérmezői diadalomról szóló” éneknek nótájára. – [Iparművészet fejlődése].
1598
Baranyai Decsi Csimor János: Adagiorum gra-

eco-latino-ungaricorum chiliades quinque.
[cuius regio elv hallgatag elismerése].
[Ecsedi Báthory István végrendelete a kath.
egyházi kincsekről].
[Szuhay István és Pethe Márton rekatholizáló
akciója a kir. városokban].
1602
Magyari István: Az országokban való sok romlásoknak okairól.
1603
Pázmány Péter: Felelet Magyari István könyvére. – Szenczi Molnár Albert: Dictionarium
latino-ungaricum.
1604
Nádasdy Pál az első szenvedélyes vadász.

Pázmány Péter: Kempis Tamásnak a Krisztus
követéséről írott négy könyve. Bécs.
1605-ben
5 kolostorban 30 ferences él Magyarországon.
1606
főurak, nemesek, kir. városok, katonák és falvak vallásszabadsága, – Pázmány Péter imádságoskönyve.

1607-1780
1607
Szenci Molnár Albert zsoltárfordítása azóta
sok kiadás
1608
kor. e. 1. vallás szabad gyakorlata falvak részére is.
1608–16.
Pázmány és Alvinczy vitája.
1610 márc. 28.
zsolnai ev. zsinat, – ápr. 17. Forgács Ferenc tiltakozása, aug. 1. nagyszombati zsinat. Lányi
Illés védirata, Pázmány felelete.
Báthori Gábor a kath. papságot kitiltja. Draskovics János: Horologii Principum…

[Pázmány imádságos könyvének II–IX. kiadása 1610–1701]
1612
Szepsi Korocz György: Bazilikon dóron.
1613
Pázmány Péter: Kalauz (II. kiadás 1623. III.
1637.)
1615
Jezsuiták Nagyszombatban, – visszakapják a
kolozsmonostori iskolát és templomot.
1616
Pathai István ref. püspök tiltakozik ev. lelkésznek Pápán járása ellen, helvéciai hitvallás magyar kiadása Bethlen G. költségén.
1618–20.

erdélyi törvények szombatosok és unitáriusok
ellen.
1620
Querela Hungariae
1621–24.
Péchy Simon fogsága.
1623
Bethlen István grófsága német mintára.
1623
Pazmaneum alapítása.
Wesselényi Ferenc áttérése.
1624
nemesi iskola Nagyszombatban. Pázmány:
Kempis Tamás Krisztus követéséről II. kiad.

(III–V 1638–1709.)
Sz. Molnár Albert: A ker. religióra tanítás.
[1567–1662 közt a Palásthy-családból 11 tag
török fogsága.]
1626
Pataki Fűsűs János: Királyoknak tüköre.
Káldi György bibliafordítása.
[Jezsuita iskoladráma, – Bethlen Gábor olasz
renaissance építkezése, barokk pompája.]
1628
Prágai András: Fejedelmeknek serkentő órája.
Samarjai János: Magyar harmonia.
1629
a szuhai templomot Rákóczi Gy. nem adja ki.

1630
Batthyány Ádám áttérése.
1632
Practica aritmetica (számvető tábla), Gyulafehérvár (később több kiadás).
1633
Lethenyei István: Az calvinisták harmoniájának meghamisítása.
1634-től
pozsonyi ev. templom építése kir. tilalom ellenére.
1636
Keserüi Dajka János és Geleji Katona István:
Öreg Graduál. Pázmány: Prédikációk (II. kiad.
1695).

Medgyesi Pál: Praxis pietatis (II–VII. kiadás,
1641–1678).
1637
nagyszombati egyet. templom befejezése.
1637/38
magyar országgyűlésen kath. többség.
[protestánsok a kegyúri jog ellen.]
1638
erdélyi országgyűlés az unitáriusok ellen.
Szombatosok üldözése, Kolozsvár ref. lesz.
1640
Hajnal Mátyás: Kitett cégér.
1641
Laskai János: Justus Lipsiusnak a polgári tár-

saságnak tudományáról írt hat könyvei.
Győr jezsuita temploma.
1642
Taraszovics Vazul munkácsi püspök kath. hitre
tér.
1643
Comenius: Janua linguae latinae, Nagyvárad.
Nádasdy Ferenc áttérése.
1645
Apafi Mihály: Az egész ker. vall. fundamentomi (II. kiad., 1753.)
Geleji Katona István: Titkok titka.
1645 dec. 16.
linzi béke: parasztok vallásszabadsága.

[templom- és iskolafoglalások büntetése, –
kath. plébánosok és ev. lelkészek jövedelmeinek elkülönítése.]
1646
szatmárnémeti zsinat a presbiteriánusok ellen.
1647:5
a linzi béke törvénybeiktatása, – 6. a visszaadni rendelt 90 templom fölsorolása, – 18., 19.
Kassán kath. és ref. vallásgyakorlat engedélyezése.
1649
Diószegi Bónis Mihály a részegség ellen.
1649
erdélyi ogy: vallásgyakorlat szabad, ahol eddig
az volt.

Erdélyi ref. egyház püspöki formája.
1651
Cantus catholici.
Zrínyi M.: Adriai tengernek Syrenája.
1653
Apáczai Csere János: Magyar encyclopédia.
1654
Apáczai Csere J.: Magyar logikátska.
1657
Kisdi Benedek egri püspök alapítja a kassai
egyetemet.
1658
Gyulafehérvár főiskolájának romlása.
[Zrínyi Miklós politikai művei kéziratban ter-

jednek.]
1660
Pethő Gergely: Rövid magyar krónika. Medgyesi Pál: Magyarok hatodik jajja.
Báthory Zsófia rekatholizál, megvonja a ref.
iskolák és egyházak segélyeit.
1661
Sámbár Mátyás: Három üdvösséges kérdés
(II–IV. kiadás, 1690-ig).
Illésházy Gáspár katholizál.
1662
Zrínyi és Montecuccoli irodalmi vitája.
1663
Czeglédi István: Barátságos dorgálás.

Gyulai Pál: Tanácsi tükör.
1664
Gyöngyösi: Marsal társalkodó murányi Venus.
Sámbár: Egy vén bial orrára való karika.
1664–67.
Lippai János: Posoni kert.
1666
Kézdivásárhelyi Matkó István: fövényen épített ház romlása.
Pósaházi János: Bensült vörös kolop.
ápr. 5. eperjesi liceum megnyitása.
1668
Matkó: X, ut Tök könyvnek eltépése (Spatak).
Pósaházi: Görcsös bot (Spatak).

1669
Illyefalvi István: Matkó hazugságainak megtorkolása (Kassa).
1670
kassai nagytemplom katholikus kézben.
1671
Báthori Zsófia prot. üldözései, sárospataki és
eperjesi iskolák elvétele.
Első piarista iskoladráma.
1671
Bársony György: Magyarország tüköre (Kassa).
Komáromi Csipkés György: Pápistaság újsága.
Pathai István: Babilonnak tüköre. Austriaca
austeritas és más röpiratok a kivégzésekről.

1672
kismartoni kastély építése.
[Szelepcsényi, Bársony György, Kollonics
templomfoglaló bizottságai, térítései.]
1673
Némethi Mihály: Mennyei tárház kulcsa. Kolozsvár (II–VI. kiad., 1676–1708).
1674
Apafi Mihály (ford.) M. Frid. Wendelinusnak a
ker. tudományról két könyvei.
1676
Kajoni János: Cantionale catholicum (csíki
klastrom).
[Balassa B. és Rimai János: Istenes énekeiből
több kiadás a XVII. sz.-ban.]

1677
Barkóczy Ferenc a kurucoknak vármegyénként
1–1 prot. templomot ígér.
1680-tól
[magyar apátságokat osztrák kolostoroknak ad
a király].
1681
Tarnóczi István: Rex admirabilis.
1681:25
szabad vallásgyakorlat az 1608 k. e. 1. tc. szerint, a földesúri jog sérelme nélkül, – 26. artikuláris helyek, a nemesek tetszés szerint építhetnek lakhelyükön imaházat.
Gyulai Mihály: Fertelmeskedő és bujálkodó
tánc jutalma (Debrecen).

1682
Szenczi A. Pál: Részegesek jajos pohara.
Otrokócsi Fóris Ferenc: Kereszt alatt nyögő
magyar Izraelnek imádsági (Kolozsvár).
1683
Comico-Tragoedia.
1685
Hevenesi G.: Calendarium Marianum (későbbi
kiadások 1719. 1730).
1686
Brown Ed.: Durch Niederland… Ungarn…
gethane ganzu sonderbare Reisen.
1687:21.
tc. vallásügyről, – 23. Horvátországban birtokos csak kath. lehet.

Esterházy Pál hercegsége német mintára.
Ravasz Ferenc S. J. terve a görögkeletiek uniójára.
1689
de Camelis József Munkácson, küzdelme a
püspökség elismeréseért.
1690
Pápai Páriz Ferenc magyarnyelvű műve orvosi
tapasztalatairól.
1691
Matkó István: Isten haragjának igazat és hitetlent kivágó éles kardja.
Explanatio a vallási törvényekről.
1691 aug. 27.
„nádori” processzió Máriazellbe.

1692
kiváltságlevél az uniáló ruthén batykók, – aug.
23. az uniáló oláh papok részére.
1693
Gyöngyösi: Porából megéledett Phoenix.
erdélyi unitáriusok szabadulása a ref. fennhatóság alól.
1694
Dányádi János: Siralmas versek Debrecen vidékének pogány tatárok miatt romlását zokogják.
1695
Haller János: Hármas história.
[transzilván eszme kialakulása.] [XVII. sz. végén épül Budán a szt. józsefhegyi kálvária, –

baranyai unitáriusok katholizálása.]
1697
Teophil püspök unióra bírja az oláh papság egy
részét.
1698
Otrokócsi Fóris Ferenc: Róma, Istennek szent
városa.
1699
Szentiványi Márton: Dilemmata.
a volt végvárakban megszűnik a prot. szabad
vallásgyakorlat.
Mikes-féle pontok az erdélyi katholikusok érdekében.
1700
Athanáz püspök unióra bírja az oláh papság

egy részét.
a rábai esperesi kerületben az artikuláris Vadosfán kívül 13 községben van prot pap és tanító, a vasváriban Nemescsón kívül 28-ban.
1703–11.
vármegyei egyenruha a katonaságnak.
1704
Bethlen Miklós: Columba Noe.
1704–16.
Bethlen Miklós önéletírása.
1705
Zrínyi Miklós: Symbolum (A török áfium,
Forgách S. kiadása).
1705 szept. 12–okt. 1. szécsényi ogy., modern
toleráncia érvényesülése.

[kuruc költészet.]
1707
Jajhalom (Kecskemét romlása).
1709-től
Cserei Mihály Históriája.
[magyar barokk és rendiség szellemi kapcsolata, új arisztokrácia.]
1713
budai Szentháromságszobor.
[kegyesrendi gimnáziumok alapítása.]
1714–19.
[Sopron vm. katholizálása.]
1715-i
törvények: rózsahegyi zsinat határozatainak

megsemmisítése.– prot. panaszok a király elé
viendők, – nevelőintézetek és kegyes alapítványok felügyelet joga a királyé.
1715
a gellérthegyi kálvária építése Volkra gr.
veszprémi püspök megvizsgáltatja az andocsi
csodákat.
1717
Szentiványi Márton: Consultatio saluberrima.
minorita-templom az egri mecset helyén.
1717–1758
Mikes levelei.
1719
Komáromi Cs. György bibliafordításának lefoglalása.

Pest város színpadot épít a kegyesrendi gimnáziumnak.
1719–49.
Bél M. a pozsonyi ev. iskolát újjászervezi.
1720
Tsétsi Joannes: Oratio secularis altero reformationis jubilaeo…
1720–21.
vallásügyi bizottság.
1721
Nova Posoniensia.
Opusculum theologicum an et qualiter possit
princeps hereticos ad fidem cath. cogere.
1722

Cseklészi kastély. Szerdahelyi Gabriel: Religio
salvifica cum demonstratione turpissimorum
errorum a D. Joanne Tsetsi commissorum.
Gyöngyösi Pál: Altare pacis.
1722/23-i
törvény a nemesi gyermekek neveléséről, az
alsó papság javadalmazásáról.
1723
Gyöngyösi Pál esete.
1724
Budán nyomda.
Károlyi Sándor a francia könyveket ajánlja fiának.
1725
P. Szerdahelyi Gábor S. J.: Lelki szemgyógyí-

tó.
1725
budai Sztháromság kongregáció, – a szervita
templom építése.
1725–28
boszorkánypörök Szegeden, eperfa a temesi
bánságban.
1726
első magyarnyelvű piarista dráma.
[a nagyszombati egyetem jezsuita tanárainak
művei Verbőcziről és a magyar rendi jogról.]
1727
gyógyszerész-szakvizsga rendszeresítése.
1728

hivatali eskü kérdésében a király védi meg a
prot. ogy. követeket.
1729
(Turóczi László:) Ungaria suis cum regibus…
1729
Krmann Dániel esete.
1730
Nagyvárad vidékén uniálási küzdelmek.
[felvidéki német városok tótosodása erősen
folytatódik.]
A Szentséges rosariumnak congregatiója.
ápr. 4. cenzura-rendelet.
1731
[dekrétális eskü, prot. papság a kath. esperesek

felügyelete alatt, apostasia tilos, vegyes házasság kath. pap előtt, kath. papnak stóla. Felső
iskola nyitása kir. engedélyhez kötve.]
1731
gr. Koháry István halála.
Rudimenta historica (Nagyszombat).
1732
(Kazy Ferenc): Posthuma memoria. St. Koháry.
[első közszellem Magyarországon, – Regnum
Marianum fölfogás, – Mária kongregációk, búcsújárások föllendülése, – extra Hungariam…]
1733
Timon Sámuel: Imago antiquae Hungariae. [2–
4. kiadás 1736–62.]

Mariophili poetae: Historia Mariana…
1733
Perliczy János Dániel: utasítás Nógrád vm. főorvosa számára. Báchmegyey St.: Otia Bachmegyeiana.
Vas vm. katholizálása.
1734
pozsonyi dómban magyar ruhás szt. Mártonszobor.
Timon S.: Imago novae Hung (2–3. kiad.
1754–62).
1734
4 ev. és 4 ref. superintendentia fennállásának
engedélye, – világiak paritásos részvétele az
egyh. kormányzatban.

1735–46.
Bél Mátyás: Adparatus ad historiam Hung.
1735–42.
Bél M.: Notitia ungariae. III. Károly modernizáltatja a jezsuita tanrendszert.
1736
Apor Péter: Metamorphosis Transilvaniae.
Nagykőrös a városi hirdetéseket a ref. templomban közölteti.
1737
A Szt. Háromság… Budai Jézus társ. templomában felállított kongregációjának könyvecskéje.
1738
Omnis felicitas Hungariae e singulari favore

Mariae.
Uniált oláh esperes Biharban,
[rácok uniója meghiúsul, az örmények uniálnak.]
[pietizmus.]
1740
Perliczy J. D.: Szegények számára való házi
orvosságokról.
Fontes gratiarum Marianarum novi ac
veteres…
1741
P. Bíró Márton: Firmamentum regnorum.
1741
Csíksomlyón misztérium-dráma. Budán gkel.
szerb templom építése.

[1740–1722 közt 12 jezsuita iskolában 621 különböző színdarab, számos a Regnum Marianum szellemében, magyar hősökről].
1742-től
első szabadkőműves páholy Bécsben, tagjai
közt magyar urak.
[Gyöngyösi István műveinek számos (Murányi
Vénus 5. – Palinodia 5, – Porábúl megéledett
Phoenix 6. – Dedalus temploma 4) kiadása
1713–1789 közt.]
1743
Maróthi György: Arithmetica. (II. és III. kiad.
1763., 1782.)
1744
Sodalitatum Marianarum in S. J. gymnasiis

utilitas.
1744-től
a toleranciáig 86 prot. templom elvétele.
1744-től
br. Cörver Elek Newton–Liebnitz–Wolff tanait
ismerteti a pesti piarista gimn.-ban.
1745
Prima quinque saecula regni Mariano-Apostolici.
[Mária Terézia katholikus-barokk-uralma, –
barokk életstílus, – felvilágosodási humanitárius gondolatok a kormányzatban.]
1747
Nádasi Joh.: Theophilus Marianus (I. kiad.
1663 Róma).

1748
egyházi rendeletek nyomásához királyi engedély szükséges.
Faludi Ferenc: Nemes ember.
1750
Szent Anna asszony és Szent Gyula gyülekezete.
1750
Padányi Bíró Márton: Enchiridion. kir. rendeletre elkobozva.
Faludi Ferenc: Udvari ember.
a gödöllői Grassalkovich-kastély.
1751
Perliczy János javaslata orvosi fakultás alapításáról.

Károly és Ferdinánd főherceg magyar válasza
az ogy.-en.
Rubiny János: Oratio de cultura linguae hungaricae.
1751/2
piarista tanterv-modernizálás (Cörver János és
Bajthay Antal).
1752
Apor Péter halála.
1752-től francia ref. vallásos művek magyar
fordításai.
1753
vadosfai eset, – Synesius aradi püspök uniál, –
Bél Matth.: Compendium Hungariae geogr.
(II–V. kiadás. 1767–1792).

Horváth István: Vadosfai helységben r. anyaszentegyház győzödelme.
1754
a pozsonyi cenzura a bécsi után igazodik.
Orosz P. Franc.: Nagymagyarország királyainak beszédei.
Katholikus ünnepek számának csökkentése.
Balázsfalván gkath. oláh gimnázium.
1755
Amadé László: Buzgó szívnek énekes fohászkodásai (világi versei kéziratban 1836-ig).
1756
az első pesti nyomda.
1757
Bartenstein támogatásával az uniált oláhok egy

része visszatér, –
Cörver-féle tanítási metódus, recentior philosophia.
1758
Huszty Steph.: Jurisprudentia practica.
[az udvar francia jellege, – felvilágosodás terjedése, – magyar főurak elbécsiesedése.]
1759
a máriabesnyői Mária-szobor kiásása.
1760
selmeci bányász-akadémia.
apácaiskolában francia nyelvtanítás.
Weszprémi István: Kisded gyermekeknek neveléséről.

Molnár János (S. J.): Régi jeles épületekről.
1761
gr. Barkóczy Ferenc megbizatása a tanulmányi
ügyek vezetésére.
Mikes Kelemen halála.
1763-tól
főúri könyvtárakban nagy tömeg francia felvilágosodási mű (Csáky, Festetics, Sztáray, Ráday, Apponyi).
1762–99
Esterházy Károly gr. egri püspök, barokk városépítés.
1763
Ja. Damiani: Justa religionis coactio (elkobozva).

1763
a római piar. rendfőnök az új metafizika ellen.
Gr. Csáky István rokokó-kertje Illyésfalván.
Sasvári Mária-szobor jubileuma.
árvaügyi rendelet, – tallósi árvaház, – homlokon bélyegzés eltiltása.
1763–1770
Pray Georgius: Annales regum Hungariae
(997–1614) I–IV. köt.
1764
Déveny András: Nap után forgó virág.
Amade László halála.
Marosvásárhelyt francia nyelvtanítás.
1764–66

az eszterházi rokokó-kastély építése.
1764-től
Pressburger Zeitung.
1765
állandó tanulmányi bizottság a helytartótanácsban, – törvény a gyámügyről.
[Orczy Lőrinc költeményei.]
1766
rendelet megyei árvaházak állításáról, – Bécsben állatorvosi akadémia.
Bod Péter: Magyar Athenas.
Palma, Franc. Car.: Heraldicae regni Hung.
specimen.
Weszprémi István: Bába-mesterségre tanító
könyv.

1767 máj. 18.
rendelet a libertinus szellemű könyvek ellen.
1767-től
gr. Fekete János levelezése Voltaire-ral.
[Kéziratos prot. egyháztörténelmi művek.]
1769
Sollenghi Károly: Új-módi magyar selyemruha.
1769
orvosi kar szervezése Nagyszombatban, –
Eperjesen és Nagyszombatban szabadkőműves
páholy, – székesfehérvári karmelita-templom.
1770
Sajnovics Joannes: Demonstratió idioma hungarorum et lapponum idem esse.

Hell, Maximilianus: Observatio transitus Veneris. Palma, Fr.: Notitia rerum hung.
1771
Paul János Ventzel: A juhtenyésztésről.
1771
a szent jobbkéz Raguzából Magyarországra
kerül, aug. 20. nemzeti ünnep.
munkácsi gkath. ruthén püspökség alapítása.
Allergnädigst privilegierte Anzeigen, – [racionalista patriotizmus].
1772
irgalmas rend reformja.
Bessenyei György: Ágis tragédiája,
debreceni kollégiumban német-francia nyelvmester.

1773 júl. 21.
jezsuita rend feloszlatása, szept. a vagyon lefoglalása, benne 41 gimnázium, 7 konviktus, 3
akadémia és 2 egyetem.
1774
Weszprémi, Steph.: Succincta medicorum
Hungariae biographia.
1774
népiskola porosz-sziléziai mintára. – kath.
templomépítésnél protestánsok segíteni kötelesek.
1775
egyetemi és tanulmányi alap.
1776
Wiegand János (ford. ifj. Szilágyi Sámuel): Az

ausztriai parasztifjúságot a jól rendelt mezei
gazdaságra oktató könyvecske.
1776 jan. 1.
besztercebányai, rozsnyói és szepesi püspökségek alapítása.
Mária Terézia Budára állatorvosi iskolát tervez.
1777
Tomka-Szászky: Introductio in orbis antiqui et
hodierni geographiam.
1777
Ratio educationis, belső szakadás egyház és állam közt,
nagyszombati egyetem Budára helyezése,
a székesfehérvári és szombathelyi rk. és

a kőrösi gkath. szerb és a váradi gkath. oláh
püspökség alapítása. Benyák Bernát nyilv. disputációja a pesti piar. gimn.-ban Descartes és
Leibniz tanairól, – gr. Teleki József a magyar
nyelv használatáról.
1778
Bessenyei: Magyarság.
1779
Bessenyei György: Holmi (akadémiai terve).
1780
Magyarországon 1 rác metropolita és 8 rác
püspökség. Pozsonyi Magyar Hírmondó.

1780-1918
1780
Magyar Hírmondó.
Klein Sámuel oláh nyelvtana.
[a verbunkos-stílus kialakulása.]
1782
a kontemplatív rendek feloszlatása.
[a püspöki jogkör kiterjesztése a pápai jogkör
rovására (febronianizmus).]
1786
Magyar Kurir megindulása (Bécs)
Péczeli József: Henrias.
1787
a bencés, premontrei és több más rend felosz-

latása.
Kovachich Márton György „Merkur von Ungarn”.
1787-től
Bernolák Antal nagyszámú tót nyelvészeti
munkája.
1788
Dugonics András: Etelka.
Kassai Magyar Múzeum.
1789
Kazinczy Ferenc: Bácsmegyeinek levelei.
Szilágyi Sámuel Henriade fordítása.
1790
Pétzeli József: II. József életének rövid leírása.

Decsy Sámuel Pannoniai Féniksz.
Diéta Magyar Muzsa.
Gvadányi József: Egy falusi nótárius.
Kelemen László színtársulata Budán, majd a
pesti Rondellában.
1790–1836
közt uralkodó pátriárka Stratimiroviæ István
1804-ben Szerbia függetlenítését kívánja.
1791
budai református és pesti evangélikus zsinat.
[a kormány a magyar nyelv érvényesülése ellen Magyarországon és Erdélyben.]
1792
kolozsvári magyar színtársulat.

1793
Fándly György Nyitrán társulatot alapít a tót
nyelv művelésére.
az első magyarnyelvű daljáték-előadás.
[a forradalom kilengései miatt közvéleményünk a reformok ellen fordul, nem nemes
ügyvédek feltűnése.]
1799–1808
közt öt püspöki szék betöltése kabineti kézirattal.
1799
Gyarmathy Sándor: magyar-finn nyelvrokonság.
[Sárospatakon magyar tannyelv, – Márton István reformja Pápán.]

1800
[műveltebb köznemesi házakban általánossá
lesz a zongora.]
[a klasszikus építőstílus országos elterjedése, –
német színészet vidéki városainkban.]
1801
Kisfaludy Sándor: Kesergő szerelem.
Kazinczy kiszabadulása.
Georgicon alapítása.
1802–1828
az egyházi ügyek legfőbb referense: Lorenz államtanácsos.
1802
a pesti központi szeminárium visszaállítása.

a bencés, ciszterci és premontrei rend helyreállítása.
1803
a pozsonyi lutheránus liceumban cseh-tót nyelvi katedra.
Berzeviczy Gergely: Über den gegenwärtigen
Zustand der Protestanten in Ungarn.
1803–1806
Révai Miklós: Elaboratior grammatica.
1804
az egri egyházmegye érsekségre emelése.
kassai és szatmári püspökség.
Csokonai: Dorottya.
1805

Falusi Mihály: Okos gyermeknevelés példája.
Vedres István: A Tiszát a Dunával összekapcsoló új hajókázható tsatorna.
Pethe Ferenc: Pallérozott mezei gazdaság.
1806
prágai technikai főiskola.
második Ratio educationis: a középiskolai oktatás súlypontja a latin nyelven.
Hazai Tudósítások. – Révay és Verseghy harca.
Sinkai oláhnyelvű gazdasági tankönyve.
1807
bécsi janzenista breviárium.
a tiszántúli ref. kerület tanterve.

a tübingai pályázat.
1808
Rumy Károly György: Populäres Lehrbuch der
Oekonomie.
Pápai Sámuel: A magyar literatura esmérete.
Virág Benedek: Magyar Századok.
1809
Schwartner Martin: Statistik des Königreichs
Ungern.
Bredetzky Samuel: Reisebemerkungen über
Ungarn u. Galizien.
1810
Piringer: Ungarns Banderien.
1811

Nyelvújítási harc.
Gustermann: Die Ausbildung der Verfassung
des Kgrs. Ungarn.
1812
Móga Aradon az ortodox románság számára
tanítóképzőt létesít.
Maior rövid oláh története.
új pesti német színház (Pollák).
1813
Mondolat.
1814–17
Nemzeti Gazda, szerk. Pethe Ferenc.
Vuk Stefanovics Karadzic: szerb népdalok.
1815

Felelet a Mondolatra, – Fazekas Mihály: Ludas Matyi.
Kisfaludy Károly vígjátékai.
Bécsi polytechnikum.
1816
Jos. Benigni v. Mildenberg: Statistische Skizze
der siebbg. Militär-gränze.
1816–23-ig
üres a váci püspöki szék.
1817
protestáns sérelmi emlékirat Ferenc királyhoz.
Tudományos gyűjtemény, – előfizető kezdettől
fogva 700-on felül, – keszthelyi Helikon.
1817–21-ig

üres a kalocsai érseki szék.
1818
Fáy András első novellája a vidéki jómódú nemesség életéről, a Magyar Kurir 1200, – Hazai
és Külföldi Tudósítások 750, – Pressburger
Zeitung 1109, – Pester Zeitung 2300 előfizetővel rendelkezik.
1819
Magda Pál: Magyarországnak… statisztikai és
geogr. leírása.
Csondor János: Gazdaságbéli számadó- és
számvevőtiszti utasítások.
Kisfaludy K.: A tatárok Magyarországon, –
Kőrösi Csoma Sándor keletre indul.
1820

Fáy András: Eredeti mesék.
Csermák Antal és Lavotta János halála.
[Szentpétery József ötvösművészetének fénykora.]
1821
Katona József: Bánk bán.
1822
Auróra.
Báthory Gábor: Az evangéliomi keresztyén tolerantia.
Guzmics Izidor: A keresztényeknek vallásbeli
egyesüléséről.
Bihari János halála.
Rudnay nemzeti zsinata Esztergomban.

1823–26-ig
üres a győri püspöki szék.
1823
Kisfaludy Károly: Tollagi Jónás.
Kölcsey Himnusza.
1825 nov. 3.
A Magy. Tud. Akadémia alapítása.
Vörösmarty: Zalán futása.
Lexicon Budense.
Hohenegger Lőrinc a katolikusok sérelmeiről.
1827
Balásházy János: Gyűjtemény a juhtenyésztésről.
1828

A pozsonyi líceumban tót irodalmi egyesület.
Széchenyi: Lovakrul.
1829
Johann v. Csaplovics: Gemälde von Ungarn.
Balásházy János: Tanátsolatok a magyarországi mezei gazdák számára.
1830
Széchenyi: Hitel, – Kritikai Lapok (Bajza József).
Zrínyi dala.
júl. 7. az Akadémia alapszabályainak királyi
megerősítése.
Gaj elfogadja a cseh helyesírást.
1831

a Tudományos Gyűjtemény ismerteti Victor
Hugót.
Széchenyi: Világ.
A Magy. Tud. Akadémia működése megindul.
August Ellrich: Die Ungarn, wie sie sind.
1832–40-ig
üres a kalocsai érsekség.
1833
Ruzitska: Béla futása (az első magyar opera).
Széchenyi: Stádium.
Magda Pál: A mezei gazdaság philosophiájának szabásai szerint okoskodó gazda.
1834
megnyílik a pesti zsidó hitközség magyar isko-

lája.
Schuhajda Lajos: Der Magyarismus in Ungarn.
1834/35
erdélyi országgyűlés, kősajtó, febr. 6. a diéta
bezárása, zavargások Kolozsvárt.
1835
Novine Hrvatske, Danica.
1836
Jósika: Abafi.
Kölcsey F. emlékbeszéde Bessenyeiről.
A Kisfaludy-Társaság alakulása.
1837
Vörösmarty: Szózat.
aug. 22. Pesti Magyar Színház, a későbbi

Nemzeti.
1838
Zrínyi második éneke.
Gaál József: Peleskei nótárius.
1839
Eötvös József: A karthausi első része. (Pesti
Árvízkönyv.)
1840
Eötvös József: Éljen az egyenlőség!
Szigligeti Ede: Rózsa.
Eötvös József a zsidók emancipációjáról.
Megindul a Budapesti Szemle. Erkel Ferenc:
Bátori Mária.
[a hazai német intelligencia magyarosodása, –

német lapjaink szerkesztését zsidók veszik át.]
1840–46
Liszt Ferenc: Magyar rapszódiák.
1841
Teleki László: Kegyenc.
1841–43
Tocqueville: Észak-Amerika demokráciája,
magyarul.
1842
Klein Hermann alapítja a szélsőséges nacionalista Der Ungar-t. Petőfi első nyomtatott verse.
[A Pesti Hirlap előfizetőinek száma 5000.]
1843
Nagy Ignác: Tisztújítás.

Egressy Béni megzenésíti a Szózatot.
1844
Erkel Ferenc: Hunyadi László.
1845
Eötvös: A falu jegyzője.
Erkel: Hymnus zenéje.
1846
Jókai: Hétköznapok.
Tompa: Népregék.
Arany: Elveszett alkotmány.
Magyar Népköltési Gyüjtemény.
1847
Eötvös: Magyarország 1514-ben.
Kemény Zs.: Gyulai Pál.

Arany: Toldi.
1848
Nép Barátja, szerk.: Arany és Vas Gereben.
Kossuth Hírlapja, szerk.: Bajza József.
szept. Széchenyi a döblingi elmegyógyintézetben.
1849
Sárosi Gyula: Arany trombita, – Magyar Hírlap, – Hölgyfutár.
A szegedi parlament kimondja a zsidók teljes
egyenjogúságát.
Thun-féle Entwurf.
1850
Pesti Napló, – Új Magyar Múzeum.

Kemény Zsigmond „Forradalom után” cimű
röpirata.
1851
Eötvös: A XIX. század uralkodó eszméi.
Lisznyai: Palóc dalok.
[Kossuth: az egyházihoz hasonló nemzeti közösségeket kell létrehozni.]
1852
Görgey Arthur: Mein Leben und Wirken.
Arany: Nagyidai cigányok.
1854
Vasárnapi Ujság.
Arany: Toldi Estéje.
Jókai: Kárpáthy Zoltán.

[24 nyilvánossági joggal bíró magyar, 3 tót, 1
magyar-tót, 6 szerb-horvát, 1 román gimnázium, – 45 magyar, 2 román és 1 szerb-horvát
nyilvánossági jog nélkül.]
Magyar területen 61% beiskolázott tanköteles,
a Vajdaságban 60, Horvátországban 29%.
1855
Szigeti József: Vén bakancsos és fia, a huszár.
Vörösmarty Mihály halála.
1856
Bolyai Farkas halála.
1857
Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája.
1858
Kemény Zs.: Rajongók.

Szigligeti Ede: Fenn az ernyő.
Vas Gereben: Egy alispán.
Üstökös (szerk.: Jókai).
[Széchenyi „Nagy magyar szatirája”.]
1859
Széchenyi: Blick.
Erdélyi Múzeum-Egylet.
Kazinczy-ünnepek országszerte.
Szept. protestáns pátens, – a kerületek látogatott gyűléseken tiltakoznak.
1860 ápr. 7.
Széchenyi öngyilkossága.
Szépirodalmi Figyelő (Arany).
Gyűjtés Petőfi-szoborra és az Akadémia palo-

tájára.
1861
Madách: Az ember tragédiája.
Erkel: Bánk bán.
1862
Asbóth Lajos Emlékiratai.
Kemény: Zord idő.
1863
Jókai: Új földesúr.
Kriza János; Vadrózsák.
Koszorú (szerk.: Arany).
1864
Toldi Ferenc: A magyar nemzeti irodalom története.

Szalay László halála.
1866
Akadémiai elnök Eötvös J., a Kisfaludy-Társaságé Kemény Zs.
Pap Dénes: A magy. nemzetgyülés Pesten,
1848-ban.
[Erzsébet királyné békítő hatása.]
1867
Technikai Főiskola (egyetemi szervezetet nyer
1871, mint Műegyetem).
Eötvös József a katolikus autonómia ügyéről.
Magy. Tört. Társulat alakulása, Századok megindulása.
máj. Kossuth Lajos „Kasszandra-levele”.
1867–88 közt

Haynald érsek 4,200.000 frtnyi közhasznú
adománya.
1868
A görög keleti román és szerb, a román görög
katolikus egyház autonómiája.
1870
Wilhelm Wattenbach: Die Siebenbürger Sachsen.
A kormány a csalhatatlansági dogma kihirdetését eltiltja.
1870–71
Az első katolikus autonómiai kongresszus.
1871
Eötvös József halála.
1872

Magyar Népköltési Gyüjtemény új folyama
(szerk.: Arany László és Gyulai Pál).
Deák: a középiskolák tannyelve az illető vidék
nyelve legyen.
1873-ban
17 állami népiskola van.
Arany László: A délibábok hőse.
Franklin-Társulat alakulása.
Szinyei-Merse Pál: Majális.
jún. 28. Deák egyházpolitikai javaslata.
Trefort működésbe helyezi az erdélyi katolikus
státus igazgató-tanácsát.
1874
Franz v. Löher: Die Magyaren und andere Ungarn.

júl. 31. karlócai kongresszus patriarchává
Ivácskovics nagyszebeni román metropolitát
választja.
1874/5
a tót gimnáziumok bezárása.
1875
a Matica Slovenska feloszlatása.
Népszínház, – Tóth Ede: Falu rossza.
1876 jan. 29.
Deák Ferenc halála.
1887-ben
Irányi és Helfy Ignác beszédei a nazarénusok
és baptisták mellett.
Csepreghy: Sárga csikó.

Figyelő, – Beöthy Zsolt magyar irodalomtörténete.
1878
Istóczy Győző a zsidók Palesztinába telepítését indítványozza.
1879
Ludwig Gumplovicz: Das Recht der Nationalitäten in Österreich-Ungarn.
1880
Csiky Gergely: Proletárok.
Gyulai Pál és köre a hazafias frázis ellen.
1881
Csiky Gergely: Cifra nyomorúság.
Mikszáth K.: Tót atyafiak.

Budapesti Hirlap.
1882
Arany J. halála.
1883
református egyetemes konvent.
1884
Iparművészeti Társulat. Az
Operaház megnyitása.
1887
Katholikus Szemle.
1889
Protestáns szemle.
1890 febr. 26.
rendelet a keresztelési bizonylatok kölcsönös

megküldéséről.
elkeresztelési viszály, – Molnár János komáromi apátplébános ellen 26 vádemelés.
Herczeg Ferenc: Fenn és lenn.
Az Én Ujságom. Kis József A Hét című hetilapja.
Ludwig Abafi: Gesch. der Fremaurerei in Öst.Ungarn.
1891–914
Szinyei József: Magyar írók életrajzi lexikona.
1891
budapesti zsinat az ágostai evangelikusok egyházszervezetéről.
1892
Budenz József halála.

1893
Erkel Ferenc halála.
Herczeg Ferenc: A Gyurkovics-leányok.
1894
Jókai-jubileum.
Zichy Nándor rendezi az első katolikus gyűléseket Sopronban, Komáromban, Pozsonyban
és az első katolikus nagygyűlést Budapesten.
Hentaller Lajos: Kossuth és kora.
1895-től
Uj Idők (szerk.: Herczeg Ferenc). Mikszáth:
Szent Péter esernyője.
1897
Endrődi Sándor: Kuruc nóták.

II. autonómiai kongresszus.
1898
Gárdonyi Géza: Az én falum.
Arany László halála.
1899
Ady Endre: Versek.
Eötvös Károly: Utazás a Balaton körül.
Rákosi Viktor: Korhadt fakeresztek.
1899–1902
Rákosi Jenő, Beksics Gusztáv és Hoitsy Pál
nagymagyar ábrándjai.
1901
Bartha Miklós: Kazárföldön.
Gárdonyi: Egri csillagok.

Herczeg: Ocskay brigadéros.
1902
Hoitsy Pál: Nagy-Magyarország, a magyar történet jövő századai.
1903
a kolozsvári Mátyás-szobor (Fadrusz János).
16.000 népiskolából 1761 állami, 78% felekezeti.
1904
Ernst Hasse: Deutsche Politik.
1906
Hegedüs Lóránt: Önálló vámterület és kötött
birtok.
1908

Gárdonyi: Isten rabjai.
A „Nyugat” megindulása.
1912
magyar görögkatolikus püspök.
1913-ig
915 állami kisdedóvó.
1913
16.861 népiskolából 3296 állami, 3320 nemmagyar tannyelvű.

