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BENDA K Á L M Á N 

Magyarország új történeti kronológiája* 

(Tervtanulmány) 

A kronológia, azaz történelmi időrendi át tekintés célja az, hogy a történelem egy korszakát 
vagy fejezetét, esetleg annak egészét, az események időrendjében, kézikönyv-szerűen mutassa be. 
Tárgyát tekintve beszélhetünk egyetemes kronológiáról, amely egy-egy korszak, vagy az emberi 
történelem egészét nemzetközi viszonylatban tekinti át , — és nemzeti kronológiáról, amely vala-
mely ország, vagy nép történetét , illetve annak egyes részleteit m u t a t j a be. 

Mostani feladatunk az, hogy Magyarország történelmi kronológiájának elkészítésével kap-
csolatban az elvi és módszertani kérdéseket vegyük sorba. így az egyetemes kronológiákat általá-
ban figyelmen kívül hagyjuk. 

Nézzük mindenekelőtt az előzményeket. Milyen magyar történelmi kronológiákkal rendel-
kezünk? 

Nem tekintve a XVII. századtól kezdve évszázadonként többször is kiadott király- és méltó-
ságlistákat (amelyek a történelmi kronológiák legkezdetlegesebb f a j t á j á t képezik, de — nemzet-
közi viszonylatban is — napjainkig élnek), Magyarország első történelmi kronológiáját Kerék-
gyártó Árpád, a pesti egyetem tanára adta ki 1875-ben. (Hazánk évlapjai. Magyarország történeté-
nek kortaniátnézete,884—1849. Bp.). Kerékgyártó műve puszta évrendben (tehát korszakbeosztás 
nélkül), az éveken belül hónapok és napok szerint halad, s a következő eseményekre, illetve jelen-
ségekre terjeszkedik ki: „Éhség, kórvész, földrengés, vízkár s egyéb elemi csapások dúlása. Jóté-
kony intézeteink, a szabad királyi városok keletkezésének sorrendje. A magyar birodalom terüle-
tének gyarapodásai, szenvedett csorbái. Az országos vagy részleges gyűlések száma, helye, tartal-
ma. Az alkotmány felfüggesztésének időszakai. A dynastiák keletkezése, átalakulása. Alkotmány-
garanciák, fejedelmi capitulatiok. Viszonyok a külállamokhoz és az azokkal kötött szerződések. 
A szent korona viszontagságai. A szabadságharcok, a népzendülések. A hadsereg koronkénti lét-
száma. Idegen népek gyarmatosítása, a magyar állam és nemzet iránt tanús í to t t érzülete. Tündök-
lő eréuyjréJf'ák. Szembeötlő visszaélési esetek. Idegen befolyás garázdálkodása, stb." 

Kerékgyártó tehát kizárólag a politikai eseményekre és a politikai élet megnyilvánulásaira 
volt figyelemmel, mellettük legföljebb a természeti csapásoknak adott még helyet. Teljesen elmel-
lőzte a gazdasági és a kulturális fejlődés dátumszerint megfogható tényeit is, ami annál feltűnőbb, 
mert ő maga éppen a művelődéstörténelem professzora volt, s e tá rgyban több munkát is írt. 
Kerékgyártó könyve egyébként korántsem száraz felsorolás: a tényeket nemcsak közli, hanem 
magyarázza és értékeli is, s „a hazai történelem kortani átnézete segélyével" saját politikai és 
történelmi felfogását kívánja népszerűsíteni. A munka különben sajátságos keveréke a lexikonnak 
és az olvasókönyvnek. Kerékgyártó ugyanis azon túl , hogy magyaráz és értékel, gyakran és hosz-
szan idéz a törvényekből, a békekötések szövegéből, általában a politikai dokumentumokból. 
Részleteket közöl középkori oklevelekből és újkori diplomáciai utasításokból, sőt közérdekű 

* Az MTA Történet tudományi Intézetében készül a két kötetre tervezett magyar törté-
neti kronológia. Szerkesztőségünk megküldte a munkálatok főszerkesztőjének te rv tanulmá-
nyá t néhány kollégának, remélve, hogy észrevételeik tovább segítik a kronológia egységes 
alapelveinek kialakítását. — A szerk. 
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magánlevelekből is, de nem mindig tendencia nélkül. Szemlélete persze régen elavult, de el-
avult tényanyaga is. Nem mindig a leglényegesebb adatokat közli, másrészt pedig, amit közöl, az 
sem mindig megbízható. 

Kerékgyártó kezdeményezésének majd egy évszázadig nem volt folytatója. Csak 1968-ban 
jelent meg a következő magyar történelmi kronológia Guns t Péter szerkesztésében. [Magyar tör-
ténelmi kronológia. Az őstörténettől 1966-ig. Bp. Tankönyvkiadó.) Ez a mű oktatás i segédkönyvnek 
készült s szerkesztőjének egyik főproblémája az volt, hogyan tudja a „kronológiai adatok halma-
zá t " egységes fejlődésbe fogni. Ahogy a kötet előszavában olvassuk: „célunk az volt, hogy . . .ösz-
szefüggő történetet adjunk, olyat, amely bemutatja a történelem menetének főbb vonalait, a fon-
tosabb események közötti összefüggések lényegét is . . . Külön problémát okozott , hogy egy alap-
vetően kronológiai szemléletű munkában . . . hogyan t u d j u k beilleszteni a gazdasági és társadal-
mi fejlődésnek sokszor semmiféle kronológiai felsoroláshoz nem köthető mozzanatai t ." A problé-
má t úgy oldották meg, hogy a köte te t korszakokra, fejezetekre osztották, s az egyes fejezetek 
előtt összefoglaló áttekintésben u ta lnak a gazdasági és társadalmi fejlődés alakulására. 

Ne vizsgáljuk most, hogy sikerült-e a Gunst-féle kronológiának „összefüggő tör ténete t" 
adnia. Ami azonban a szorosan vet t kronológiai részt illeti, legfőbb hibája, hogy — részben ter je-
delmi okoknál fogva is — erősen szelektál, s a fontos eseményeket is csak részben közli, illetve 
gyakran összevontan, summás bekezdésekben utal rá juk. Így viszont nemcsak összemosódnak az 
események, hanem gyakran az időrendi egymásutániság is eltűnik. Téves ada tok is bőven akadnak. 

Ezzel a magyar kronológiák áttekintésének a végére értünk. Emlí t sük még meg, hogy 
Kerékgyártó műve már évtizedek óta bibliofil ritkaság, s a Gunst-féle kronológia sem kapható. 
Magyarország történelmi kronológiájának új összeállítása és megjelentetése tehát minden szem-
pontból hiányt pótol és a szakkörökön túlmenő, általános érdeklődésre t a r t h a t számot. 

Ha már most azt akarjuk meghatározni, hogy milyen legyen Magyarország új történelmi 
kronológiája, két kérdésre kell válaszolnunk: 1. Milyen ada toka t közöljünk és 2. milyen csoportosí-
tásban? A hazai előzmények után nézzük meg, mi tanulságot nyúj tanak számunkra a külföldi 
modern kronológiai munkák. Elsősorban az alábbi kiadványokat vontuk be vizsgálódásaink köré-
be: Chronologia Polska. Varsó, 1957. — Deutsche Geschichte in Daten. Herausgegeben vom Inst i tu t 
für Geschichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften. Berlin, 1967. — Istoria României in 
date. Bukarest, 1971. — Cronological History of Romania. Bukarest. 1974. — Chronologie de 
l'Histoire. Tours, 1930. (Anyagát országonként csoportosítja.) — Chronologie politique. 1935— 
1965. Párizs, 1969. (Csak francia történelem.) — Weltgeschichte der Nachkriegszeit. (Nachkriegs-
Ploetz) I—III . Würzburg 1963—1969. (Anyagát országonként csoportosítja.) — Weltgeschichte in 
Daten. Berlin, 1965. (Anyagát koronként , azon belül országonként csoportosítja.) — Egyetemes 
történeti kronológia. Szerk. Pamlényi Ervin. I—II. Bp. 1964—1967. (Anyagát koronként, azon 
belül országonként csoportosítja.) 

1. Gyűjtőterületét tekintve, az említett munkák zöme az országhatárokhoz igazodik, de 
elő-előfordul, hogy egyes korokban az országhatáron túllépnek és a tárgyalt nép történetére vonat-
kozó külső ada toka t is egybegyűjtik. Nagy többségük a mindenkori történelmi országhatárokat 
vetíti vissza a múltba, s történelmi áttekintését is ehhez igazítja. (Pl. a berlini Weltgeschichte in 
Daten Erdély és a Bánság történetét kezdettől fogva Románia címszó a la t t tárgyalja; ugyanígy 
persze az Istoria României indate és a Chronological History of Romania is.) A kronológiák többsége 
azonban tiszteletben tar t ja a történetiség követelményeit. 

Az adatgyűjtésben és az ada tok közreadásában a tárgyalt munkák mindegyikét (kivéve a 
címe szerint is csak a politikai eseményeket feltüntetű francia kiadványt) a teljességre törekvés 
jellemzi, azaz a politikai jelenségek mellett igyekeznek minél több adatot hozni a gazdasági, a tár-
sadalmi és a kulturális fejlődésre is. Egynémelyikőjük — kissé erőszakolt időpontokhoz kötve — 
demográfiai, technikatörténeti és életrajzi adatokat is beiktat. Nagyobb az eltérés az egyes mun-
kák között, ha a szelekció mértékét nézzük. Van kiadvány, amely megelégszik néhány kiugróan 
fontos és látványos esemény szűkszavú ismertetésével, és vannak, amelyek igyekeznek egészen 
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mélyrehatóim, amikoris nemcsak a végső eredményt, hanem a hozzávezető u ta t , illetve a részjelen-
ségeket is feltüntetik. (Pl. valamely hadjára tná l a döntő csatát megelőző részmozzanatokat, vagy 
békekötéseknél a megegyezést előkészítő tárgyalások egymásutánját , stb.) 

2. Nagy a változatosság, ha azt nézzük, hogy a különböző kiadványok hogyan csoportosít-
ják és tálalják adataikat . Három fő formát különböztethetünk meg: 

a) A tárgyalt korszak eseményeit minden megkülönböztetés nélkül, szoros időrendbe sze-
dik. A mű tagolási egységei az évek. 

b) Fejlődési egységeket képeznek és ezek anyagát külön-külön fejezetekbe csoportosítják. 
Ezek a fejezetek egyszer tisztán időrendiek (középkor, újkor stb.), máskor történelmi tájegységek 
szerint alakulnak (nagyobb államigazgatási egységek, autonóm tartományok stb.), nemegyszer 
viszont a fejlődést alkotó részterületek közt bontják az anyagot (politika, gazdaság, művelődés 
stb.). A fenti csoportokat gyakran keverve is alkalmazzák. (Nagy korszakok, min t főfejezetek, 
ezen belül földrajzi vagy tárgyi alfejezetek. — E téren legmesszebb a Deutsche Geschichte in Daten 
megy, amely az egyes korszakokon belül decimalis rendszerben számozott 10—12 részfejezetbe 
osztja szét az adatanyagot.) 

c) A földrajzi vagy tárgyi csoportokba sorolt adatokat nem egymásután, hanem egymás 
mellett közlik, párhuzamos oszlopokban, táblázatosan. 

A három módszer akármelyikét tekint jük, közös jellemzőjük, hogy az egyszeri időponthoz 
köthető események megragadásával mindegyik elsősorban a politikai történet változásait, a kül-
politikai kapcsolatok alakulását, a háborúk, hadjáratok lefolyását tudja bemutatni , s csak kivéte-
lesen van módjuk utalni a gazdasági vagy kulturális fejlődés néhány fontos eseményére. Viszont 
egyik módszerrel sem lehet bemutatni a történelem menetének fővonalait, a napi dátumokhoz 
nem köthető hosszú távú fejlődést, ahogy a jelenségek mélyebb összefüggését, vagy az események 
közti okozati kapcsolatot sem. A gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésnek mindazok a jelen-
ségei és sajátosságai, amelyek nem szedhetők szoros kronológiai rendbe, elsikkadnak. 

Ez késztette egyes kronológiák szerkesztőit arra, hogy túlmenve a dá tumhoz köthető ese-
mények felsorolásán, az eseményt kiváltó okokra, illetve az eseményből adódó következményekre 
is kitérjenek, megvilágítsák a dolgok létrejöttének körülményeit és az egyes jelenségek közti össze-
függéseket. Hogy ezt elérjék, a lexikon-stílusban írt közléseket elbeszélő modorban előadott törté-
netekkel egészítik ki. Mások viszont úgy próbálták ugyanezt a célt elérni, hogy történelmi korsza-
konként (többnyire az egyes fejezetek élén) adnak összefoglaló áttekintést (ezt l á tha t tuk a Gunst-
féle Magyar kronológiánál is), amely áttekintésben röviden értekeznek a demográfiai, gazdasági és 
társadalmi viszonyokról, az anyagi kul túra és a művelődés jellegzetességeiről. 

Ez a megoldás a kevert módszernek megfelelően, műfaj i lag vegyes munká t szül. A magya-
rázatokkal kiegészített időrendi felsorolások félúton állnak a kronológia és a feldolgozás közt. 
Egyikhez sem tartoznak egészen, s egy helyett két feladatot vállalva, egyiknek sem tudnak telje-
sen eleget tenni. Az időrendi egymásutániság a magyarázó betoldások következtében részben, 
néha teljesen áttekinthetetlenné válik, s így éppen azt nem tükrözi, ami feladata volna. Ugyan-
akkor a szövegközi, vagy a fejezetek élére rakot t magyarázatok, fejtegetések lehetnek mégoly rész-
letesek is, nem pótolják a történelmi feldolgozást. 

A kronológia feladata nem az, hogy a jelenségek közötti ok és okozati kapcsolatokra rámu-
tasson, még kevésbé az, hogy a fejlődés nagy vonalait kibontsa és feltárja. Mindkét feladat a mo-
nográfiák és szintézisek hatáskörébe tartozik. A kronológia elsősorban a fejlődés mindenkori kere-
teit rögzíti, az életet befolyásoló, ki tapintható és időben rögzíthető természeti jelenségekről (föld-
rengés, árvíz, járvány stb.) és emberi tevékenységről, az ezekkel összefüggő eseményekről (politi-
ka, háború, gazdasági és kulturális élet) ad számot szigorú időrendben. A kronológiát az üti fel és 
használja, aki az események pontos idejére, legfontosabb tényszerűségeire keres megbízható ada-
tokat , s nem az, aki a jelenségek közti összefüggésekre, a történelem törvényszerűségeire vagy a 
szerkesztő egyéni véleményére kíváncsi. Ezért a lényeget rövid előadásban, értékelő megjegyzések 
nélkül kell adnia. 
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Ebből következik, hogy a nemzeti kronológiákat nem segíti céljuk elérésében, ha az adato-
kat korszakokra, táji, vagy tárgyi csoportokra bontva közöljük. Egyébként minden ilyen jellegű 
elosztás valamelyest mesterséges, ezért megnehezíti a keresett ada t megtalálását, amellett ismét-
lésekre vezet. Hogy gyakorlati példát mondjunk a magyar történelemből: ha a XVI—XVII. századi 
Erdély történelmét kiilön fejezetbe sorolom, nehéz lesz eldöntenem, hol emlékezzem meg az erdélyi 
fejedelmek által vezetett Habsburg-ellenes küzdelmekről, amelyekben a királyi Magyarország 
lakossága is résztvett, s a katonai események szinte teljesen a királyi területen zajlottak le. Szétvá-
gom az egységes eseménysorozatot, aszerint, hogy a király vagy a fejedelem felségterüetén történ-
tek-e. Ebben az esetben mindkét helyen csonka és önmagában érthetetlen lesz közlésein.Vagy 
megismétlem a lényeget mindkét helyen, ez viszont felesleges szószaporítást eredményez. Egyik 
helyen utalok a másikra? Megnehezítem a kronológia használatát. De hasonló a helyzet a béke-
kötések esetében is, amelyek tudvalevően egyaránt érintették Magyarországot és Erdélyt . Ha tár-
gyi csoportokat alkalmazok, számos eseménynél majdnem lehetetlen eldöntenem, hogy hová sorol-
jam. Hová kerüljön pl. Széchenyi István Hitel c. munkájának megjelenése: a művelődési, a gazda-
sági vagy a politikai fejezetbe? II . József Türelmi Rendeletét a politikai vagy a művelődési fejezet-
be kell-e raknom? Az 1800-as évek elejének bécsi vámrendeletei, amelyek az ország gazdasági éle-
tét verték béklyóba, de politikai mozgalmakat ébresztettek, hová helyezendők? Akár ide, akár 
oda sorolom őket, eljárásom vitatható. 

Még fokozottabban állnak ugyanezek a meggondolások (hangsúlyozzuk, csak a nemzeti 
kronológiáról beszélünk) a táblázatos áttekintéseknél. A már elmondottak itt még azzal tetéződ-
nek, hogy az egy-egy hasábon belül rendelkezésre álló szűk hely szinte csak bökszavak közlését 
teszi lehetővé. Valamely összefoglaló Magyarország története végén az ilyen összehasonlító táblá-
zat jó segítséget adhat, hiszen a mutatók révén az eseményeknek és a személyeknek azonnal utána 
lehet nézni a kötetben. De mint önálló időrendi áttekintés, ez a forma csak a szakemberek emlékez-
tetőjének szerepét töltheti be. (Ld. pl. A. Jober t : Chronologie des événements mondiaux de 1045 à 
1965. Grenoble, 1966.) 

Ezekután körvonalazzuk a „Magyarország történelmi kronológiája" összeállításánál köve-
tendő főbb szempontokat. 

1. A kezdetektől 1970-ig öleli fel a magyar történelem eseményeit. Adatai a mindenkori 
országhatárok által befogott teljes területre terjeszkednek ki, t e h á t 1919-ig a történelmi Magyar-
ország egészére. Így a XVI—XVII . századi Erdélyre is, amely jogilag a fejedelemség idején is a 
magyar korona tartozéka volt , és a török hódoltságra is, amelynek a Por ta uralma alá kerülését nem-
zetközi szerződés sohasem mondot ta ki, sőt a békekötések a terület nagy részére kifejezetten elismer-
ték a magyar király joghatóságát is. Horvátország esetében csak a magyar fejlődéshez is kapcso-
lódó, azzal összefüggő (tehát nem pusztán horvát) belső események kerülnek megemlítésre (pl. a 
végvárak török elleni közös védelme, magyar és horvát nemesek együttműködése a bécsi kormány-
zat ellen, összefonódó társadalmi mozgalmak stb.). A szomszédos és távolabbi országok és népek 
történetének eseményei csak ot t és akkor kerülnek említésre, ha hatással voltak Magyarország 
történelmére. Az előtérben azonban ilyenkor mindig a kapcsolat vagy a hatás, t ehá t a magyar 
történelem szempontja álljon. (Pl. 1790. aug. 6.: a júl. 27-i reiclienbachi porosz-osztrák szerződés 
hírére a magyar országgyűlés elhatározza, hogy . . . ) A lényeges világtörténelmi eseményeket 
azonban mindig közölni kell. 

Az országhatárra vonatkozó általános szabály nem alkalmazható az államalapítás előtti 
időre. Természetes viszont, hogy a magyar őstörténet és a vándorlások története, valamint Magyar-
ország földjének a honfoglalás előtti históriája benne kell, hogy legyen a kronológiában. 

2. A közölt adatok — a lehetőség határain belül — terjeszkedjenek ki a történelmi élet 
egészére, tehát a politikai események mellett a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés dátum-
szerint megfogható jelenségeire is. Ahol erre mód van, ne csak a végső, a záró eseményt tüntessük 
fel, hanem jelezzük a hozzávezető út állomásait is. 
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A történelmi országhatárokon belül valamennyi nép (nemzetiség) fejlődése egyaránt jusson 
szóhoz. Nemcsak a politikai eseményeknél (pl. Supplex Libellus Yalachorum), hanem kulturális és 
más vonatkozásokban is. (Pl. a szlovák irodalmi nyelv kialakulásának fontosabb állomásai: a nem-
zetiségi iskolák bezáratása; az erdélyi triász működése stb.) 

Az adatok rövid lexikon-stílusban írandók, de mindig ad janak eligazítást a kérdés lényegé-
ről. (Nem elegendő tehát pl. annak közlése, hogy II. József kiadja Türelmi Rendeletét, hanem rövi-
den megmondandó, mi volt ennek a rendeletnek a lényege.) Lényegtelen dolgokra viszont ne ter-
jeszkedjünk ki, s egyaránt kerüljük az értékelést, a magyarázgatást vagy a következtetéseket. 
Ne közöljünk az eseményhez szorosan nem tar tozó felvilágosításokat sem (pl. valamely miniszter-
elnök kinevezésénél az illető születési és halálozási évét). Minden lényeges adatot megtörténte idő-
pontjánál sorolunk fel, az önmagukban nem jelentős járulékos adatokat viszont a főadat után 
zárójelbe téve hozzuk. (Pl. I I . Lajos király ekkor és ekkor megindul Budáról a sereggel dél felé. 
Utjának főbb állomásai: . . . ) 

3. A mű nem oszlik korszakokra, sem tárgyi csoportokra, szerkezeti egységei a naptári esz-
tendők, amelyeken belül az események időrendben követik egymást. Kivételt csupán az államala-
pítás előtti idők képeznek, ahol a Magyarország honfoglalás előtti története és a magyar őstörté-
net adatai, mint össze nem tartozó dolgok, a kronológiában is külön-külön fejezetben kerülnek 
közlésre. 

4. A kronológiai részt a kötet végén részletes tárgy- és névmuta tó egészíti ki. 
Az i t t előadottakat, a tervtanulmány készítőjének elképzelését példaként illusztrálja a 

függelékben közölt négy év (1607, 1608, 1609 és 1704) kronológiája. Olyan éveket igyekeztünk ki-
választani, amelyek valamilyen szempontból jellegzetesek. 1607—1608 fontos politikai események-
kel zsúfolt. 1704-ben a kuruc szabadságharc katonai eseményei mellett lényeges nemzetközi poli-
tikai fejlemények zajlottak és Rákóczi megkezdi államépítő tevékenységét. 1609 viszont csendes, 
hétköznapi esztendő, amikor említésre méltó alig történt. 

F Ü G G E L É K 

Magyarország tö r t éne t i kronológiája az 1607—1609. és az 1704. évről 

1607. 
Január 

Február 

22.: 

30.: 

3.: 

7.: 

8—19.: 
1 1 — 1 2 . : 

12.: 

19.: 

22.: 

Az erdélyi rendek országgyűlése Kolozsvárt. (Megerősíti Bákóczi Zsig-
mondot a kormányzói méltóságban és intézkedik Bocskai Is tván feje-
delem temetéséről.) 
A felső-magyarországi rendek részgyűlése Kassán. (Kimondja, hogy 
a bécsi béke értelmében visszatérnek a király hűségére, addig is Mágochy 
Ferencet a terület kormányzójává választják.) 
A Bocskai István holttestét vivő menet, Nyáry Pál és Homonnai Bálint 
vezetésével elindul Kassáról Erdélybe. 
Thurzó György és Forgách Zsigmond kir. biztosok megérkeznek Kassára, 
hol már vár ja őket biztostársuk Dóczy András. 
Az erdélyi rendek országgyűlése Kolozsvárt. 
A felső-magyarországi rendek Mágochy Ferenc által egybehívott rész-
gyűlése Kassán. (A megjelentek küldőik nevében fölesküsznek Rudolf 
királyra.) 
Az erdélyi országgyűlés — Bocskai végakaratával szemben, aki Homon-
nai Bálintot jelölte u tódjának — Rákóczi Zsigmondot fejedelemmé 
választja. Az új fejedelem még aznap leteszi az esküt. 
Tokaj várának őrsége (kapitány: Dessewffy János) hűséget esküszik 
Rudolf királynak. — Bocskai temetési szertartása a kolozsvári nagy-
templomban. 
Kálló várának őrsége (kapitány: Rákóczi Lajos) hűséget esküszik Rudolf 
királynak. — Bocskai holttestének ünnepélyes sírbatétele Gyulafehér-
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várt , a fejedelmi sírboltban. — Rákóczi Zsigmondnak kézbesítik a Porta 
athnáméját (az a thnámét jan. 20-a körül Homonnai Bálint nevére állí-
to t t ák ki Isztanbulban, de az átadással megbízott követ, Musztafa kapud-
zsi basa Erdélyben értesülve a változásról, Ilomonnai nevét kivakarta 
és helyébe Rákócziét írta.) 

25.: Szatmár várának őrsége (kapitánya: Bocskai Miklós) megtagadja Rudolf-
nak a hűségesküt. 

Március 18—25.: Az erdélyi rendek országgyűlése Marosvásárhelyt. 
20—26.: A felső-magyarországi rendeknek a kir. biztosok által összehívott rész-

gyűlése Kassán. (Fontosabb határozatok: követek révén az uralkodó 
eíőtti hódolásra szólítják fel Homonnai Bálintot és Szatmár várát ; 
az egri és a budai pasát megkérik, ne támogassa Homonnai t ; tiltakoz-
nak Rudolf királynak a bécsi békével ellentétes kinevezései és rendel-
kezései ellen.) 

Április 19.: A kir. biztosok Rozgonyban megegyeznek Homonnai Bálinttal. (Homon-
nai hűséget esküszik Rudolf királynak, a biztosok pedig megígérik: 
támogatják az uralkodónál, hogy elnyerje Erdély fejedelmi székét. 
Homonnai kijelenti, hogy a fejedelemség elnyeréséhez sem a török, sem 
a hajdúk támogatásá t nem veszi igénybe, továbbá, hogy ha fejedelemmé 
lesz, Várad várá t á tad ja a királynak.) 

vége: Thurzó György az uralkodó engedélyével leteszi a királyi biztosi megbí-
zatást és elhagyja Kassát. 

Május Herbornban (Hessen grófság) megjelenik Szenei Molnár Albert zsoltár-
fordítása. 

Június 10—24.: Az erdélyi rendek országgyűlése Kolozsvárt. (Kimondja, hogy az 1595 
utáni, a törvénnyel ellenkező birtokadományok érvénytelenek.) 

Júl ius 4. : Rudolf király kinevezi Forgách Ferenc nyitrai püspököt esztergomi érsek-
ké, majd 7.: kancellárrá és magyarországi helytartóvá. 

20.: Szatmár várának őrsége (kapitány: Bocskai Miklós) hűséget esküszik 
Rudolf királynak. 

25.: A rendek gyülekeznek a Pozsonyba meghirdetett országgyűlésre, ahol 
másfél hónapon á t hiába várakoznak az uralkodóra vagy megbízott-
jára. 

Augusztus 2.: Thurzó György beadványa Rudolf királyhoz. (Ha az uralkodó nem erő-
síti meg a zsitvatoroki békét és továbbra is sorozatosan megszegi a bécsi 
békét, Magyarországon újabb fölkeléstől lehet tartani.) 

28.: A felső-magyarországi megyék országgyűlési követeinek nyilatkozata 
a Pozsonyi Kápta lan , mint hiteleshely előtt: legföljebb még 10 napig 
várnak az uralkodóra vagy megbízottjára, 

zeptember 10.: A felső-magyarországi megyék országgyűlési követeinek nyilatkozata 
a Pozsonyi Kápta lan , mint hiteleshely előtt: tovább nem várnak az 
uralkodóra; eltávoznak haza, de készek a király ú j a b b hívására ismét 
összegyűlni. — Példájukat követve 12—15. közt a többi követ is eltá-
vozik. 

21—25.: Az erdélyi rendek országgyűlése Nagyenyeden 
Október 10—12.: A felső-magyarországi rendeknek a kir. biztosok ál tal összehívott rész-

gyűlése Kassán. (Rudolf király iránti hűségüket hangoztatva tudomásul 
veszik a pozsonyi országgyűlés elmaradását és kérik az uralkodót a 
bécsi és a zsitvatoroki békék megtartására.) 

30.: Ali budai pasa és Nagy András hajdú-generális megegyezése Budán (A 
hajdúk fegyvert fognak a bécsi béke védelmére, a pasa, ha kell, fegyver-
rel is támogatja őket.) 

November eleje: A hajdúk t áborba szállnak és kiáltványban t u d a t j á k a nemességgel, 
hogy addig nem teszik le a fegyvert, amíg érvényt nem szereztek a bécsi 
békének és nemzeti királyt nem állítottak az ország élére, 

közepe: A Tisza mellett gyülekező ha jdúk megindulnak Miskolc felé. Számukat 
a kortársak 10—12 ezerre teszik. 

December 5—6.: A felső-magyarországi rendek részgyűlése Sárospatakon. (Felhatalmaz-
zák a kir. biztosokat, hogy a ha jdúk ellen nemesi felkelést hirdessenek: 
fővezérré Forgách Zsigmondot és Homonnai Bálintot választják; Ho-
monnai vezetésével 15 tagú bizottságot küldenek ki a hajdúkkal való 
tárgyalásra.) 
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10. : A hajdúk és a nemesek küldöttei Szerencsen tárgyalásra ülnek össze, amely 
még aznap megszakad. 

29—31.: A hajdúk és a nemesek megbízottainak tárgyalásai Ináncson (Abaúj 
m.) — 31.: 50 napos fegyverszünetet kötnek. 

1608. 
Januá r 2—3.: A felső-magyarországi rendeknek Forgách Zsigmond és Dóczy András 

biztosok által összehívott részgyûlése Kassán. (Jóváhagyja a ha jdúk-
kal kötött fegyverszünetet, ideiglenes szállásterületet jelöl ki a hajdúcsa-
patoknak és megszabja a megyék által számukra adandó élelmiszer 
mennyiséget.) 

10,—febr. 1.: Az alsó-magyarországi és dunántúli rendek Mátyás főherceg kormányzó 
által összehívott részgyűlése Pozsonyban. (Felső-Magyarország, Erdély 
és — a főherceg külön meghívására — Alsó- és Felső-Ausztria rendei 
is képviseltetik magukat.) 

20.: Mátyás főherceg megérkezik Pozsonyba. 
23.: Rudolf király leirata, melyben feloszlatja az engedélye nélkül összehí-

vott pozsonyi gyűlést. 
31.: A részgyülés végzéseinek kelte. (Ragaszkodnak a bécsi és a zsitvatoroki 

békéhez és megvédésére szövetségre szólítják fel a szomszédos országokat.) 
vége: Mátyás főherceg a rendek kérésére érvényteleníti Forgách Ferenc 1607 

július 7-i helytartói és kancelláriai kinevezését. Kancellárrá Lépes György 
veszprémi püspököt teszi meg. 

Február 1. : Mátyás főherceg, a magyar és az osztrák rendek pozsonyi szövetsége. 
(Felújítják az 1606-os konföderációt és megfogadják, hogy a bécsi és 
a zsivatoroki béke megvédésében egymást mindenki ellen támogatják.) 
— A Pozsonyban összegyűlt magyar rendek kiáltványa a Habsburg 
Monarchia országaihoz. (Előszámlálják azokat az okokat, melyek őket 
arra kényszerítették, hogy összegyűljenek; tudat ják , hogy a bécsi és a 
zsitvatoroki béke védelmére szövetségre léptek az osztrák rendekkel és 
felszólítják a címzetteket a szövetséghez való csatlakozásra.) — A Po-
zsonyban összegyűlt magyar rendek válasza Rudolf király január 23-i 
leiratára. (A haza végső veszélye késztette őket az egybegyűlésre, mivel-
hogy a török a béke meg nem erősítése miatt fenyegető megatartást 
tanúsított; kérik, erősítse meg a zsitvatoroki békét.) 

5.: Megegyezés a ha jdúk és Báthory Gábor közt. (A ha jdúk támogatják Bá-
thoryt az erdélyi fejedelemség elnyerésében, ő viszont kötelezi magát , 
hogy Nagy András hajdúgenerálist zászlósúrrá, helyettesét, Elek János t 
főnemessé teszi, továbbá, hogy katolikust nem tűr meg tanácsosai közt.) 

24—25.: A felső-magyarországi rendek egybehívott részgyűlése Kassán. (Tudo-
másul veszik a pozsonyi gyűlés végzéseit és az osztrák rendekkel kö tö t t 
szövetséget.) 

Március 3.—ápr. 3.: Az erdélyi rendek országgyűlése Kolozsvárt. 
5.: Rákóczi Zsigmond lemond Erdély trónjáról (miután előzetesen megegye-

zett Báthory Gáborral, hogy lemondásáért Szádvárt és Sáros várát kapja.) 
7.: Az erdélyi országgyűlés Báthory Gábort fejedelemmé választja. (Eskü-

tétel 28-án.) 
27.: Mátyás főherceg és Ali budai pasa megbízottainak Érsekújvárt kelt közös 

nyilatkozata, mely a fölkelésben résztvett hajdúknak bűnbocsánatot 
biztosít és megerősíti a hajdúságot Bocskaitól nyert birtokaiban és 
szabadságjogaiban. 

28.: Mátyás főherceg és Ali budai pasa megbízottai Érsekújvár t ünnepélye-
sen megerősítik a zsitvatoroki békét. 

30.: Mátyás főherceg — a február 1-i szövetségre hivatkozva — a bées i és 
zsitvatoroki béke védelmére (hallgatólag II. Rudolf ellen) nemesi fel-
kelést hirdet Nyugat-Magyarországon és Ausztriában. 

Április 12.: Homonnai Bálint a felső-magyarországi rendek és Nagy András a haj-
dúk nevében, Szerencsen aláírják a békeegyezményt, a március 27-i 
érsekújvári nyilatkozat alapján. 

19.: A hajdúk szétoszlanak, közülük mintegy 6000 fő Mátyás főherceg, 3000 
Báthory Gábor zsoldjába áll. — A morva rendek Eibenschützben (Ivan-
èic) kelt nyilatkozatukban csatlakoznak a február 1-én kötött magyar-
osztrák rendi szövetséghez. — A cseh rendek elutasítják a szövetséghez 
való csatlakozást. 



5 7 2 B E X D A K Ä L M Ä N 

23.: Mátyás főherceg a morvaországi Znaimba (Znojmo) érkezik, a felkelő 
seregek gyülekezőhelyére, 

vége: Mátyás főherceg felmenti Forgách Zsigmondot és Dóczy Andrást felső-
magyarországi kir. biztosi tisztségéből, egyszersmind Thurzó Györgyöt 
Alsó-, Illésházy Is tvánt Felső-Magyarország kormányzói biztosává 
kinevezi. 

Május 3.: Mátyás főherceg a magyar—osztrák és a hozzájuk útközben csatlakozó 
morva hadakkal Znaimból megindul Prága felé. Serege mintegy 20 000 
fő, ebből 12 000 magyar (hajdúk, végvári csapatok és nemesi felkelők). 
Útjának főbb állomásai: 5-én Jihlava (Iglau), 16-án Kolin, 19-én Cseh-
Bród, ahol a sereg letáborozik. A felkelőkkel szemben II. Rudolf had-
vezére, Tilly mintegy 800 harcossal Prága védelmére készülődik. 

20.: A belső-ausztriai (Stájerország, Krajna és Karinthia) rendek elutasít-
ják a február 1-i szövetséghez való csatlakozást. 

Június 11—24.: A császár és a főherceg küldöttei közötti tárgyalások Prága mellett, 
a dubovcci kastélyben. 

25.: Rudolf király lemond Magyarország trónjáról (egyben a Morvaország 
és az osztrák tartományok feletti uralomról) öccse, Mátyás főherceg 
javára. (Megtartja viszont a Csehország és Tirol feletti uralmat , vala-
mint a császári címet.) 

27.: Prága mellett a malasovitzi mezőn Mátyás főherceg és a magyar rendek 
ünnepélyes külsőségek közt átveszik Rudolf császár megbízottjától . 
FrantiSek Dietrichstein bíboros olmützi püspöktől, a magyar koronát 
és a koronázási ékszereket. 

29.: A magyar , osztrák és morva rendek titkos szerződést kötnek Sterbehol-
ban (Csehország), melyben vallásuk és rendi jogaik védelmée egymásnak 
támogatást Ígérnek. 

30.: A magyar—osztrák—morva hadak megindulnak Cseli-Bródból haza. 
Július 24. — aug. 2.: A felső-magyarországi rendek Illésházy Is tván kormányzói biztos által 

egybehívott részgyűlése Kassán. (Tudomásul veszik Rudolf király lemon-
dását és hűségükről biztosít ják Mátyás főherceget.) 

Augusztus 9—13.: Az erdélyi rendek országgyűlése Gyulafehérvárt. 
11.: Illésházy István kormányzói biztos fölmenti Rákóczi Lajost Kálló vára 

kapitányi tisztsége alól. mer t nem hajlandó fölesküdni Mátyás főhercegre. 
Helyébe Lónyay Andrást nevezi ki. 

15.: A porta kiállítja az a thnámét Báthory Gábor számára. (Ez elsőízben 
tartalmazza azt a kikötést, hogy a fejedelem csak a szultán hozzájáru-
lásával házasodhat.) 

20.: Mátyás főherceg nevében Illésházy István és Báthory Gábor fejedelem 
nevében Imrefi János megegyezése Kassán. Báthory megígéri, hogy 
Erdélyt nem szakítja el a magyar koronától és ha kell, haddal segíti a 
királyságot, kivéve a törököt ; kijelenti, hogy a Bocskainak átengedett 
felső-magyarországi területekre nem tar t igényt, viszont megkapja Nagy-
bányát. Kimondják, hogy a hajdúknak Kálló váráért az Erdélyhez tar-
tozó Nádudvart és a királyi Magyarországhoz tartozó Csegét adják 
cserébe azonos jogokkal. — A megegyezést szept. 22-én Báthory és az 
erdélyi országgyűlés, dec. 4-én II. Mátyás király és a magyar országgyű-
lés is megerősíti.) 

Szeptember 9-dec. 6. : Országgyűlés Pozsonyban (amelyen Erasmus Tschíinembl br. vezeté-
sével az alsó- és felső-ausztriai protestáns rendek küldöttsége is részt-
vesz). 

10.: Mátyás főherceg kinevezi Mágochy Ferencet kassai (felső-magyarországi) 
főkapitánnyá. 

21—27.: Az erdélyi rendek országgyűlése Kolozsvárt. (Eltörli a „ jus l igatum" 
néven ismert 1595-ös törvényt.) 
Hanauban (Hessen grófság) megjelenik Károli Gáspár 1590-es teljes 
bibliafordításának Szenei Molnár Albert által revideált kiadása. 

Október 22.: Mátyás főherceg bevonul Pozsonyba. Másnap beterjeszti országgyűlési 
előterjesztését. 

November 15.: Az országgyűlés és Mátyás főherceg megegyezése: a koronázás előtti tör-
vények. (Főbb cikkelyei: 1. Biztosítják a szabad vallásgyakorlatot; 
3. A nádorválasztás szabályozása; 4. A magyar koronát Pozsonyban 
őrizzék ; 6. A magyar tanács hozzájárulása nélkül a király nem adományoz-
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hat városi kiváltságot; 8. Л jezsuiták az országban fekvő jószágot nem 
bírhatnak; 10. Magyar ügyeket csak magyar tanácsosok intézhetnek; 
11. Végheli tisztségre magyarokat nevezzenek ki; 12. Az idegen katona-
ságot vigyék ki az országból; 13. A szabad kir. városokban magyarok 
is vásárolhassanak házat; 21. A király gondoskodjék a végvárak védel-
méről.) 

16.: Az országgyűlés királlyá választja Mátyás főherceget. 
18.: Az országgyűlés nádorrá választja Illésházy Is tvánt . 
19.: II. Mátyás király megkoronázása Pozsonyban. 

December 1.: II. Mátyás kinevezi Homonnai Bálintot országbíróvá, Erdődy Tamást 
horvát bánná, Forgách Zsigmondot tárnokmesterré, Széchy Tamás t 
kir. főudvarmesterré, Dersffy Ferencet kir. főpohárnokmesterré, Ba t -
thyány Ferencet kir. főlovászmesterré, Pálffv Is tvánt és Révay Péter t 
koronaőrré. 

6.: Az országgyűlés törvényei: koronázás utáni törvények. (Főbb cikkelyei: 
1. Az országgyűlés rendjének és tagjainak szabályozása; 7. Kaboldot , 
Kőszeget és Borostyánkőt visszacsatolják Magyarországhoz; 13. A job-
bágyköltözés ügyét a vármegyék hatáskörébe utal ják.) 

1609. 
Április 26.—máj. 5.: Az erdélyi rendek országgyűlése Kolozsvárt. 
Május 5.: Meghal Illésházy István nádor. 
Október 9.: Az erdélyi rendek országgyűlése Kolozsvárt. 
November 1,—1610. 
január 23.: Országgyűlés Pozsonyban. (A főbb törvénycikkelyek: 3. Bocskai 

adománylevelei semmisek; 4—5. A felkelés idején elfoglalt birto-
kokat vissza kell adni volt tulajdonosaiknak; 51. A honfiusított idege-
nek adózásáról; 62. A portának, mint adóalapnak ú j meghatározása: 
négy jobbágyház vagy 12 zsellérház.) 

December 7.: Az országgyűlés nádorrá választja Thurzó Györgyöt. 
Pázmány Péter Alvinczi Péter elleni vitairatának megjelenése Pozsony-
ban („Öt szép levél . . .") 

1704 
január legeleje: A nagyszombati nyomdában megjelenik Rákóczi Ferenc Manifestuma 

(„Recrudescunt vulnera inclytae gentis Ilungarae . . .") 1703. július 
7-i antedatálással. 

2.: I. Lipót császár-király megbízza Széchényi Pál kalocsai érseket, hogy 
kezdjen tárgyalásokat a kurucokkal. 

9.: Karl Wildenheim császári alezredes szabad elvonulásra feladja Tokaj 
várát Rákóczinak. 

11.: Károlyi Sándor generális 5000 emberrel a Csallóközből átkel a Duna 
jegén a Dunántúlra. (Néhány hé t alat t az egész Dunántúl a kurucok 
kezére kerül.) 

17.: I. Lipót kinevezi gr. Pálffv János császári generálist horvát bánná. — Kő-
vár vára kaput nyit a kurucok előtt. Kapitánya és örökös ura, gr. Teleki 
Mihály febr. 23-án Rákóczi hűségére esküszik. 

18.: Rákóczi téli szállásra Miskolcra vonul. (Itt marad márc. 4-ig.) — Rákó-
czi már Miskolcon kelt kiáltványa a horvát rendekhez. (Felhívja őket, 
csatlakozzanak a haza szabadságáért küzdő magyarokhoz.) 

22.: I. Lipót leváltja a magyarországi császári hadak főparancsnokát, gr. 
Leopold Schlick generálist és helyére gr. Sigbert Heister tábornagyot 
nevezi ki. 

27.: Rákóczi Miskolcon kelt pátense. (Vallásszabadságot biztosít a protes-
tánsoknak. de megtiltja a katolikus kézen levő templomok és iskolák 

\ erőszakos visszavételét; kinyilvánítja, hogy a vallásügy rendezése az össze-
hívandó országgyűlés feladata lesz.) ; 

1 28.: Guti István ezereskapilány kuruc csapatai Holdvilágnál (Segesvár 
mellett) vereséget szevednek br. Johann Karl von Tiege császári ezre-
destől. — Wilhelm Henrik Reven császári alezredes feladja Murány várát 
a kurucoknak. 

Február eleje: Br. Orlay Miklós vezetésével Erdélybe érkezik a Thökölyvel török földre 
bujdosott kurucok mintegy 200 főnyi első csoportja. — Rákóczi Bay 
Andrást Isztambulba küldi, hogy szerezze meg a Porta engedélyét, hogy 
a Balkánon katonaságot toborozzon. (A temesvári pasa a karlócai béke ren-

/ 
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delkezéseire hivatkozva, fel tar tóztat ja Bayt, aki kénytelen visszatérni.) 
1—3.: Pécs városát feldúlják a császári zsoldban álló rác csapatok. 

2.—aug. eleje: Rákóczi Ráday Pált (és kíséretében, mint a magyarországi protestán-
sok követét, Okolicsányi Pált) diplomáciai küldetésben a lengyel rendek-
hez, XI I . Károly svéd királyhoz és I. Frigyes porosz királyhoz küldi. 

9.: Rákóczi Miskolcon kelt pátense az erdélyi szászokhoz. (Csatlakozásra 
szólítja fel őket.) 

16.: Gr. Wolf-Georg Auersperg császári ezredes szabad elvonulásra feladja 
Munkács vá rá t a kurucoknak. 

17.: Miskolcon jelentkezik Rákóczinál Fierville d'Hérissy ezredes, aki t XIV. 
Lajos francia király küldött katonai tanácsadóként. 

24.: XIV. Lajos francia király közli a versaillesi ba jor követtel, hogy Rákóczi 
Miksa Emánuel bajor választófejedelemnek kívánja felkínálni a magyar 
koronát. — Fierville d 'Hérissy ezredes Miskolcról továbbítja a francia 
királyhoz Rákóczi kérését, hogy teremtsenek lehetőséget a Bécs felé 
előnyomuló francia-bajor seregek és a kurucok egyesülésére. 

6. — ápr. 16.: Eger várának kuruc ostroma. 
13.: Br. Johann Karl von Tiege császári ezredes csapatai felégetik és felpré-

dálják Nagyenyed városát és a ref. kollégiumot. 
14.: De Bonnac márki francia követ Danckából tuda t j a Rákóczival, hogy 

királya elrendelte 1704 jan.-tól visszamenően havi 10 000 tallér segély-
pénz folyósítását. 

16.: Franz Schwetlik császári kapitány szabad elvonulásra feladja Ungvár 
várát a kurucoknak. 

18—27.: Eredménytelen béketárgyalás Gyöngyösön Lipót király küldöttei (Szé-
chényi Pál kabcsai érsek, Szirmay István, Okolicsányi Pál) és Rákóczi 
közt. 

20.: Heister császári tábornagy Feketevárosnál (Sopron m.) r a j t aü t Károlyi 
Sándor generális főhadiszállásán és a generálist megfutamítja. (Károlyi 
sorsára hagyva csapatait, törzskarával keresztülnyargal a Dunántúlon 
és Dunaföldvárnál átkel a Dunán. Ezzel a Dunántúl ismét császári kézre 
kerül. 

Április 1.: Gr. Forgách Simon császári generális csatlakozik a kurucokhoz Bercsé-
nyi Miklós nagyszombati táborán. Rákóczi kinevezi tábornaggyá. 

7.: Br. Orlay Miklós kuruc brigadéros elfoglalja Gyulafehérvárt. 
13.: A Rákóczi mellé állt székelyek vereséget szenvednek Gräven császári 

ezredes csapataitól Feketehalomnál (Brassó mellett.) 
16.: Gr. Ferdinand Zinzendorf császári ezredes, Eger várának parancsnoka, 

megegyezik Forgách Simon tábornaggyal; 8 hónapos semlegességet fogad, 
ha addig nem kap segítséget, a várat á t ad ja a kurucoknak. 

17.: Rákóczi megindul seregével a tervezett dunántúli hadjáratra. (Utjának 
állomásai: 19-én Árokszállás; 20-án Jászberény; 22-én Szentmártonkáta; 
24-én Gyömrő; 25-én Taksony; 26—27-én Dömsöd; 28-án Dab; 29-én 
Apostag; 30-án Ordas, ahol a sereg tábort ver ; maga a fejedelem több-
nyire a közeli Dunapatajon tartózkodik.) 

30.: Rákóczinak Dunapatajon kelt kiáltványa a rácokhoz. (Megismétli 
az 1703. aug. 9-i székelyhídi kiáltványban te t t ajánlatát , hozzátéve, 
hogy ha egy héten belül nem csatlakoznak hozzá, fegyverrel t ámad rájuk.) 
— Miksa Emánuel ba jor választófejedelem közli XIV. Lajos francia 
királlyal (ld. febr. 24.), hogy a magyar koronát nem fogadhatja el. 

Május eleje: Forgách Simon tábornagy 4000 főnyi sereggel a Csallóközből átkel a 
Dunántúlra. 

2.: Bercsényi Miklós pátense. (Szabadságot igér a hozzá csatlakozó jobbágyok-
nak.) 

12.: Pápa városa és vára kaput nyit Forgách Simon tábornagy előtt. 
14.: Gr. Eszterházy Antal császári alezredes Zircen felesküszik Rákóczi 

hűségére, aki kinevezi generálissá. 
25.: Az ordasi táborban jelentkezik Rákóczinál Ferriol márki isztambuli 

francia követ titkára, Michel (indult Isztambulból ápr. 2-án) és közli, 
hogy a Porta kész 10 000 harcossal támo gatni a fejedelmet) 

28.: Szomolánynál (Pozsony m.) Károlyi Sándor generális és Ocskay László 
brigadéros csapatai szétverik br. Adam Ritschan császári ezredes csa-
pata i t ; maga az ezredes is fogságba esik. 
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29.: Rákóczi tábora Ordasról Soltra vonul, 
vége: Rákóczi elrendeli 2 millió forint értékben rézpénz veretését. (20, 10, 

4, és 1 polturásokban, valamint dénárokban.) — Rákóczi követe, Szent-
Andrási János megérkezik Isztambulba (utasítása azonos Bay Andrásé-
val, ld. 1704. febr. eleje). A nagyvezér minden tárgyalás elől elzárkózik. 

Június 9.: Károlyi Sándor generális portyázó csapatai Bécsig hatolnak, s a csá-
szári vadaskertben lelövik a szelídített párducokat . 

13.: Forgách Simon tábornagy (18 000 emberrel) csatát veszít Koroncónál 
(Győr m.) Heister császári tábornaggyal (10 000 ember) szemben. 

20. körül: Gr. Jean-Louis Bussy-Rabutin császári tábornagy, Erdély katonai főpa-
rancsnoka, Nagyszebenben felségsértés vádjával elfogatja gr. Bethlen 
Miklós kancellárt, aki „Noé galambja" c. latin nyelvű anonym röpiratá-
ban a fejedelemség politikai függetlensége mellett tört lándzsát. 

29.: Rákóczi megindul seregével Soltról (az eredetileg tervezett dunántúli 
helyett) délvidéki hadjáratára, hogy a rác határőrök leverésével és Sze-
ged elfoglalásával közvetlen kapcsolatot teremtsen a temesvári pasával. 
(Útjának állomásai: 30-án Kiskőrös; júl. 7-én Bács; 12-én Titel; 19-én 
Martonos; aug. 2-án Szeged.) 

Július eleje: Csáky András vezetésével Erdélybe érkezik a törökországi bujdosók 
második csoportja, mintegy 250 ember. 

4.: Károlyi Sándor generális Szentgotthárd és Magyfalu közt megveri gr. 
Joseph Raba t t a császári generális csapatait. 

7—12.: Az erdélyi rendek országgyűlése Gyulafehérvárt. (Rákóczi biztosa: 
Radványszky János.) 

7.: Fluck császári ezredes feladja a bácsi várat Rákóczinak. 
8.: Az erdélyi országgyűlés egyhangúlag fejedelemmé választja Rákóczit. 

12.: Rákóczi Feketevíznél (Titel alatt) szétveri a rác határőrséget. 
20.: Rákóczi elfoglalja Szeged városát. 

21.—aug. 12.: Szeged várának sikertelen kuruc ostroma. 
vége: Rákóczi szegedi táborából a temesvári pasához küldi Michel-t (ld. má j . 

25.), kérve, hogy adjon 300 mázsa puskaport, s közvetítsen békét a kuru-
cok és a rácok közt. A pasa mindezt megtagadja, sőt bejelenti, hogy 
igényt t a r t Szeged várára, ha azt Rákóczi elfoglalja. 

Augusztus 12.: Rákóczinak a szegedi táborban kelt pátense. (Megerősíti a jan. 27-i 
pátensben foglaltakat, kiemelve, hogy az országgyűlésig a felekezetek 
közt a fennálló tulajdonviszonyok maradnak érvényben.) 

13.: Rákóczi abbahagyja Szeged ostromát és seregével megindul Gyöngyösre. 
(Útjának állomásai: 15—17-én Csongrád; 18—20-án Szolnok; 22-én 
Gyöngyös.) 

27.: Johann Pilpeh császári kapitány szabad elvonulásra feladja Nyitra várá t 
a kurucoknak. 

28.—szept. 2.: Fegyverszüneti tárgyalások Gyöngyösön I. Lipót megbízottai (Széché-
nyi Pál kalocsai érsek, Viza János c. püspök, Okolicsányi Pál) és Rákó-
czi közt. 

Szeptember 1.: Rákóczinak a lőrinci (Nógrád m.) táborból kibocsátott kiál tványa 
a császári seregben harcoló magyar katonákhoz. (Felszólítja őket, hogy 
álljanak át a franciákhoz vagy a bajorokhoz.) 

2.: Rákóczi aláírja a császáriakkal kötött, okt. 31-ig szóló fegyverszüneti 
egyezményt, (amely azonban majd csak Lipót király aláírása u tán , 
14-én lép életbe.) 

10.: Ocskay László brigadéros huszáraival betör Alsó-Ausztriába és Heister 
tábornagy dunántúli kegyetlenségeinek megtorlásaként Dürnkrut falut 
felégeti, lakóit pedig kardélre hányja. 

14.: Lipót király aláírja a kurucokkal 2-án kötött fegyverszünetet. 
15.: Rákóczi megindul Gyöngyösről Vihnyére, hogy előkészítse, majd a közel-

ből figyelje a selmeci béketárgyalásokat. (Út jának állomásai: 17-én 
Vadkert; 18—25-én Ipolyhidvég; 26-tól okt. 2-án Ipolyság; ma jd csa-
patait az ipolysági táborban hagyva, 3-án Teszér; 4-én Prencsfalu; 
8-án Vihnye.) 

második fele: Heister császári tábornagy elfoglalja Siklóst, Simontornyát és Duna-
földvárat. (Utólag arra hivatkozott, hogy nem kapot t értesítést a fegy-
verszünetről.) 
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Október 10.: Bottyán János császári ezredes Yihnyén hűséget esküszik Rákóczinak, 
aki kinevezi generálissá. 

21—30.: Eredménytelen fegyverszüneti és béketárgyalások Selmecbányán a 
császár megbizottai (br. Johann Seilern kancellár, Széchényi Pál kalo-
csai érsek, gr. Koháry István altárornagy, gr. Sigismund Lemberg minisz-
ter, Szirmay Is tván, Okolicsányi Pál és Viza János c. püspök) és Rákóczi 
megbízottai (gr. Bercsényi Miklós tábornagy , gr. Mikes Mihály generá-
lis. Jánoki Zsigmond fejedelmi tanácsos és Ráday Pál fejedelmi t i tkár) 
közt. A tárgyaláson közvetítőként résztvett Hamel Bruyninx bécsi 
holland és George Stepney bécsi angol követ is. 

31.: Rákóczi Vihnyéről visszatér a táborba, Ipolyságra. — Gr. Ilercul de 
Montecuccoli császári ezredes szabad elvonulásra feladja Kassát a kuru-
coknak. 

November 2.: Rákóczi megindul hadaival Ipolyságról Érsekújvár alá. 
8—16.: Érsekújvár kuruc ostroma. 

16.: Bottyán J á n o s generális csapatai a várban szolgáló magyar ha jdúk 
segítségéve], éjjoli rohammal elfoglalják Érsekújvár várát. 

18.: Rákóczi bevonul Érsekújvárba. 
21.: Hákóczinak Érsekújvárt kelt kiáltványa a keresztény fejedelmekhez 

és a világ népeihez. (Tájékoztatja őket a császárral folytatott béketár-
gyalások meghiúsulásának okairól.) 

22.: Rákóczi Érsekújvárból Lipótvár ostromára indul. (Útjának állomásai: 
22-én Tornóc; 24—26-án Sente; 27-én Lipótvár; 28-tól dec. 3-án Galgóc.) 

28.—dec. 3.: Lipótvár kuruc ostroma. 
December 1.: De Wilson császári ezredes szabad elvonulásra feladja Eperjes városát 

a kurucoknak. 
4.: Rákóczi— arra a hírre, hogy Heister császári tábornagy seregével Lipót-

vár felmentésére indult — abbahagyja a vár ostromát és a fölmentő 
sereg elé indul. 

20.: Rákóczi Forgách Simon tábornagyot kinevezi az erdélyi hadak főpa-
rancsnokává. 

26.: Rákóczi csa tá t veszít Nagyszombatnál Heister császári tábornagy ellen. 
(Mindkét sereg létszáma 19—20 000 fő, de míg a kurucoknak 6 ágyújuk 
van, a császáriaknak 24.) 

27.: Rákóczi Mocsonokon, Nagykéren át Lévára megy, s 30-tól 1705. jan. 
7-ig ott marad . 

K O M J Á T H Y M I K L Ó S 

Történelem és kronológia 

Kronológián két fogalmat ér tünk, ill. a kronológia szóval a tör ténet tudománynak két, 
egymáshoz nem is szorosan kapcsolódó részét jelöljük. Kronológia a történelmi segédtudományok-
nak (forrástudományoknak) egyik ága (ebben az értelemben magyar neve is van, kortan), amely a 
tudatunktól független, irracionális idő valamiképpen való meghatározásának módozataival, a mér-
hetetlen idő mérhető elemekre bontásával foglalkozik, ill. különböző korok, kultúrkörök időmeg-
határozásait igyekszik a ma szokásos keltezési mód szerint megadni. I t t és most nincs helye és ér-
telme kitérni annak az évezredes folyamatnak ismertetésére, amelynek során a hozzávetőleges idő-
meghatározásokból, események egymáshoz viszonyításából (a tatárjárás előtt , Mátyás király halá-
la óta, a nagy pestisjárvány idején s tb . . . ) a gyakorlati igényeknek pontos csillagászati megfigye-
lések és következtetések alapján tör ténő kielégítéseképpen megszületett az idő racionális megha-
tározásának mai módja. De arra sem, hogy a régesrégmúlt, hogy úgy mondjuk, kronológiaelőtti 
korok történéseinek időbeli rögzítéséhez ma már a történelemtől oly távol eső tudományok, mint 
pl. az atomfizika, sugárzástan stb. segítségét is igénybe veszik. 

A mindennapi nyelvhasználatban, ill. tágabb értelemben kronológián a történelem esemé-
nyeinek időrendi felsorolását é r i jük . Ennek a faj ta kronológiának, ahogy Benda Kálmán mondja 


