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ADUNATAd ORSZAGAINAK
TÖRTÉNETE

IDŐRENDI TÁBLAKBAN AZ V. SZÁZADTÓL
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ KITŐRÉSÉIG'

1 Radiaies E:: A Dunatáj lll. 1



BEVEZETES

A történeti tényeket, eseményeket felsoroló és összefogLa.ló időrendi
ábrázolás egyidős azzal a történetírással, mely belőle nőtt ki és leoron-
ként hozzá tér vissza. Erre a műfajra többnyire akkor támaszkodik a
szakember és a tájékozódni kívánó érdeklődő, amikor az alapismeretek
felújítása, újbóli megvizsgálása és párhuzamos mérleqelése szükséges a
jövőbeli tájékoeódáshoz.

Ez a belátás irányította a "dunai időrend" összeállítóit a kérdések
eredőjéhez. "Felfedezni" és felismerni a Dunatáj szűkebb világának tör-
téneti útját, népeinek egymásrautaltságát, megvizsgálni az eddigi küzdel-
mes, sokszázados utat az adatok és tények leegyszerűsített, de szemléltető
tükrében. S mert a dunai tud'Ományos együttműködés gondolata, amely
Celtis Konrádtól, ifjabb Vitéz Jánostól és Jan Amos Komenskytól a leg-
újabb időkig folyton visszatérő törekvésként foglalkoztatta a Dunatáj
legjobb elméit, még ma sem lépett túl a kezdeményezés körén, kénytele-
nek voltunk mi is ehhez a grafikai ábrázolási módhoz folyam'Odni, hogy
könnyen áttekinthető, szemléletes képet nyujtsunk azokról a nagy ese-
ményhuHámokról, amelyek másfélezer év óta maradandó nyomot hagy-
tak ,e tájon és a táj népeinek arculatán, de amely bonyodalmas események
szintézisének még nem akadt ihletett szószólója.

Az út, amelyen kutatásaink derengő fényénél elindultunk, kétség-
kívül szervesen kapcsolódik sokszáztuias, elfelejtett kezdeményezésekhez,
amelyekért az egykori latin évkönyvek. írói, a gondolkodó krónikások, a
korai [elinuiqosodottok: és enciklopedi§ták, a tudatos PJzitivisták és a
modern természettuiiomátuji történeti iskolák adatgyüjtőí hevültek. Mun-
kánk főfeladatát abban látjuk, hogy felismerjük a Dunatáj szűkebb vilá-
gának történeti útját, azt az utat, amelyen ezek a földrajzilag és gazdasági-
lag egymásra utalt népek - igen gyakran közös érdekeiknek félreismeré-
séveI - eddig haladtak s amelyen a természeti tényezőknek kényszerítő
erejénél fogva továbbra is haladniok kell. S mivel éppen napjainkban
jobban, mint máskor, súlyosabbak a veszélyek, hogy elveszíthetjük egymás
kezét, azoknak kell a szomszédos baráti kezeket erősen megragadniok, akik
a népek szellemi együttműködésének nagy eszméjét, a Pax Danubiana
ápolását vállaIták.

Amidőn tehát az időrendi bemutatás kezdeti műfaját ebben az érzé-
sünk szerint időszerű és a lehetőségig ezakszerű formában fe~újítjuk, nem
kérünk mást az olvasótóI: lapozza és tanulmányozza ezt az összeállítást
azzal az érzéssel, hogy a látszólag száraz és szenvtelenül megfogalmazott
adatok mélyén napjaink megoldásra váró kérdéseinek történeti tanul-
sága izzik,
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Az adatgyüjtés hosszú hónapjai alatt ismételten sajnálattal győződ-
tünk meg arrot, hogyaDunatáj vaLamennyi népének tudományos ouáqo:
mennyire eLhanyagoiLta a szintézisre v(Lló törekvést: egymás mult jának
és váLtozatlan érvényű történeti sorskérdéseinek közös szempontbóL 'való
vizsgálatát, amely sorskérdések rendezésében a békésebb jövendő, a
közeLedés és együttműködés ,munkaterve felépülhet. Ebben az értelemben
új utakon jár tehát ez a munka, amely - Legjobb igyekezetünk szerint
- higgadt mértéktartással és a többi dunai nép történeti muLtjának foko-
zott megbecsülésével váLLalkozott a kezdeményező feladatra, hogy egy-
más meLLérendezze a tájat lakó nemzetek történeLmi eseményeit es dunai
időrendet f?rmáLjon a rendkívül kiterjedt nyersanyag bóL.

Az egyes népek, szerint összeállított rouatokbaa tárgyalt anyag ter-
mészetéböL következik, hogy a dunatáji nemzetiségtörténeti vonatkozáso-
kat. az illető népek adataival együtt mutattuk be. Tehát a magyarországi
szlouák nemzettségtörténeti események a szlovák, a magyarországi szerb
és román nemzetiségtörténeti adaLékok' pedig a szerb, tUetve a' román
rovatokban szerepeLnek. Fejlődéstörténeti szempontból, úgy éreztük, ez
a megoLdási forma felel meg leghívebben a történeti vaLóságnak, amit
egyébként azzal is kifejezésre óhajoottunk juttatni, hogy a rovatok fej-
Lécetben a népi megjelölést (Szl,Ovák.ok, Erdélyi románok) külön is érzé-
keltettük. . ,

A mi adatközlésünk tisztán ismeretterjesztő célokat szolgál ésnem
óhajt tudományos szempontból ténymegáLLapító szerepet uáuaimi. Ennél-
fogva az egyes történeLmi problémák körül kialakult vitákban nem kívá-
nunk résztvenni s amennyiben bármely adatunk az újab_b kutatások meg-
világításában vagy egyéb körüLmények következtében módosítást igé-
nyeLne, a munka újabb Ikiadása soTán készségesen alkalmazkodunk a
tudományos kutatómunka esetleges újabb ténymegánapí~ásaihoz.

,Kiinduló pontul a népvándorlás kerának derekát választottuk, kb.
Attila hun birodalmának feLbomlásától kezdődően. Ami előbb ezen a
tájon lezajlott - beleértve a római hódítást is - néptörténeti szempont-
boL kétségkívül hagyott nyomot a Duna-vidéken, az antik Pannonia és
Dácia hagyatéka azonban jórészt elmerült a népvándorlás rop-
pant huLLámverésében. Az első évezred közepén s az arra következő korok-
ban még kevésbbé kellett számontartanunk a történelmi Magyarország
praelatin lakosságát. Kelták, mirek és dákok az V. század táJáig éppen
úgy beolvadtak a Dunától északra, mint ahogyan nyomaikat a Dunától
déLre is egyre jobban elmosta egyrészt a fokozatos romanizáció, másrészt
a görög kuLtúra, végül pedig az északról dél felé leereszkedő szLávság
térhódítása. Attila birodaLmának feLbomlása után a Dunatájon átme-
netileg megtelepült germán népek - gepidák, gótok, Longobárdok ~ is
kezdenek mind inkább nyugatra vonulni, s lassanként kikristályosodnak
egyrészt a szláv népi teiepusések: körvonalai, majd a VII. század második
felében megtelepszik, a dunai medence néprajzi választóvonalán, a steppe-
vidék legnyugatibb peremére sodródott magyarság is. Germánok, szlá-
»ok, bolgár-törökök, finn-ugorok együttélése jelenti ezentúl a Dunatáj
népi jellegének sajátos a;'cát s a történelmi sors további fejLődése' lénye-
gében véve Dél, Nyugat és Kelet meg-megújuló lökéseinek, rn.ozgalmainak
és áramLatainak nyomán. formálódik. a Legújabb idők.ig.

Könyvünk gyakorlati jelleg éből kiroetkezik, hogy amint a történelem
során mindjobban közeleaünk napjaink hoz, az adatok annál inkább sűrű-
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södnek. Amit régen egy-egy év pársoros krónikájába szoríthattunk, azt
hónapok, majd napok szerint kellett tagolnunk. Ez magyarázza időrendi
összefoglalásunk fokozatos kiterjedését, a napjaink történetébe torkolló
adatok nagyobb bőségét.

A táblázatos kronológia befejezésének időpontjául különböző meg-
gond'Olással a második világháború kitörésének napját választottuk. Ellen-
ben napjainkig tájékoztat a táblázatos összeállításhoz fűzött esemény-
kronológiája a máso,dik világháborúnak.

A 11 dunai népet és 7 'Országot felölelő táblázat szélén világtörténeti
rovatot is talál az olvasó. Ez nem értelmezendő olyképp, mintha szándé-
kunkban lett volna összefüggő és egységes világtörténeti időrendet is
nyujtani. Ennek a rovatnak az összeállításánál kizárólag az a törekvés
lebegett szemünk előtt, hogyelsősorban azokat a történeti eseményeket
érzékeltessük, amelyek szervesen floo.pcsolódnak a táj sorstinoz, melynek
alakításában szerepiik: V'Olt.

Ugyancsak meg kell okolnunk a gyüjtés több heLyén szereplő üres
hasábokat, futószalagoka·f és általában azt a szerkesztési rendet, hogy
nem törekedtünk a hasáboknak minél teljesebb kitöltésére. A futószala-
gok egy bizonyos történeti, sőt olyJror történetnélküli állapútot érzékel-
tetneik, amennyiben a ,dunai népek többsége százados idegen elnyomatást
vészelt át és e megpróbáltatások ideje auitt: a nemzeti élet megnyilvánu-
lásai szükségszerűen nagy mértékben csökkentek. És tudatos euxmdouissa;
kerültük a másod- és harmadretuiű. jelentőségű anyagnQJk a feldolgozását
is, mert nem lett volna nehéz a hasábokat teljesen megtölteni 'anyaggal,
de ebben az esetben az olvasó közel hatszáz oldalon keresztül a szemre
egyforma adatoknak oly fárasztó tömegét kapta volna, húgy érdeklődése
olvasás közben igen hamar lecsökkent volna. Az adatoknak jelen formá-
jukban való csoportosítása. céltudatosan a történelmi események lénye-
gesebb és fontosabb mozzanataira hívja fel a figyelmet, amivel nemcsak
az emlékezetben tartást könnyíti meg, de jobban reávilágít a dunai álla-
moknak. természetmegszabta egymásrautaltságára is.

V égül a mi gyüjtésünk természetszerűleg és elsősorban politikai,
bizonyos vonatkozásaiban diplomáciatijrténeti adatgyüjtemény, míg a

. gazdasági és kulturális adatok inkább adalékszerűek és az előbbiek kiegé-
szítésére valók; annál inkább, mert utolsó kötetünkben a kulturális ada-
toknak külön fejezetet szetiteiúmk:

Elnézést kell kérnünk, hogya nevek írásában nem vagyunk szigo-
rúan egységesek. A magyar tudományosság ugyan megállapította az
irányadó elveket, de ezek az elvek a gyakorlatba még nem mentek kellően
áto Éppen ezért olykor úgy nyomattuk a különböző történeti neveket,
ahogy azokat az egyes szakszerkesztők feltüntették.

Munkatársaink sorábos: kimagasló szerep jut Kemény G. Gábornak,
akinek átfogó tudása és igen lelkiismeretes, pontos munkarendszere tette
elsősorban lehetővé ennek a kötetnek a megjelenését. A román vonalon
sokat köszönhetünk Gáldi László adatgyüjtésének, míg a magyar és egyes
szomszédos államra ixmatkozó történelmi adatok összeállításában első-
sorban a Teleki Intézet tagjai, névszerint: Berlász Jenő és Benda Kálmán
adták meg a kellő tudományos segítséget. Az adatok gyüjtésében még
Csapláros István, Vígh Károly és Agárdi Ferenc uottok: segítségünkre,
előbbiek a lengyel, illetve cseh történetből vett szakszerű adatokkal,
utóbbi a szociális mozgalom~örténeti gyüjtéséből átengedett adalékaival.



A képviselőválasztások statisztikájának összeállítása, úgyszintén a kor-
mányfők jegyzéke főképpen Alth Guido, Dajbukát Gergely és Fekete
Lajos lelkiismeretes munkája. A kronológiai adatok általános kritikai és
technikai átnézésével kifejtett önzetlen segítségük ért pedig Beke Andor,
Bokor Béla, Hadrovics László, Lontay László, Pulay Gábor és V ájlok
Sánd'Or közreműködésének tartozunk őszinte köszönettel.

Adatgyüjtésünk kísérlet, első nekilendülés és nem kíván az eredeti-
ség jegyeivel kérkedni. S ha a szaktudomány -talál is majd kivetni valót
az egyes adatokban és gyüjtésünk számos pontját ,k.iegészíti, helyreiga-
zítja, kibővíti, fárad'Ozásunk - úgy' érezzük - nem volt hiábavaló.
Viszont az olvasót, aki végigkíséri a gyüjtést a dunai. mult több mint
másfélezer éves útján a táj egyik legnagyobb kataklizmájáig, a felsorolt
aggályoknál - érzésünk szerint - fokozottabban érdekli majd az adatok
időrendi párhuzamából levonható végkövetkeztetés. Mert nem érdekte-
len, hogy e népek egymás elleni harca 'mindig baljós, tragikusan meddő
és kárhozatosam. eredménytelen volt: Összefogásukból viszont időtálló
gazdasági és kulturális eredmények születtek, hacsak ez az összefogás
nem volt alkalmi jellegű politikai szöpetkezés, eszköze e tájon kivált az
utóbbi félszázad folyamán divatozó harmadik fél elleni elszigetelési poli-
tikának. '

Összefogás és együttműködés ugyanis csakis egY'enj'Ogús~g és egyen-
rangúság alapján képzelhető el. Minden más ellentétes a táj föl.drajzi,
népi és gazdasági szerkezetéoel, amint azt a dunai népek történeti adatai
igazolják. S az adatok figyelmesebb vizsgálatából talán fény cLerül arra
is, miként szolgálhat juk. a multnál jobb ée biztonságosabb eszközökkel
a tiszta emberiesség és őszinte békeszándék politikáját a Dunavölgyében.
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AUSZTRIA DÉLSZLAVOKBULGAROK

6

460. A bolgárok az V. szá-
zad derekán tűnnek fel a
kaukázusi törzsszövetséz-
ben, mely 460 körül ikeleti
(Oturgur) €s nyugati (Ku-
turgur) ágra szakadt.

481. A nyugati bolgáro-
kat Zéno bizánci császár
segítségül hívja a kelet.i
gótok ellen; a bolgárok 'el-
terjednek Trákiában, Mace-
dóniában, sőt Tesszálíá-
ban is.

527. Jordanes és Proco-
pius bizánci történetírók
szerint az Alduna vidékén
nagyszámú szláv lakosság
(Sclavenoi) található. E
szlávság jelentékeny része
később a dunai bolgár nép-
be olvad,

528. Grod nyugati bolgár
vezér Bizáncban megke-
resztelkedik; keresitatyja
maga Justininus.

NYUGATI SZLAVOK



LENGYELEK öSMAGYAROK VILAGTöRUNET

460 után a népvándorlás
nyugatra áramló hullámai
magukkal sodorják a ma-
gyarságot: az avarok elől
menekülő szabírok Nyugat-
Szíbéríára zúdulnak s a
földjükről kíűzött bolgár-
törökök levándorolnak a
Kaukázus felé. Velük köl-
töztk délre a magyarság is,
amely így kaukázusvídé-
ki indogermán népekkel
(alánokkal, oszétekkel) kle-
rül érintkezésbe

465-800. A magyarság a
Kaukázus, a Kubán és a
Don vidékén előbb hún,
majd 558-tóI avar fennha-
tóság alatt él. Az avarokat
568-tóI a türkök, majd az
onogurok, végül a kazárok
uralma váltja fel. Valószí-
nű, hogya magyarság a hún
fennhatóság idején ismer-
kedik meg az Attila-hagyo-
mánnyal. - Ebben az idő--
ben az egyik magyar feje-
delem, Ogurda (Gordas) Bi-
záncban megkeresztelkedik
A VIlI. század folyamán
egyébkénta kazárok közt
már térítő püspökség műkö-
dik. - A magyárok vala-
melyik velük élő török nép-
től átveszik a rovásírást.

öSROMANOK

410. A nyugati g6tok
Alarik vezetésével beveszik
R6mát. A következő év-
tizedekben Európát ger-
mán törzsek árasztják el
(vandálok Spanyolország;
ban, gótok Dalmáciában,
nyugati gótok és szvévek
Portugáliában, frankok
Galliában, angolszászok
Britanniában). Magyaror-
szág terül etén gepidák, gó-
tok, longobárdok.

434-453. Az európai hun
birodalom fénykora: Attila
uralkodása.

451. Attila Troyes észak-
francia város mellett, a
catalaunumi síkon Aetius
római hadvezérrel szemben
döntő vereséget szenved.

455. A vandálok kifoszt-
ják Rómát.

476. Odoaker, az - gyesült
germán törzsek királya be-
jelenti Konstantinápolyban
a nyugatrómai birodalom
megszűntét,

480-544. Szent Benedek,
a bencés rend alapítója. -

481. Clovis Franciaor-
szágban megalapítja a
frank Meroving-dinasztiát.
Később keresztény hi tre
tér (496).

493. A keleti gót Teodo-
rik Itália királya lesz:
uralmát csak Nagy Justi-
nianus töri meg (553).

527-565. Az íllvr paraszti
származású Justinianus bi-
zánci császár megszerkesz-
teti törvénykönyvét (529-
533). Egyházi téren a
caesaropapismus képvise-
lője, a zsinatokon maga el-
nököl; háborúival az egy-
séges római birodalom feL.
elevenítésére törekszik: a
vandáloktói Afrikát (534) s
a gótoktól Itáliát (553)visz-
sza is szerzí,

VI-VU. század. A ko-
rábbi albán-ősremán együtt-
élést rnélyreható szláv-ro-
mán együttélés váltja fel.
A hajdani Dacia Traiana
területét gyérszámú, a
szláv-bolgárokkal rokon la-
kosság szállja meg; a Bal-
kán-félsziget római kori vá-
rosai gyorsan elszlávosod-
nak. A latin nyelvű, de jó-
részt 'trák származású pász.,
tMkodó lakosság jobban
megőrzi fölvett nyelvét,
mint a gyorsan elszlávosodó
városi romanizmus s bár- a
többi romanizált vidék fej-
lődésétől teljesen elszakad,
mégis - legalább nyelvé-
ben - megtartja Róma
örökségét.
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AUSZTRIA MORAVIA DÉLSZLAVOKBULG4RIA

550. A :VI. század közepe ], 550. A keleti és nyugati
táján a bajuwar (bajor) bolgárokat Ieigázzák az
törzs uralma alá kerülnek avarok, S az utóbbiakat a
a felsődunai és alpesi tar- Don és Dnyeper közéről a
tományok. A bajor törzsi Dunamedence felé sedoc-
uralom kiterjed Nyugat- jáko
alsóausztríára, Felsőausit- 558. Závergán veeetésé,
riára, Salzburgrá és Észak- vel hatalmas nyugati bol-
tirolra. gár betörés a bizánci biro-

dalom területére.

600. A VII. század elején
a bajor törzsi telepítés a
Brenner túlsó oldalán foly-
tatódík és kiterjed Dél-
tirolra.

650. A későbbi osztrák
terület a VII. század köze-
pén avar fennhatóság alá
kerül

680. Az avar uralom pe-
remterületein vándor frank
hittérítők megalapítják
Salzburget és Passaut.

8

584-642. Kubrat bolgár
kán felszabadítja a külön-
böző bolgár törzseket az
avar hűbér alól s megala-
pítja a nagybolgár birodal-
mat. I

650. A kazárok előretö-
rése megbuktatja a nagy-
bolgár birodalmat. A keleti
bolgárok egy része a VoliW
mellé húzódva megalapítja
a volgai bolgár birodalmat,
melvet később a tatárok
megdöntenek. A nyugati
bolgárok Kubrat kán fia,
Asparuch (679-702) vezeté-
sével Besszarábíába költöz-
nek.

679. Asparuch átkél a
Dunán; megalakul la dunai
bolgár állam, mely magá-
ban foglalja Besszarábiát,
Dobrudzsát, valamint a.
Balkán-hegység és a Duna
közötti területet. -

550 körül. .Szláv csopor-
tok lépik át a visztulai te-
rületek felől a Cseh-me-
dence peremét. Vezérük,
Cech a monda szerint a
Prágától északnyugatra fek-
vő Ríp hegyről mutatta meg
népének az országot.

550-600. A mai Jugo-
szláviát lakó délszláv né-
pek elhagyják a Kárpáto-
kon túli szláv őshazát, Mai
települési helyükre első-
ként a szlovének érkeznek
a VI. század utolsó harma-
dában.

600 körül. Az avarok le-
igázzák a laza törzsszövet-
ségben élő cseh-morva-
országi ezlávokat.

624. Samo frank keres-
kedő felszabadítja a cseh-
morva törzseket az avar el-
nyomás alól és megalapítja
a 35 évig fennálló első nyu-
gati szláv birodalmat.

631. Samo, a morva-szlá-
vok főnöke Wogatísburgnál
legyőzi Dagobert frank ki-
rályt.

600-650. A horvátok és
ezerbek a mai Csehország
északi részén elterülő Fe-
héroroszországból, illetve
ennek szomszédságában el-
terülő s napjainkban a lu-
zicai szerbek etníkaí terü-
letét alkotó Fehérszerbiá-
ból, ill. Fehérhorvátország-
hól a Száva-Dráva vonalig
bezárólag a Balkán-félszi-
get nyugati felére költöz-
nek. Feltételezhető, hogy
előbb a horvátok érkeznek
mai terüle tükre, ahol meg-
szüntetik az avar uralmat,
de az sem kizárt, hogy a
szerbség egyik törzse a
horvátokkal egyidőben ve-
szi birtokba mai lakóhe-
lyét.

658. Samo halála után az
első morva biródalom 'avar
fennhatóság alá kerül.

656-700. A déli szlávok
törzsí tagozódásakor a hor-
vátok a Morava-Ibar-
Vardar és Drina forrásvi-
dékén, valamint Kosovo-
polje környékén telepedtek
le, a szerbek az Una és Ce-
tinje közőttí területen,
majd főleg Észak-Dalmá-
cíában. A honfoglalás ide-
jén mindkét szláv törzs
házközösségben (zadruga),
azaz közös tulajdonjogon
alapuló törzsi esaládszerke-
zetben élt, törzsfőik vezeté-
sével. A zadruga-rendszer-
ból a horvátoknál előbb. a
szerbeknél később ősí élet-
formájukhoz illesztett hű-
bértársadalom alakul, me-
lyet a horvátnal "nemzeti
kánok", illetve bánok, a
szerbeknél zsupánok (fő-
zsupánok), később' knézes,
kormányoznak,

670-680. Palacky szerint
feltételezhető, hogy a cseh
króníkákban szereplő Krok
egyik leszármazottja, talán
fia volt Samonak. Krok leg·
fiatalabb lánya, I Líbusa
Premysl-höz, a stadlicí föl-
dek urához ment nőűl, aki
alapítója lett a Premysl-
nemzetségnek és uralkodó-
háznak.
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565. A longobárdok Itá-
liában: csak Ravenna és
egy ideig Róma marad
Bizánc kezén. Ravenna kö-
rül alakul ki az Ú. n. bizánci
exarchatus.

568. A hunokat Azsiától
kezdve üldöző, lovaspásztor
avarok Magyarországon.

570--632. Moha~ed; 622-
ben történik híres futása
(hedzsira) Medinából Mek-
kába,

629. Heraklius bizánci
császár és Dagobert frank
király megegyeznek abban,
hogy mindketten befogad-
ják a szláv betelepülőket: a
szlovéneknek iéi frank, a
horvátoknak és szerbeknek
a bizánci főhatalmat kell
elismerniök ..

687. Középső Pippin,
frank maiordomus legyőzi
Neusztria és .Burgundía
majordomusait ~ Neusztriát
Ausztrázíával egyesítve, az
egész frank birodalom ma-
jordomusa lesz.

9



AUSZTRIA RASCIA STB.
HORVATORSZAG

791-803.' Nagy Károly
bekebelezí Bajorországot a
frank birodalomba, mely-
nek magvát határőrgrófsá-
gokkal (Mark) védelmezi.

795. Nagy Károly legyőzi
a mai Alsóausztria 'terüle-
tét megszállo avarokat és
Ú. n. ".avar márkot" (ha-
tárgrófságot) létesít Alsó-
ausztriában.

803. Nagy Károly á.z ava-
rok végleges leverése után
megalapítja Ostmarkot a
keleti határőrgrófságot, me-
lyet a szomszédos 'területek
telepeseivel benépesít.

••

10

BULGARIA
1.

MORAVIA

700. Asparuch utódja,
Terbel kán (702-719) visz-
szahelyezi trónjára II. Jusz-
tinián bizánci császárt, aki
hálából átengedi Zagoriét
a bolgároknak.

750. Válságba kerül a
dunai bolgár állam. A meg-
erősödött Bizánc V. Kon-
staritinos Kopronímos (741
-775) alatt a dunai bolaá-
rok nagyrészét leigázza.

790. Kardam (777-802) 791-'796. Nagy Károly
bolgár kán visszaállítja a Pannoniában és ettől észak-
dunai bolgár állam egysé- . ra megtöri az avar uralmat
gét. A Sztrumánál sikeres és fennhatósága alá vonja a
harcokat vív a bizánciak- csehektől keletre és délke-
kal. letre élő morva-szlávokat.

800. Nagy Károly meg-
kezdi a nyugati keresztény-
ség terjesztését a morva
szlávok között.

811. Krum bolgár kán 810-830. Anagymorva
(802-814) legyőzi Nikepho- birodalom kialakulásának
ros bizánci császárt, elfog- kezdetei, a frank befolyás
Ialja a Fekete-tenger mel- gyengülése.
letti városokat, majd meg- •
szállja 'Kelet-Magyarorszá-
got és Erdélyt.

814. A hódító kán halála
ntán fia, Omortag (814-
831) harmincéves békét köt
Bizánccai és a frank biro-
dalom délkeleti részén lakó
szláv törzseket le/n'·őzve.
birodalmához csatolja a.
Szerémséget és Dél-Dunán-
túlt.

830. Mojmir (830-846) az
első nagymorva fejedelem
830 körül egyesíti a morva-
szláv törzseket a legkele-
tibb Mark, a mai Morva-
síkság területén. Vele egy-
időben Nyitra székhellyel a
nagymorva birodalomhoz
tartozó szláv hűbéres rész-
fejedelemség alakul Pribina
uralma alatt.

836. Mojmir kíter.lesztí
hatalmát a Cseh-medencé-
től a nyitrai részfejedelem-
ség határáig élő valameny-
nyi szláv törzsre.

846 körül. Mojmirt utódja,
Rastislav eltávolítja a nagy-
morva birodalom éléről.
Pribináta nyitrai részfeje-
del€mségben Rastislav uno-
kaöccse, Svatopluk követi.

847. A Nyitráról elűzött
Pribina és fia, Kocel a Ba,
laton mentén rövidéletű
szláv hercegséget létesíte-
nek.

835. Malomir, Omortag
fia, megszállja Plovdivot s
ezzel hatalmába kerül a
későbbi belgrád-driná-
polyi főútvonal.

780-800. A szlovének fel-
veszik a kereszténységet és
rövid önállósági törekvés
után frank fennhatóság alá
kerülnek. - A horvátok
felveszik a kereszténységet
első keresztény fejedel-
mük, ViSeslav utasítására,
akinek uralkodása alatt az
Adria keleti Partjának
északi részén, a Krka és
Zrmanja folyók völgyeiben
valóságos törzsi-állami élet
fejlődik ki. Viseslav fellép-
téig teljes bizánci fennha-
'tóság .alatt élnek ill horvá-
tok. ~ I

800. Nagy Károly csá-
szárrá koronázása után a
horvátok frank befolyás
alá kerülnek, amit fokoza-
tosan leküzdének. - Ez-
időtájt alakul ki az első
szerb államalakulat a ké-
sőbbi noví-pazárt szand-
zsák területén, melyet a
tájat keresztülszelő Ras fo-
lyó után Rasciának (Raska)
neveztek el.

830. Raseia első ismert
fejedelme, Vlastimir (830-
838) alatt nagy harcokat
vív a bolgár terjeszkedés
ellen. A bolgárok elismerik
a szerbek függetlenségét.

845. Trpimir (845-867),
az első horvát "nemzeti
kán" Clíssát teszi a horvát
bánság székhelyévé. Nevé-
hez fűződik a horvát "nem-
zeti dinasztia" alapítása.
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842. Piaszt (a kerékgyár-
tó), a polán őstörzs fejedel-
me, megteremti az Odera és
Visztula közötti rokon szláv
törzsek egyesülését,

839. A magyarok az Al-
dunánál a bolgárok szö-
vetségeseiként (a bizánci
császár ellen harcolnak.

737. Ill. Gergely pápa !Bo-
nifác bencés szerzetest tu-
landó követnek Németor-
szágba küldi ,s ezzel ;megal-
kotja a diplomáciai össze-
köttetésnek ma is érvény-
ben lévő formáját. .

756. Kis Pipin frank ki-
rály 'megsegíti a pápát a
'longobárdok ellen s meg-
veti az Egyházi Állam
alapját.

771. Nagy Károly trónra-
lép; néhány év mulva meg-
hódítja Lombardiát s meg-
jelenik Dalmáciában is.

800-889. A magyarok
kaukázusi hazájuktól észak;
nyugatra, a DO!Il és Dnye-
per közére, Levédiába vo-
nulnak.

IX. század. A Prima
Justiniana (Skoplje) 'érsek-
ségéhez tartozó ősremán-
ság most az érsekség jog-
utódjaként szereplő ochrí.,
dai egyházi főhatóság alá
kerül s fölveszi a szláv ,egy-
házi ritust.

800. Miután Nagy Ká-
roly leverte az avarokat
(791-96; az ekkor hazaszál-
lított aranykincs az arany
értékének hirtelen zuhaná-
sára vezetett), Ill. Leo pápa
felújít ja a nyugatrómai bi-
rodalmat és Károlyt Ró-
mában császárrá koronázza.
Udvarában működik az ír
Alkuín, a Karoling-renais-
sance szellemi vezére.

813. A chálons-í zsinat
kánonjai kizárással sújtják
az ordáliák (istenítéletek)
szekásának visszaeső hódo-
lóit se kegyetlen eljárások
büntetésével szelídítik a
jogszolgáltatást.

827. Wessexi Egbert egye-
sÍti a hét angol kírályságot,

843. Nagy Károly halála
után fiai felosztják a biro-
dalmat: Itáliát Lothar
kapja, Német Lajoséi leL
tek a rajnai tartományok,
Kopasz Károlyé a mai
Franciaország javarésze
(verduni egyezség).

11
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850-880. Telepes vándor-
mozgalmak a keleti határ-
őrgrófságban, melynek 'te-
lepülési haltára az Enns fo-
lyóig terjed.

12

BULGARIA

850-870. A bolgárok I.
Borisz (853-888) fejedelem
alatt bizánci közvetítéssel
felveszik a kereszténységet.

863. Cirill és Methód
megkezdi térítőmunkáját
Macedóniában.

866-70. Polémia, Photius
konstantínápolyi pátriárka,
és 1. !Miklós pápa közt a
bolgár egyház hovatartozá-
sának kérdésében. '

870. A konstantinápolyí
zsinat döntése alapján Jó-
zsef bizánci püspök átveszi
a bolgár egyház !kormány-
zását.

MORAVIA
CSEHEK, SZLOVAKOK ,

860 körül Rastislav I.
Miklós pápától szláv nyel-
ven beszélő hittérítőket
kér. A Szeritszék nem tudja
teljesíteni a nagymorva fe-
jedelem kérését, mire Ras-
tíslav Ill. Mihály bizánci
császárhoz fordul.

863. Cirill és Methód sza-
loniki származású Iríttérí-
tők nl. Mihály bizánci csá-
szár utasítására Rastislav
udvarába érkeznek és meg-
alapítják a. nagymorva bi-
rodalom terül etén ~ szláv
keresztény egyházat.

870-871. Hatalmi viszály
Rastíslav és Svatopluk kö-
zött, melynek során a szláv
fejedelmeket egymás ellen
kijátszó Karlman utóbbit
Regensburgban fogságba
veti. Kiszabadulása után
Svatopluk egyesíti a két
szláv fejedelemséget és
függetleníti anagymorva
birodalmat a német befo-
lyástól.

870. Rastislav nagymorva
fejedelem Német Lajos fog-
ságába esik.

879. VIlI. János pápa
Methódot, Morávía érsekét
Rómába idézi. Methód 'tisz-
tázza magát az ellene emelt
egyházi vádak alól, a pápa
- mintegy ellenőrzőjekérrt
- mégis kinevezi Nyitra
püspökéül a sváb iWichin-
get, akinek eredetileg Me-
thód joghatósága alá Ikel-
Iett volna tartoznia.

'880. körül. Prága lés kör-
nyekén 'elterjed a keresz-
ténység Botivoj cseh her-
ceg és neje, Ludmilla térítő
munkája nyomán, akiket
annakidején még Methód
keresztelt meg.

863. Mutimir (860-890)
szerb fejedelem, Vlastimir
fia tartós békét köt a bol-
gárokkal. Uralkodása alatt
ismerkedik meg a szerb ség
a kereszténységgel, Ill. Mi-
hály bizánci császár hitté-
rítői, a szalonikii szárma-
zású Konstantin (Cyrill) és
Methód révén.

867. A szerbség felveszi
a kereszténységet.

871. Basileus bizánci csá-
szár elismeri a szerb törzsi
államok függetlenségét,
csupán a mindenkori ras-
ciai fózsupántól követeli a
bizánci fennhatóság elis-
merését.
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IX-X. század. A balkáni
860. A kazárokhoz utazó szlávok állandó erősbödése

Cirill, a rnorva szlávok megbontja az ősrornánság'
apostola, a Krimi !félszige- egységes tömbjét, amely
ten magyarokkal találkozik. két részre szakad. Északi

feléb&1 nyugat felé kezde-
nek vándorolni a végül
Isztriába érkező isztro-
románok ősei, a nép zöme

862. Egy rheímsí feljegy- azonban a Dunán át észak
zés megemlékezik a magya- felé indul, Havas-Alföld
roknak a frank birodalom irányában. Ezek a tévesen
elleni hadjáratáról. Ez az dákórornánoknak nevezett
első nyugatd portyázás. A északi románok. Az ős-
magyarok Rastisláv mor., románság déli feléb:őlt ki-
va herceget, a szláv apos- alakulnak a Macedóniában,
tolok pártfogóját megsegí- Albániában és Görögor-
tik Pribina pannoniai feje- szágban élő arumének, va-
delemmel szemben.' lamint később egy kísebb

mellékág.a meglenitáké.

,

862. A novgorod-vidékí
szláv törzsek követséget
küldenek a varégekhez
Skandináviába és meghív-
ják őket vezetőkül, A meg-
hívásra ;a .varégek "Rus"
nemzetségéből három feje-
delmi testvér: Rurik, Si-
neus es Truvor kísérő har-
cosaikkal átkelnek a Balti-
tengeren és letelepednek
Oroszországban.

865. Az oroszországi nor-
mannok hajóhada Bizáncot
fenyegeti. Később ismét
megjelenik a város előtt
(904, 943) a normann hajó-
had.

871-901: Nagy Alfréd.
az angolszászok legna-
gyobb krrálya, a norman-
nok számos támadását veri
vissza. 886-ban normannok
(dánok) telepednek meg
AnglLábaJn.

879. Rurik halála. Követi
kiskorú fiának gyámja és
rokona, Oleg.
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CSEHEK, SZLOVAKOK,

884. A königstáttení bé-
kében Ill. Károly császár
és Svatopluk biztosítják az
Enns alatti grófság hűbér-
urának, Aribo grófnak jo-
gait.

893. Arno würtzburgi
püspök határgrófságí se-
gédhadakkal támogatja Ar-
nulf Svatopluk elleni lYál-
Ialkozását,

•

I
I,
i

&00. A honfoglaló ma-I
gyarság behatol Ostmark
területére az Enns folyóig I
és megszállja a keleti 00-
tárgrófságot. i

I
14

/' 901. Cseh-morva-német 900. A szlovének a né-
szövetség a magyar ok ellen. met-római birodalom kü-

lőnféle őrgrófi nemzetsé-
904. lA. cseh-morv. a-német I gein.ek fennhatósága alá

szövetség gyűlése 'I'híetmar kerülnek.
salzburgi érsek ·es Buchard ,
passaui püspök [elenlété-]
ben a duna men ti Raffel.,. II

sta'!ltenben.

882. Svatopluk hadjáratot
vezet a Határgrófság ellen.

884. Ill. Károly német-
római császár és Svatopluk
békét kötnek a Tulln mel-
letti Königstattenben.

885. ápr, 6. Methód érsek
halála. Svatopluk a sváb
Wíchínget, mint Morávia
(Nagymorva birodalom)
egyetlen püspökét Rómába
küldi.

886. V. István pápa kí-
vánságára és Wiching befo-
lyására Svatopluk megen-
gedi a korábban eltiltott la-
tin liturgia újbóli beveze-
tését,

893-927. Nagy Simeon
bolgár cár kora a bolgár
nemzeti művelődés első vi-
rágkora. A görög papságot
bolgár-szláv egyházi szer-
vezet váltja ,fel.

895. Az Etelközből kíral- 894. Svatopluk halála
zott magyar hadakat Bí- után fiai trónvíszályában
zánc megnyeri Simeon bOl-1 szétbornlík a nagyrnerva bi-
gár cár elleni szövetségre. rodalom.
Simeon erre a besenyőkkel
kezd szeros 'együttműkö-
dést és a magyarokat visz-
szaszcrítja.

893. Karlmann fia, Bajor
Arnulf eredménytelen had-
járatot vezet Svatopluk el-
len.

8S6. A honfoglaló ma-
gyarság megdönti a nagy-
morva birodalmat.

896-920. Spytihnev (894
-905) és VratiSilav (905-
920) cseh fejedelmek meg-
erősí tik a cseh törzsszövet-
séget és megvetik a Pre-
mysl-uralkodóház alapjait.

886-900. Az eredetileg a
mai Bosznia és Hereego-
vína terül etén alapított
Hum vagy Zahumlje szerb
tartományban ViSeslav
(886-910) szerb zsupán a
bizánciak, majd a magya-
rok ellen hadakozik. Elfog-
lalja a Drina két partján
fekvő Podrinjét és Péter
rasciai fejedelemmel szö-
vetkezve Bizánc ellen for-
dul.

892. Péter rascíaí fejede-
lem (891-917), Mutimír
unokaöccse. Primorja szerb
tartományelfoglalásával a
Neretváig tör előre és a
mai Cetinje mellett kiter-
[esztí ural mát a tengerig.

..

,
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889. A besenyők keletről
jövő támadása elől a hét
magyar törzs szövetsége a
hozzácsatlakozó törökos ka-
barokkal együtt Etelközbe,
a mai Moldva és Bessza-
rábia területére kőltőzik,
A válság os helyzetben levő
törzsek vérszerződéssel örö;
kös törzszövetséggé egye-
sülnek, Arpádot fejedelem-
mé választják 5 ezzel meg-
alkotják a magyarság poli-
tikai egységét.

894. A magyarok benyo-
mulnak a Kárpát-medencé·
be. Ugyanebben az évben,
szövetségben Bölcs Leó bi-
zánci császárral, Simeon
bolgár cár ellen harcolnak.
A besenyők úiabb támadá-
sára a magyárok a podoliai
síkságon Kievig hatolnak,
majd 895-ben a vereckei
hágón át leereszkednek a
Felső·Tisza völgyéig.

896-970. A "kalandozá-
sok kora". (Lásd még 19.
oldalt.)

ÖSROMANOK VILAGTtJRTÉNET

,

I
882. O~eg megszállja Kie-

vet, kijelentve, hogy "e vá-
ros lesz az orosz birodalom
anyja".
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907. A volt határgrófság I
felmentésére törekvő bajo- '1

rokat a magyarok Pozsony-
nál rnegverik, I

909. Bajor győzelem ma- il

gyar portyázó hadak felett
a Rott folyó menti Freising
mellett, I

I
913. Simeon Bizánc ellen

vonul s elismerteti bolgár
I cári címét.

91'7. Pétert, Raseia urát,
919. Anémet kírállyá vá- Simeon bolgár c~ .vezérei

lasztott Henrik szász herceg csellel fogsag?a ejtik, ahol
megerősítteti a határgróf- meghal. - Peter helyebe a
ság széleit. I bolgárok a .fejedelm>i h~z-I

ból szarmazo Pavle knézt
(917-924) emelik Raseia

I
trónjára. Pavle knéz eleinte
elfogadja a bolgár fennha-I
tóságot, de csakhamar Bí- ..'
zánchoz közeledik, amiért 920~Vratisl~v hal~lB;ut::n
Simeon elűzi. trónláról és a csehek. feJe?elmeve va-
helyébe Zarija trónkövete- lasztott kI~koru Venc,:I he:
lót ülteti. lyett ~YJa, la.iz.eroskezu

Drahorrrira kormanyozza az
országot.

921. Szent Vencel (921-
929) cseh fejedelem elfo'
gadtatja. országával a ke·
reszténységet és hűbér-
szövetségre lép a német-
római császársággaI.

910. Viseslav humi zsu-
pán fia, Mihály (91()-937)
a magyarokkal szövetkezve
a terjeszkedő Péter raskai
fejedelemmel szemben Bi-
zánc-ellenes szövetséget
köt és a Rasciában kítört

I
trónviszályt felhasználva,
elfoglalja Prímorjét, - Az
esemény ekkel egyidóben a
dukljai (zétai) szerb tarto-
mányban megalaikítják a
keleti kereszténység első
balkáni székhelyét. az anti-
vári püspökséget.

924. Zarija (924- 933)
szerb knéz ~ közvetlen
trónralépte után -, hogy
véget vessen a bolgár be-
folyásnak, megtámadja a
Bizáncot ostromló' Simeon
cárt és győzelmet arat a
bolgárok felett. - Simeon
viszonzásul megtámadja a
zsákmány-tilalom miatt két
táborra szakadt szerb tör-
zsi hadsereget. A törzsek
azonban Zariját támogat-
ják és Ceslav trónkövete-
Iőt, aki később Simeonhoz
menekül, száműzik.

926. A cseh főrangúak
Vencel'től anyja, Drahomira
erőszakos eltávolítását kö-
vetelik. Az. erkölcsös életű
fejedelem ellenszegül kí-
vánságuknak. A főrangúak
ekkor öccséhez. Boleslav-
hoz fordulnak lés azt Ven-
cel ellen ingerlik.

925. A Szeritszék legátusa
Tomislav (910-928) horvát
fejedelmet a pápától nyert
királyí koronával Horvát-
ország első királyává koro-
názza. Tomislav dalmáciai
székhelyéről egyesíti a hor-
vát bánságokat és alatt-
valóit a nyugati keresz-
ténység elfogadására szó-
lítja fel. Az. ő idejétől a
horvátok Rómát fogadják
el a keleti kereszténységet
követőszerbekkel szem-
ben. - EZzel egyidőben
Ceslav rascíaí trónköve-
telő, Vlastimir bolgár ke-
veredésű dédunokája, bol-
gár sereggel a szerb törzsi
államra tör és menekülésre
kényszeríti Zariját. Azon-
ban csakhamar csalódnia
kell a bolgárokban, akik
vasraverik a szerb zsupá-
nokat (köztük őt magát is)
és kifosztják Rasciát és
Maévát (macsóí bánság). -
A szerbek Hum területé-
ről és Horvátország felől
ellentámadást indítanak a
bolgárok ellen.

927. Simeon bolgár cár a
szerbek elleni hadjárat so-
rán a horvát hegyekben
életét veszti, a bolgár sereg
visszavonul.

16
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907. Meghal Árpád feje-
delem.

2 Radisies E.: A Dunatáj nr.
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910. Ill. Sergius pápa jó-
váhagyja a cluny-i bencés
apátság alapítását. Innen
indul ki a cluny-i reform, a
rablóvilág megfékezése és a
keresztény lovagfelfogás
kialakulása.

912. Roll normann her-
ceg megveti lábát Norman-
diában.

919-36. A szász Mada-
rász Henrik királyságát a
többi német törzs is el-
ismeri.
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CSEHEK, SZLOVÁKOK

955. Ottó német-római
császár az Augsburg mel-
letti Lech-mezón aratott
győzelem után visszaállítja
a keleti határőrgrófság
törzsi határait . .- ,A Lech-
mezeí vereség után a ma-
gyarok visszahúzódnak
Ausztríából.

960. Bajor "o.stmark" ke-
letkezik Ems és Traisen
között.

18

927-69. Péter cár 40 évre
békét köt Bizánccal, A bi-
zánci hatás kifejleszti Bul-
gáriában la hűbéríséget.

968. Szvjatoszláv kievi fe-
[edelem keményen megveri
a bolgár hadakat. II. Borís
uralkodása idején (969-72)
'I'zirniskes bizánci császár
is Bulgáriára Itámad eS Ke-
let-Bulgáriát bekebelezi ,a
bizánci birodalomba (972)__

929. 1. Henrik nérriet ki-
rály és Arnulf bajor her-
ceg Csehországra törnek és
Vencelt adófizetésre köte-
lezik. Boleslav herceg ösz-
szeesküvést sző bátyja, Szt.
Vencel ellen, meggyilkol-
tatja az uralkodot, akit a
cseh nép később védőszent-
[évé avat. Boleslav a feje.,
delmi cím birtokában meg-
szílárdítja a központí ha,
talmat.

950. Másfélévtizedes ön-
állóság 'után Boleslav cseh
fejedelem adófizetésre kény-
szerül 1. Ottó nérriet kí rály-
lyal Iszemben. Ezenkívül
kötelezi magát a királyí
gyűléseken való, megjele-
nésre és Ottó római útja
alkalmával 300 fegyveres
állítására.

967-999. II. Boleslav
Morvaországot a cseh feje-
delemséghez csatolja és
meghódoltatja az összes
cseh törzseket. Uralkodása
végén Felső-Szilézia is cseh
fennhatóság alá kerül. Ez-
időtájt' a kereszténység már
általánosan elterjedt egész
Csehországban, központia a
923-ban alapított prágai
püspökség,

927. Zaríja visszatér és
átveszi az uralmat. Simeon
halála után Bizánc és Bul-
gáría békét kötnek, ami
átmenetileg megerősiti Ras-
eia helyzetet.

933. A bulgáriai száműze-
tésben élő Ceslav rascíaí
trónkövetelő elhatározza a
szerb törzsi államok egye-
sítését. Titokban követsé-
get küld Bizáncba, elismeri
fennhatóságát és segítségét
kéri.

934. Ceslav bizánci segít-
séggel ismét megtámadja
Rasciát, Zarí.lát serege
cserben hagyja, Primorjéba
menekül.

940., A Neretva és Cetirije
folyók között elterülő Ne-
retva szerb tartomány la-
kói Ceslav raskai főzsu-
pán (934-962) uralma alá
kerülnek.

965. Prelimir (965-988)
trebinjei főzsaipán meghó-
dítja Prímorje egyrészét.
Hurnot és Neretvát, Bár
egy időben Rascia felett is
fennhatósággal rendelke-
zik, mégsem egyesíti a
szerb tartományokat, ha-
nem fiai között megosztja
azokat.

969. Drzislav (969-997)
király alatt Horvátország-
ban-ismét erőre kap a bi-
zánci befolyás, mely a XI.
század végéig .Jennáll.

970. Prelimir trebínieí
főzsupán Humo! (Neretvá-
tól az Una .folyó forrás-
vidékéig) 'I'rebírijéhez csa-
tolja.
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960. A Piaszt-házból szár-
mazó 1. Mieszkó fejedelem
a központi hatalom szolgá-
latába állítja a lengyel
törzsszövetséget. •

966. 1. Mieszkó fejedelem
Lengyelország (Oderátől a
Visztuláig terfedű terüle-
ten) népével együtt fölveszi
a kereszténységet.

968. Az első keresztény
püspökség Poznanban.

970. körü]. Mieszkó len-
gyel fejedelem nőül veszi I.
Boleslav cseh herceg leá-
nyát, Dobrawát, aki ta ke-
reszténység .terjesztésének
fó támogatója lett Lengyel-
országban.

2°

899-969. Kalandozások
kora: 899. lombardiai had-
járat és brentai ütközet;
902-906. morvaországi had-
járat; 910. kalandozások a
Rajnáig; 912. ,kaLandozás
frank földön; 917. Basel
megrohanása; 918. Bréma
ostroma; 925. portyázás
Dél-It'áliáig ; 926. sankt-
galleni kaland; 927. kalan-
dozás Bulgáriában; 933.
merseburgi vereség; .934.
kalandozás Bizáncig; 937.
sváb és franík hadjárat
Rheimsig ; 943. kaland ta
spanyolországi arabokkal;
947. itáliai hadjárat Otran-
toig; 948 görögországi ka-
land: 951. északolaszországi
hadjárat, majd kalandozás
a Rhőne és Loire 'Vidékéig;
954. háború sváb szövetség-
ben Burgundia és Belgium
ellen; 955. Nagy attó német
császár Augsburgnál, a
Lech folyónál döntő csa-
pást rnér ta magyarokra.
959-969. balkáni portyázá-
sok Konstantinápolyíg.

970. Szvjatoszlav kievi fe-
jedelmet magyar sereg ki-
séri Bizánc ellen, de az ar-
kadiopoliszi vereséggel a
magyar hadi vállalkozások
Bizánc ellen is befejeződriek

970-997. Géza magyar
fejedelem megtöri a törzs-
fők uralmát, helyreállítja a
központi hatalmat és béke-
politikát kezdeményez.

935-99. Győzelmes Erik,
a svédek első nagy királya.
Fia, Olaf népével együtt
megkeresztelkedik.

936-73. Henrik fia, ottó,
~émetország ~mlását
megállítja. Ttáfiában le-
győzi Berengárt és magát
962-ben német-római csá-
szárrá koronáatatfa, E cí-
met a német uralkodók
1806-ig viselték

967. rNikephoros Phokas
bolgárellenes szövetséget
köt Szvjatoszláv kíeví feje"
delemmel.

19
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971. Karinthiá'tól keletre,
a Mura mellett ;német ha-
tárgrófság létesül. '

1173. Az Ennstől délre eső
vidéken rövidéletű új, íke-
íetí bajor határgrófság lé-
tesül Burchard őrgróf ~or-
mányzása alatt.

976. ill. Ottó német-római
császár elrendeli az egykori
Ostmark helyreállítását,
melynek első őrgrófjává
Bábenbergi Luitpoldot te-
szi. Ezidőtől 1246-ig a Ba-
benberg-nemzetség kormá-
nyozza a későbbi osztrák
területeket. - Karinthia
kíválík Bajorországból és
önálló hercegségnek nyil-
vánítja magát, - .:A. bajor
w,r2'Si terület tagozódása
nyomán hasonló jelenségek
mutatkoznak a X. század
utolsó harmadában és a
XI. század elején az oszt-
rák határgrófság 'terüle-
tén is.

lÓ

973. Nyugatbulgáriában,
az Ochrída-tótól délre Mik-
Iós jbolgár vezér négy fia,
Dávid, Mózes, Áron és Sá-
muel szervezkedni kezd
Tzimiskes uralma ellen.; I

980. Román, II. Bozisnak
Bizáncba túszul vitt fia,
Sámuel segitségével cár
lesz, Preszpa székhellyel.

987. Sámuel megöleti
testvérét, Aront, aki állító-
lag a bizánciakkal rokon-
szenvez,

988. II. Basilios bizánci
császár kievi segítséggel a
vetélkedő testvérek ellen
indul. .

997. Román, II. Boris-fia,
Bizáncban fogolyként hal
meg; Sámuelt Ochridában
cárrá koronázzák.

I

975. A délcsehországi
Slavnik földesúr fiát, a
magdeburgi káptalani isko-
lában végzett Adalbertet
II. Boleslav meghívja Prá-
gába. >- Adalbert (eredeti
nevén Voj'tech) később
Prága püspöke Iesz,

971. Tihomili rasciai fe-
jedelem súlyos harcokat
vív a Bulgáriát legyőző bi-
záriciak ellen. Mivel ezek-
kel egyidőben Trebinjé-
ból, tehát a Kattarótól
Dubrovnikig húzódó terű-
Ietsávról Prelimir-ds meg-
támadja Rascíát, Tihomilj
országa kisebbik részével
neki adja meg magát, míg
Rascia nagyobb felét meg-
szállják a bizánciak.

976. Tihomilj és Prelimir
felkelésre szólítják Raseia
lakóit Bizánc ellen. A fel-
kelés sikerül, Tihomilj
visszanyeri Rasciát, de kö-
teles elismerni Trebinje
fennhatóságát.

988. APrelimir tr ebinj ei
főzsupán halála után tá-
madt belviszály köve1:!kez-
tében az általa alapított
szerb tetrarchia (Trebinje-
Hum-Rascia) felbomlik.

\

997. Duklja vagy ismer-
tebb nevén Zéta szerb tar-
tomány megjelenik a szerb
történelemben. A tarto-
mány a Diocletianus római
császár által építtetett Dio-
cletia(szerbül Duklja) vár-
tól kapta nevét, melyről az
e területen alapított ké-
sőbbi szerb államot dioklí-
tiai vagy - a tartomány
hasonnevű folyója után -
zétaí kírályságnak nevez-
ték el. Zéta ezídőszerintí
ura, Petriseláv főzsupán,
háborúba keveredik Sá-
muel nyugati bolgár cárral
és elveszti a tartomány déli
részét Durazzóval együtt.
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98i). Olga nagyhercegnő
és Vladimir térítő munkája
Oroszországban.

973. husvétján ottó csá-
szár Quedlinburgban fo'
gadja Géza követeit a többi
délkeleteurópai népek kö-
veteivel együtt. Ezzel meg-
szűník a német birodalom-
mal való állandó ellensé-
geskedés. - A politikai vál-
tozást Pilgrim passaui püs-
pök térítésre használla fel,
s megkísérli joghatóságát
Magyarországra ki terl eszte-
ni. Papjainak egyike Gézát,
s fiát, Vajkot is megkeresz-
teli, aki a passaui egyház
védőszentjének, István vér-
tanunak nevét kapja.

974. A keresztény térítés
és a központí hatalom meg-
erősödése a dunántúli tör-
zsek között ellenállásra ta-
Iál, Szerénd és fia Koppány

I
vezér a régi rend védelmé-
re szervezkednek,

981. Átmenetileg meg-
szünik a lengyel uralom
Vörös Ruthéniában (Gali-
eia).

987. Géza magyar fejede-
lem egyik leányát Mícíszláv
lengyel fejedelem fiához, a
későbbi Vitéz Boleszlávhoz
adja nőül,

976. Kasztoria és Preszpa
közt nomád "vlach"-ok
megölik' Dávidot, a nyu-]'
gatbulgáriai szervezkedés
egyik vezérét.

976-980. Bizánci forrá-
sok 'F;szak-Görögország
egyes vidékeit Kis-, Nagy-
és Alsó-j.Vlachiának" neve-
zik, ami rornán lakosság
jelenlétlére utal.

987. Capet Hugó trónra-
lépte a Karolíng-dínasztía
kifialását s egyben a Cape-
ting-korszak kezdetét jelzi.
Franciaország örökös mon;
archia.

I
995. L (Vitéz) BoleszÍáv 995. Szent Adalbert, al

lengyel fejedelem (992-1 prág~ püspökke lett tu.~ós
1025) L Mieszkó fia, . meg- bencés Magyarországra jon.
h6dítja Pomerániát. 996. Adalbert tanácsára

Géza fejedelem megkéri fia
számára Henrik bajor her-
ceg leányának, Gizellának
kezét.

997. Géza fejedelem meg-
kezdi a Bakonyban az
első bencés monostor épí-
tését, Adalbert Magyaror-
szágra menekült tanítvá-
nyan számára, - Géza ugyan-
ezen évben meghal. Utóda
István. >- Géza uralma ide-
jén német telepesek érkez-
nek Magyarországra.
Megkezdődik a honfoglalók
áltaJ meg nem szállt terü-
leteknek a fejedelem szá-
mára való lefoglalása és fe-
jedelmi uradalmakká (do-

I
miníumokká) való szerve-
zese.
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1001-1014. II. Basilios
újabb hadjáratai a bolgá-
rok ellen.

989. Az udvar kicsapon-
gásai és a lengyelellenes
irányzat miatt Adalbert
püspök elhagyja Prágát,
de II. Boleslav visszaté-
résre kényszeríti.

995. Ez év őszén Adalbert
végleg távozik Prágából és
megkezdi térítő munkáját
a pogány poroszok között,
akilk 997 tavaszán megölik.

999. Petriszlávet Zétában
J ovan Vladimir knéz (999-
1015) követi, akit Sámuel
elfogat, de csakhamar sza-
badonbocsátja, visszaadja
országát és vejévé teszi.

~1018. Adalbert osztrák
őrgróf II. Henrik .császár-
tél, :a lengyel hadjáratban
való részvétele jutalmául
hűbérként elnyeri az oszt-
rák örgrófságot; 1

J 999. II. Boleslav halála
után fia, Ill. Boleslav
önkényuralma következik
Csehországban.

1000. Ill. Boleslav len-
gyel Boleszlo (Boleslav
Chabry) ellen sikertelen
csatát viv, A lengyel her-
ceg elfoglalja az eddig cseh I
kézen lévő Chrowatiát
(Krakkó és vidéke) és Szi-
lézia 'egy részét.

1002. Ill. Boleslav szám-
űzi fivéreit, Jaromirt és
Ulrikot. A csehek Boleslav
kegyetlenkedésert megelé-
gelve, behívják 'lengyel Bo-
leszia (B. Chabry) pártfo-
gol tját, Wladivojt, de ez
röviddel később meghal.

1004. Ill. Boleslav zsar-
noki uralma ellen újabb
pártütés támad. A cseh
elégedetlenek behívják a
lengyel herceget,aJkit uru-
kul elismernek. Ill. Bole-
slavot pedig megvakítják
és száműzík, Röviddel ké-
sőbb lengyel Boleszló el-
hagyja Prágát, a cseh fő-
rangúak pedig elismerik
királyokul az elűzött Java-

I mírt, aki a száműzetésben
II.. Henrik német kir ály
hűbérese lett.

1014. júL 29. Basilios
döntő győzelmet arat Sá-
muellel szemben .Belaszi-
cánál; 15.000 bolgár .harcost
megvakíttatnak a bizán-
ciak. Három nappal később
Sámuel meghal.

1018. Basiljos bevonul
Ochrídába; a nyugata bel-
gár birodalom bizánci fenn-
hatóság alá kerül. 'Sermon
bolgár bojár még egy ideig
ellenáll a Szerémségben,
de végül ő is kénytelen
meghódoini Bizáncnak.

1012. Jaromirt öccse, Ul-
rik megfosztja a tróntól.
Jaromirt II. Henrik 'túsz-
ként Utrechtbe viszi, aho>!
haláláigőrizteti.

1015. Vladimir knézt bi-
zánci vendégségben orvul
megölik.

1018. Stevan Vojislav
Dobroslav (1018-1050),
T'rebinje és Zéta választo
knéze felajánlja II. Basi
lius bizánci császárnak
tartományok fennhatósá
gát. Stevan Vojisla
megválasztása előtt Drag
-rnir- trebinjeí knéz zé
meghódítására készült,
Kattaróban ősszeesküv
áldozatául esik.

22
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1003. Hős Boleszláv el-
foglalja a cseh Prágát.

998. István leveri Kop-
pány lázadását s megerő-
síti hatalmát a Dunántúlon.

1018. Boleszláv l018-ban
Bautzenban békét köt II.
Henrik német-római csá-
szárral, aki elismeri Len-
gyelországot és hóditásait.
A bautzeni békében 16évig
tartó lengyel-germán törzsi
háborúskodás (1002-18)
után ismét Lengyel uralom
alá kerül a germán törzsek
által meghódított Vörös
Ruthénia (Galicia).

1018. Magyar csapatok
visszafoglalják a Vág völ-
gyét, melyet Boleszláv len-
gyel herceg átmenetileg
megszállva tartott. - Bi-
zánc terfeszkedése az Aldu-
náíg hatol.

X-XII. század. A balká-
ni őshazából I észak , felé
vándorló románok átkel-
nek a Dunán: Havaselvén
érintkezésbe kerülnek a
besenyőkkel, majd később
Moldvában az úzokkal és
kunokkail, Etrdélyben pedig
a magyarokkal.:A nomád,
félnomád, vagy kétlegelős
pásztorkodást űző románok
kenézei között már ekkor
lehettek besenyő és kun
származásúak. 998. Vladimir, Rurik utó-

da, a keleti kereszténység-
re tér.

1000. A gnieznói érsekség,
az autonóm lengyel egyház
székhelye, a lengyel egy-
háztudományok €IS művelő-
dés központja lesz.

1000. dec. 25. Istvánt a
francia származású II. Szil>
veszter pápától kapott, ko-
ronával királlyá koronáz-
záJk.

1001. István király meg-
alapítja az esztergomi ér-
sekséget.

1002. A király befejezteti a
Géza idejében megkezdett
pannonhalmi apátság épit-
kezését s az apátságot Mon-
tecassino kíváltságaíhoz ha-
sonló jogokkal ruházza fel,
- Megszervezí a veszprémi
egyházmegyét. - Megala-
pítja a veszprémvőlgyi .ko-
tostort görög apácák szá-
mára. - A Tisza és a Ma-
ros vidékén leveri Ajtony,
Erdélyben Gyula lázadását.

1009. A pécsi és győri
püspökség alapítása.

1010. A kalocsai érsekség
létesítése.

XI. század. Cid (Don Rod-
rigo de Bivar), Spanyolor-
szág legendás hőse, az ara-
bok ellen harcol (Cíd-ro-
máncok).

I
1000. II. Szilveszter pápa

fellép a világvégét jósló
babonahullám és a zsidóül-
dözés ellen, Az erőszakos-
kodás .megfékezésére elő-
ször alkalmazza az egyház-
ból való ünnepélyes kizá-
rást világi személyek ellen.

1016. Trónra lép Sven fia,
Nagy Kanut. aki az angol
mellett a svéd, dán és nor-
vég koronát is viseli.

1016-54. Bölcs .Iaroslav,
uralkodása alatt Kiev fény-
korát éli.
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1025-48. Besenyő betö-
rések a Dunától délre.

1025. Adalbert kíteriesztí
őrgrófsága határait a Lajta,
illetve a Morva folyókig. A
morvaországi bírtokokat II.
Konrád császár külön ado-
mányként nyeri 'el.
-1030. Bécs feltűnik az

)klevelekben Vienriís né-
ven.! ,; .i !~i

1031. Hosszas határvíllon-
gások után, mikőzben a
magyar hadak Bécset is
megszállják (1030), az oszt-
rák határgrófság békét köt
Magyarországgal, melyben
a Fischa és Lajta közét Ist-
ván királynak átengedi.

1040. Luitpold, Adalbert
osztrák őrgróf 'fia, Ill. Hen-
rik császár oldalán részt-

., vesz a Bfetislav cseh feje-
delem elleni német táma-
dásban.

1040. GavriI Rademír
utolsó dunai bolgár fejede-
lem (1014-15) fia, Deljan
Péter sikertelen felkelést
szlt Bizánc ellen. A felkelés
leverése után Bizánc kato-
nai önkényuralmat szervez
a megszállott bólzár terü-
leteken.
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1029. Ulrik cseh .herceg
törvénytelen fia, Bretaslav
elfoglalja Morvaországot s
a Csehországhoz csatolt te-
rületet maga korrnányozza.

1019. II. Basilius bizánci
császár (Bulgaroktonos) a
bolgárok és szerbek Iegyő-
zése után Hurnot birodal-
mához csatolja. A rasciai
főzsupán, a humi knéz és
a horvát király elismerik
Bizánc főhatalmát, - Ba-
silius császár az ochridai
kerületet a Justinián ala-
pította (555) bizánci érsek-
séghez csatolja, melyet az-
óta ochridai érseliségnek
neveznek.

1028. Stevan Vojislav Zé-
tában és Trebinjében fel-
kelést szít és átmenetileg
biztosítja a tartományok
függetlenséget.

11}32. Anémet hűbért
megtagadó Ulrikdb II. Kon-
rád megidézi. Ulrik ellent-
áll. II. Kenrád elfogatja és
száműzi. Az interregnum
alatt Csehországot Breti-
slav és fivére, Jaromir kor-
mányozzák.

1034. Jaromir mozgalmat
szervez a nérriet befo-
lyás letörésére, de veresé-
get szenved, II. Konrád
császár ekkor Ulrfkot sza-
badon bocsátja, aki véres
bosszút áll hazai ellenfe-
lein, sőt saját családján is,
de rövidesen meghal. Utána
Bfetislav 'átveszi a hatal-
mat, az erélyes fejedelmet
II. Konrád jogaiban meg-
erősíti.

1036. Bizánc visszafog-
lalja a tartományokat és
Vojislávot foglyul ejti.

1040. Ill. 'Henrik német-
római császár 1. Bretislav
(1034-1056) alatt Csehor-
szágot a német-római biro-
dalom hűbéreséve teszi.

1040. Vojislav megszökík
Bizáncból és a zétaí felke-
lők élére állva, elűzi Jero-
tik :Teofil bizánci helytar-
tót és átveszi a hatalmat.
- Bizánc támadást intéz
Zéta ellen, de Vojislav a
skutaríí hegyszorosban
megveri Mihály bizánci
császár seregét. - A szerb
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1019. I. Boleszláv - rö-j
viddel halála előtt ~ Len-
gyelország királyává koro-
náztatja magát. Ettől az
idóponJttól számítják az ön-
álló és független lengyel
királyság korát,
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1030. A magyar kírályság
karoling-szellemű belső
megszervezését (megye-
rendszer stb.) II. Konrád
német császár támadása za-
varja meg: a császár Esz-
tergomíg nyomul előre, de
István király döntő mözelr
met arat, elfoglalja Bécset
s a következő évben meg-
kötött békével rendezi Ma-
gyarország nyugati határát.
A Lajta és a Fischa köze a
magyaroké marad.

1031. Meghal Imre her-
ceg, István király fia. - A
király leveri unokatestvére, I
Vászoly lázadását.

1039. Bfetislav cseh feje-
delem hódító .háborút ve-
zet Lengyelország ellen és
Gn:ieznoból elviteti Szerit
Adalbert hamvait. .

1038. aug. 15. István ki-
rály halála. Trónját unoka-
öccse, a velencei doge fia,
Péter foglalja el. - 'Meg-
kezdődik a pécsi bazilika
építése.

r

1037. Vazul magyar her-
ceg fia elveszd Bölcs Jaro-
szlav leányát. Kievben
megkeresztelkedik, felvéve
az András nevet, Oroszor-
szág védőszentjének nevét.

25
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• 1042. Aba Sámuel ma-l
gyar király portyázó had-l
járata a keleti határgróf-I
ságban. - Adalbert őrgrófi
és fia, Luitpold súlyos vesz-I
teségek árán visszaverik a
támadást.

1050-1120. Kialakul az
osztrák határőrgrótságvég-'
leges etníkai körvonala. _
Az Ostarich (későbbi Ös-
terreich) elnevezés a XI.
század fordulóján jelentke-
zik először az oklevelek-
ben.

1060. A magyar uralkodói
testvérharc (Béla-Endre)
következtében a mosoni
csatában elesett 1. Endre
magyar király (neje, Agnes
özvegy királyné fiával, Sa-
lamonnal, Ernő osztrák őr-
gróf melki udvarában kap
menedéket. '

1063. A Magyarország .ei-
Iení újabb nérnat hadjárat-
ban ;Ernő osztrák őrgróf a
trónJkövetelő Salamont tá-
mogatja, aki I. Béla halála
és ennek fia, Géza elmene-
külése után bevonul Szé-
kesfehérvárra, ahol nőül
veszi IV. Henrik császár
rokonát. '
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1064. Oguz (úz) betörés
Bulgária területére.

1072. Vojtek György, Ma-
cedónia bolgár valdaia
újabb lázadást szít Bizánc
ellen, azonban kísérlete ku-
darcba fullad.

1041. Bretáslav a hűbér-
viszony elismerésa ellené-
ben jogot kap Sziléziára. A
tartományt csak 1054-ben
adja vissza Lengyelország-
nak évi 500 márka ezüst
ellenében.

győzelem hírére Bulgáriá-
ban Deljan Péter sikerte-
len felkelést szervez Bi-
zánc ellen.

1042. Mihály utódja, IX.
Konstantin bizánci császár
a rasciaí és hu mí szerb hű-
bérurak támogatásával Vo-
jislav ellen vonul és beha-
tol Zétába. Vojislav a szö-
vetséges sereget Skutari
mellett megsemmisíti, az
ütközetben 40.000 bizánci
esik el.

1043. Vojislav a Bizánc-
cal kötött békében Trebin-
[ét és Durazzot Zétához
csatolja.

1050. II. Basiliosbizánci
császár halála után Bosz-
nia is felszabadul a bizánci
uralom' alól és 1058-ig
megőrzi függetlenséget.

I
1058. IV. Kresirrrir (1058-

1074) király alatt Horvát-
1061. Bretislav legidősebbj ors~ág, e,léri legr:~g~obb ki-

fiának, Spytihnev-nek ha- t~~Jede~e~: Kresll;llr BO,sz-
lála után öccse Vratislav l ruan kívül a Dráva-Száva
felosztja Morvao~szágot fi- kiszögelést i~ Horvátor-
vérei, Konrád és Ottó .kö- szaghoz csatelia.
zött.

1063. Vratíslav megala-
pítja .az olmützí :püspöksé-
get.

1072-74. Vojislav fia,
Mihály (1050-1082) zétaí
fejedelem a zétai ég tre-
bínleí belviszályok leküz-
dése után felszabadító had-
járatot indít a bizánci fenn-
hatóság alatt álló Raseia
és egyéb szerb területek
felmentésére. A hároméves
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1041. Az idegenből jött
Péter kírállyal, valamint a
kereszténységgel és az új
gazdasági-társadalmi rend-
del szemben az országban
erős ellenállás támad. - Az
elégülétlenek István király
sógorát Aba Sámuelt eme-
lik trónra.

1071. Nándorfejérvárnál
(Belgrádnál) Salamon és
Géza hercegek megverik a
bizánclakat.

1055. Szakadás (schísma)
a keleti és nyugati egyház
között.

1066. A Tesszáliában élő
áruménok fellázadnak:
mozgalrnukról Kekaumenos
bizánci krónikás számol be.

1042. Hitvalló Eduárddal
az angolszász dinasztia is-
mét uralomra kerül.

1044. Aba a Péter segít-
ségére jövő nérnet császár;
ral szemben csatát veszít
és elesik.

1046. Péter második
uralmának a pogány ma-
gyarság felkelése (a Vata-
lázadás) vet véget. (Ekkor
szenved vértanúhalált Gel-
lért püspök.)

1047. Vászoly fia, Endre
kerül trónra. A dinasztikus
viszály tovább tart. Endre
német segítségre támasz-
kodva küzd testvére, Béla
herceg ellen.

1055. I. Endre király
megalapítja a tihanyi
apátságot.

1060-1063. r. Béla ural-
.kodásának idejére esik a
pogány magyarság utolsó
lázadása az "új rend" el-
len.

1069. II. Boleszláv foly-
tatja elődei keleti terjesz-
kedő politikáját: meghó-
dítja Kievet.

1063-1074. I. Endre fia,
Salamon és I. Béla fia, Gé-
za között ismét fellángol a
trónviszály. - Ugyanebben
az időszakban kelet felől
különböző török nép ele-
mek (úzok kúnok, bese-
nyők) törnek be Magyaror-
szágba.

1066. Hódító Vilmos, Nor-
mandia királya, Hastings
mellett (okt. 14.) döntő győ-
zelmet arat, az angolszász
dinasztiát megdönti és be-
vonul Londonba. -
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1074. IV. Henrik császár a
keleti őrgrófság területéről
hadat índí't a Géza által
szorongatott Salamon segít-
ségére. A hadjárat nem si-
kerül, Henrik télvíz ídeíén
visszavonul. - Az ország
nyugati . peremére szorult
Salamon csak a későbbi
nyugatmagyarországi sávot
tudja megtartaní. ebből is
át kell adnia Mosont és né-
hány kísebb várat la segít-
ség fejében Henriknek.

1078. Ernő osztrák őrgróf
na, II. Lipót (1075-1095)
IV. Henrik német-római
császár- ellen fordul.

1079. IV. Henrik császár
hadjárata Ausztria' ellen.
II. Lipót őrgróf, akit a
Henrik császár 'elleni harc-
ban László magyar király
is támogat, a fegyveres túl-
erő Icövetkeztében meghó-
dolásra kényszerül.

1082. máj. II. Lipót oszt-
rák őrgróf a meurbergi
csatában vereséget ezenved
Vratíslav cseh fejedelem
hadaitól, akinek' a győze-
lern után Henrik \császár
az osztrák őrgrófságot hű-
bérbe adja.

1084. II. Lipót osztrák őr-
gróf és anémet-római csá-
szárrá koronázott IV. Hen-
rik kibékülnek. Lipót hű-
bérurának ismeri el a 'csá-
szárt; Henrik pedig elis-
meri az őrgrófság [ogaít.

11l-91. II. Lipót, Ausztria
hercege, betelepíti a bencés
rendet és fontos tisztsége-
ket adományoz a szerzete-
seknek. Uralma alatt meg-
erősödik' a \páp~ párt.'
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1074. Besenyők és úzok
lázadása a bizánci hívatal-
nokokellen. Nestor bizánci
hadvezér a lázadók mellé
áll. A duna vidéki bolgár-
ság, besenyő-bolgár vere-
tés alatt, elszakad Bizánc-
tól.

1088. Kun betörés bolgár
területen át Konstantíná-
polyíg.

-
1091. Újabb besenyő be-

törés; bizánciak és bolgá-
rok fényes győzelme a
besenyőkén.

1075-1076.Vratislav ki-
tünteti magát IV. Henrik
császár szász hadjárataiban,
amiért Henrik jutalmul
megajándékozza a szász ke-
leti határgrófsággal (Alsó-
Lausitz), majd a meísseni
határőrgrófsággal.

1082. máj. A meurbergi
csatában Vratíslav cseh fe-
jedelem hadai győzelmet
aratnak II. ,'Lipót osztrák
őrgróf felett.

1085. ll. Vratislav (1061-
1(92) cseh fejedelem föl-
veszi a királyi cimet. Vra-
tislávot, nejével, Svatavá-
val együtt Eigílbert trieri
érsek IV. Henrik utasítá-
sára Prágában megkoro-
názza.

1091. Vrafislav morvaor-
szágí hadjárata során meg-
szállja Brünnt és Olmützöt.
A meghódított tartomány
kormányzását fiára, Bole-
slavra bízza.

háborúban Bizánc erősebb-
nek bizonyul, Mihály a du-
razzói békében kénytelen
Bizánc javára. lemondani
Dúrazzőról és kőrnyékéről.

1075. Zvonimir bánt (1075
-1089) Horvátország kirá-
lyává választják. Zvonimir
megszüntetí a bizánci be-
folyást és teljes erejével
Rómát támogatja.

1076. Zvonimir feleségül
veszi Szent László nővérét,
Ilonát (Jelena).

1078. Mihály zétaí szerb
fejedelem koronát és ki-
rályí palástot kér Rómától.
a pápa elutasítja.

1082. Mihály utódja, Kon-
stantin Bodin (1082-1101)
1. Komnen Elek bizánci
császár szövetségeseként
sikeres harcokat vív a Bal-
kárira törő itáliai norman-
nok ellen. !

1085. Bodin szerb fejede-
lem a meghódított Bosz-
niát átengedi szövetségesé-
nek, stevan rasciai főzsu-
pánnak.

1089. Zvonimir királyt
tervezett kereszteshadjá-
rata miatt a knini ország-
gyűlésen megölik a horvát
rendek.

1090. II. stevan (1089-
1090) az utolsó horvát
nemzeti király halála után
Jelena (Ilona) királyné,
Zvonimir özvegye behívja
az országba bátyját, Szent
Lászlót. A .magyar ; sereg
Gvozdig, a mai Petrova Go-
ráig elfoglalja Horvátor-
szágot. A horvát főrangúak
felajánlják a trónt.

1091. Az elfoglalt horvát
terület királya Szent
László unokaöccse, Almos
herceg (1091-1095) lesz.
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1079. Vörös Oroszország
elszakítása Lengyelország,
tói. - Szt. Szaniszló vér-
tanúsága.

MAGYARORSZAG

1074-1077. A trónra [u-
tett 1. Gézát Dukasz Mi-
hály bizánci császár díszes
koronával ajándékozza
meg. EZzel Bizánc elismeri
a magyar királyság szuve-
rénitását.

1077-1095. 1. (Szent)
Lászlo király befejezi Ist-
ván király országszervező
művét. I •

1083. László közbenjárá-
sára István királyt, Imre
herceget és Gellért püspö-
köt szenbté avatják.

1089. A Dráva és a Szá-
. va közti szlavón terület

bírtokbavétele.

1090. László király meg-
alapítja a zágrábi püspök-
séget.

1091. II. Stevan horvát
király halála (1090) után a
horvátok a trónt az el-
hunyt Zvonimir király só-
gorának, László királynak
ajánlják fel.

ROMANOK

1073-77. IV. Henrik né-
.met császár (1056-1106)
VII. Gergely pápával (1073
-85) az egyházi méltóságok
betöltése miatt az u. n. in-
vesztitura-harcba kevere-
dik. A császár végül Canos-
sában kénytelen megaláz-
kodni a pápa előtt (1077).

1090. Anna Komne:ne
közlése a Marica-folyó kör-
nyékén lakó "vlach"-okról.
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1095. II. Lipó'tot a herceg-
ségben fia, a vallásos életű
Ill. Lipót (Leopold der
Heilige) követi, akit .1484-
ben szentté avattak.

1096. II. Orbán pápa fel-
hívására Remete Péter ve-
zetése· alatt bajorországi
keresztes had vonul át
Ausztrián.

1096. Amiensí Péter ke-
reszt,es hadai átvonulnak
Bulgáríán és súlyos pusztí-
tást okoznak.

1106-1134. Ill. Lipót ko-
lostoralapí tásaí (Kloster-
rieuburg 1110, Heiligen-
kreutz 1134.) - Ill. ;Lipót
székhelyét Leopoldebergbe
teszi át.
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1092. Vratáslav halála után
trónvillongás tör ki Cseh-
országban, amit fia, az eré-
lyes II. Bretislav rövidesen
letör, r- II. Bretislav len-
gyel hadjárata. ,

1093. A magyarok elfog-o
Ialta horvát területtől délre
Péter horvát főúr átveszi
az uralmat.

1097. II. Bretislav bör-
tönbe veti rokonát, brünní
Udalrikot (Ulrik), hogy
öccse, Bofivoj számára biz-
tosítsa a trónt.

1096. Vukán (1070-1113)
raskai főzsupán függetle-
níti magát Bizánctói és a
bizánci csapatokat Skoplje
környékén megveri.

1097. Komnen Elek bi-
zánci császár nagyszámú
sereget küld Raska el-
len, Vukán meghódol és
elismeri Bizánc fennható-
ságát. - Bodin Konstan-
tin zétaí fejedelem elfog-
lalja Raguzát és a zétai
szerb tartomány központ-
jává Skutarit teszi.

1099. ápr. IV. Henrik csá-
szár Regensburgban, II.
Bfetislav kérésére, Borivojt
elismeri Csehország jövendő
hercegének. Bretíslav
átadja öccsének Morvaor-
szág ,egy részét Brünnel, -
Bofivoj nőűl veszi Ill. Li-
pót osztrák őrgróf nővérét.

1100. dec. Bfetislav or-
gyilkosság áldozata lesz.

1107. máj. Svatopluk 01-
mützi fejedelem lengyel se-
gítséggel Csehországba vo-
nul, elűzi Borivojt és CSeh-
ország fejedelmének nyil-
váníttatja magát.

1109. Svatopluk a 'lengyel
herceggel vivott szilézíai
hadjáratban elesik. Utódja
Vratislav harmadik fia, akit
1. Vladislav néven Cseh-
ország fejedelmévé válasz-
tanak. - A száműzött BOÍ"Í-
voj lengyel Boleslav segít-
ségével váratlanul betör I
Csehországba.

1102. Kálmán magyar ki-
rály Péter horvát kor-
mányzó legyőzése. után
egyezséget köt a horvát
rendekkel a Zára melletti
Biográdon.
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1092-1093. Vratis1av cseh
fejedelem fia, U. Bfetislav
hadat indít Lengyelország
ellen és a glatzi tartomány-
nak cseh hűbérként való
átengedésére kényszeríti.

1102-38. Ill. Boleszláv
ismételten megkísérli Po-
meránia meghódítását, -
1100 körül Bambergi Ottó
püspök mísszíós ikörútja
Lengyelországban.

1109. A lengyel-német
háború során Glogov vá-
rát megvédik, - Ferde-
szájú (IlL) Boleszláv le-
győziV. Henrik német csá-
szárt.

1095-1116. Kálmán ki-! 1694. A kunok betörnek a
rály (Könyves Kálmán) bizánci birodalomba: Anna
uralkodása; e kerszakban Komnene szerínt la Hae-
jelentős törvényalkotó te- mus (Rhodope) hegységen
vékénység folyik. át románok vezették őket.

1096. Magyarországon át-
vonulnak az első keresz-I tes háború hadai.

1091-1092. László király
egyik udvari papja meg-
szerkeszti a franciás - szel-
lemű Gesta Ungarorum-
ot. - László király szí-
gorú büntetőtörvények ho-
zatalával helyreállítja a
Szent István halála óta
megrendüls köz- és va-
gyonbiztonságot. Folytatja
a kírályi birtokok szerve- I
zését és a határvidékek I
biztosítását; az utóbbi célt
szolgálja az erdély] vajda-
ság és a szlavón bánság
életrehívása.

1097. Kálmán király nő-
ül veszi Orbán pápa egyik
hívének, Roger sziciliai őr-
grófnak leányát. Kálmán-
nak a pápai udvarral és a
sziciliai francia-normann
uralkodó családdal való
_összeköttetése még később,
a XII. század közepén is
elősegíti Magyarország déli
irányú terjeszkedését.

1098. Szent István ép-
ségben maradt jobbját
ereklyeként helyezik el a
biharmegyeí szentjóbi apát-
ság templomában.

1102. Kálmán király le-
veri Péter horvát kor-
mányzó lázadását és magát
Horvátország királyává ko.,
ronáztatta. A következő
években sorra hódoltatja a
dalmát városokat és szige-
teket.

1105. Bizánci források
szerint "vlachok" élnek az
Athosz-hegy közelében,
Kaikydiké-félszigeten.

1095. II. Orbán pápa Cler.,
montban meghirdeti az első
keresztes hadjáratot a
szeldsuk-tőrökök kezére ju-
tott Szentföld visszahódítá-
sa végett. .

1099. Bouillon Gottfried
elfoglalja Jeruzsálemet.

1100 körül. A bolognai
egyetem alapítása.
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1118. II. István magyar
.király hadüzenet nélkül be-
tör Ausztriába es megsar-
colja a lajtamenti ország-
részt. I

1119. Lipót őrgróf a ma-
gyar támadás válaszaként
együttes osztrák-cseh pm:- '
tyázóhadjáratot vezet a ma,
gyar határszélí területek
-ellen. Az osztrák-cseh csa-
patok beveszik es felgyujt-
ják Kismartont. '

1136., nov. Ill. Lipót
-több, mint négy évtizedes
-uralkodás után meghal.

1137. Bécs Viennensís 10-
-cus néven szerepel az ok-
levelekben.

1138. III Lipót középső
fia, Otto, Ausztria első
nagy történetírója, elfog-
lalja a freisingi püspöki
.széket (Freisingj, Otto).

I

I
-1
I
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1110. jan. V. Henrik csá-
szár a Pilsen mellettí Roky-
czanban ítélőszéket tart,
Vladíslavot ünnepélyesen
megerősíti jogaiban, az el-
fogott Borivojt a rajnamentí
Hammerstein várába zá-l
ratja.

1114. 1. Vladislav (1109-
1125) cseh fejedelem maga
és utódai számára elnyeri a
császári pohárnok tisztjét a
német-római birodalomtól.

1125. ápr, Vladíslav ha-
lála után öccsét, Sobé sla-
vot az országnagyok Cseh;'
ország fejedelrnévé választ-
ják, de mível nem kér'te

I megerősítését, Lothar német
kírály hadat indít CSeh-
ország 'ellen.

1126. Az Érchegységen
keresztül a kulmi völgybe
vonult nérriet sereget SoM-
slav csapatai megsemmisí-
tik, Olmützí Ot'tó elesik.
Lothar ünnepélyesen elis-
meri Sobéslav cseh herceg-
ségét.

1140. febr. 1. SoM slav
halála után 1. 'Vladislav Ieg,
idősebb fia lesz fejedelem,
aki II. Vladislav néven ,el-
foglalja a trónt.- Vladislav
'trónörökös, Sob éslav fia
nagybátyjához, Béla ma-
gyar kírályhoz menekül.

1113. A Rasciában ura-
lomra került Uros (1113
-1140) főzsupán szakít az
időközben megerősödött
bizánci orientációval és a
a szerb tartományok Bi-
zánc-ellenes szövetségét
ajánlja.

1136. II. (Vak) Béla ma-
gyar király feleségül veszi
Uros rascíaí főzsupán leá-
nyát, Ilonát. A királyné ki-
séreteben Magyarországra
érkező szerb főúrakat Belos
zsupán, Ilona nagybátyja
vezeti. Uroá hozományként
a magyárok által egyébként
is elfoglalt Boszníát adja
Ilonával. Az úl tartomány
Ráma néven kerül a ma-
gyar koronatartornányok
közé, rnert eleinte csak a
Ráma folyó vidékére kor-
látozódik,

1140. Uros halála után
Prtnislav (1140-1156) ras-
ciaí főzsupán a magyar ud-
vartól kér támogatást Bí-
zánc ellen.
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1110. A tarcali zsinat el-
fogadja Kálmán új tör-
vénykönyvét. A törvény-
hozásban nagy szerep jut
a francia származású AI-
berichnek.

1141-62. II. Géza magyar
király idejében Erdélybe
kezdenek betelepülni a szá-
5Z'Ok, akiknek területén
későbbraz erdélyi románc;
kat először emlitik (vö.
1206-11, 1222-1224).

1122. A wormsi konkor-
datum megkötésévei II. Ca-
lixtus pápa befejezi az in-
vesztitúra-harcot.

1115-1116. Háború Ve-
lencével. Dalmácia Velence
kezére kerül. - II. István
kudarcba fulladt béketalál-
kozója Vladislav cseh feje_
delemmel Uhersky (Ma-
gyar) Bródnál.

1140.IH. Boleszláv fiai-
nak tr6nviszályában a len-
gyel kírályság vetélkedő
hercegregekké bomlik szét.

1130. Megalakul az első
magyarországi premontrei
kolostor (Váradelőhegy),

1131-1141. II. (Vak) Béla
délszláv családi kapcsola-
tai segítségével (felesége
szerb hercegnő) megszerzi
a Száva jobbpartján levő
rámai bánságot. (1136.) -
Ismét kíterjesztí uralmát
Spalatóra és a dalmát ten-
gerpartra.

1138.HI. Boleszláv - ha-
lála előtt - felosztja fiai
között a lengyel birodal-
mat, mely Pomeránía újbóli
elfoglalásával a Baltí-ten-
gerig terj edt.

1141-1146. Belos szerb
főúr, Ilona özvegy királyné
nagybátyja, báni címmel a
kískoru II. Géza (1141-
1161.) gyámja lesz. Belos
bán erős kézzel megfékezi
a régensség ideje alatt ki-
tört belviszályt.

1141-1162. II. Géza az
ország határainak -védel-
méül szolgáló lakatlan s
többnyire erdős területe-
ket, így a Szepességet és
Erdély északkeleti és dél-
keleti vídékeit, rajnai és
flandriai németekkel népe-
síti be. - Erdélyben 'a
székelyek .törzse a Kü-
küllő-vidéken át mind ke-
letebbre nyomul s a szá-
szokkal együtt biztosítja a
Kárpátvonal védelmet,

3 Radlsies E.: A Dunatáj Ill. 33
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1158. szept. II. Henrik
osztrák őrgróf és Barbá-
rossa Frigyes egyezménye
a regensburgi birodalmi
gyűlésen. Henrik jelképe-
sen visszakapja a bajor
hercegséget, a Bajorország
feletti uralmat azonban
Oroszlán Henrik bajor her;
eeg gyakorolja, Ezzel szem,
ben Frigyes császár Auszt-
riát a hozzátartozó grófsá-
gokkal együtt hercegség
rangjára emeli és átnyujtja
Babenbergi (II. Jasomir-
gott) Henriknek a később
osztrák felségjelvénnyé vált
piros-fehér-piros "Baben-
berg-zászlókat" .

1156. szept, 17. Barba-
rossa kiállítja a Babenber-
gek részére az ú. n. Privi-
legium minus nevű kívált;
ságlevelet, mely szerint az
-osztrák hercegség leány-
ágon is örökölhető, a her-
ceg országának bíróí főha-
talma s a birodalommal
szemben a szokásos rész-
hadviselésen és a biro-
dalmi gyűlésben való rész,
vételen kívül másra nem
kötelezhetö. A privUégium
minus révén Ausztria A

birodalomtól szinte kUUSn-
álló heroegség lesz.
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I 1142."Polgárháború" Cseh.
I országban. II. Viadislav le-

I
győzi ellenfeleit és az ellen-
állás fészkét, Morvaorszá-

l got büntető hadjárattal
i sujtja.

I

I
I
!
!

1157. II. Vladialav (1Uo-
11'73) cseh fejedelem utód-
lási joggal királyi koronát
kap 1. Barbarossa Frigyes
német-római császártól. A
koronázás 1158-ban a re-
gensburgi gyűlésen törté-
nik.

1150. Szerb-magyar fegy-
verszövetség Mánuel bizán-
ci császár ellen. A szövetsé-
ges sereg hősiesen védeke-
zik a bizánci túlerő ellen a
Tara és Drína között. A Il.
Uros néven kormányzó Prí,
bislav rascíaí főzsupán vé-
gül is békét kér és megígért
a bizánci hűbér elfogadását,
amíért a rasciaíak elűzik.

1151. Mánuel vísszahe-
lyezi Rascia élére II. Uro~t.
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1157. Barbarossa Frigyes
L ngyelország ellen. - Fri-
gyes császár lengyel hadjá-
ratában résztvesz II. via-
dislav cseh fejedelem. -
IV. Boleslav lengyel herceg
adófizetésre kényszerül.

1159. II. Ulászló (Wladisz-
law)herceg fiainak vetétke-
dése kövétkeztében Szilézia
és Nyugatpomeránia elsza-
kad Lengyelországtól.

••

1142. II. Géza a tolname-
gyei Cikádorra betelepiti a
francia cisttercitákat.

1143-1180. Komnen Ma-
nuel bizánci császár (Szent
László lányának fia) a
régi római birodalom
feltámasztására törekszik,
s Magyarország déli tarto-
mányait átjáróul próbálja
felhasználni Itália felé.
Ezért több Ízben beavatko-
zik a magyar belügyekbe
(trónvíszályokba). A Sze-
rémséget sikerül elragad-
nia, de halála után ez is
visszakerül Magyarország-
hoz.

1159. A párizsi egyetemen
már magyar diákok tanul;
nak.

ROMANOK
ERDU YI ROMANOK

1150-57. Orosz források
említést tesznek GaIlicia
terilletén a "boloho-vok"-
ról, akiket egyesek romá-
noknak tekintenek. Orszá-
gukat Bolohovo-nak hívják.
Kenézeik beavatkoznak a
volhíniai f,ejedelmek har-
caiba.

1143. Portugália függetle-
níti magát Spanyolország-
tól; Alfonz felveszi a ki-
rályí cimet.

1147. Az Edessza elfogla-
lására indult II. keresztes
hadjárat sikertelenül vég-
ződik. - Moszkva alapí-
tása.

1150. körűl. A párisi
egyetem alapítása.

1152. Ill. Konrád halála
után unokaöccsét, Sváb
vagy Rőtszakállú (Barba-
rossa) Frigyest a fejedel-
mek frankfurti gyűlése ki;
rállyá választja.

1155. Meghal Clairvauxi
Szt. Bernát, a ciszterci rend
szervezője. - Barbarossa
Frigyest a pápa német-ró-
mai császárrá koronázza;
a császár megindítja a Ho-
henstaufok százéves harcát
Itália és az Egyházi állam
meghódításáért (gueltek és
ghíbelinnek.) - Megkezdik
a moszkvaí Kreml építését.
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1177. II. Henrik halála
után fia, V. Lipót herceg
hadjáratot vezet Csehor-
szág ellen, de 1179-ben
Frigyes császár az égeri
birodalmi gyűlésen ·€!lren-

deli laz (ellenségeskedés Jbe-
szüntetését,

1180. A stájer határőr-
.grófság (Steiermark) a né-
met birodalmi gyűlés hatá-

I rozatából hercegség rang-
jára emelkedik.

1186. V. Lipót osztrák és
Ottokár stájer hercegek az
Enns közelében lévő Szent.,
György-hegyen megálla-
podnak abban, hogy a
stájer hercegi család ki-
halta esetén Ausztriát és
Stájerországot minden
időkre egyesítik a Baben-
bergek jogara alatt (Geor-
genberger Erbvertrag),

1187. A meggyengült bi-
zánci birodalom peremén
Aszen "vlach" bolgár felke-
lővezér szerb és kun segít-
séggel felszabadítja a bol-
gárság egy részét és 1187-
ben Tirnovóban a bolgá-
rok cárjává koronáztatja
magát. Emel megalapítja
az Aszenida uralkodóházat
és a második cárságot.
(1187-1398).

1190. II. Izsák bizánci
császár a bolgár hadjárat
során súlyos - vereséget
szenved.
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1173. II. Vladislav be-
tegségére tekintettel le-
mond a trónról fia, Fri-
gyes javára, akit a .Pfe-
mysl-ház morva ága nem
ismer el. Véres trónviszály
után Barbarossa Sobe slav
herceget Csehország. birto-
kában, hercegi címmel
megerősíti.

1169. Nemanja (1159-
1196.) rasciai szerb zsupán
megveti a Nemanja szerb
nemzeti uralkodóház alap-
jait.

1170.Montenegró (eredetL
leg a zétai tartomány éI
Skutari közötti terület) Ne-
manía uralma alá kerül.

1173. Nemanja békét köl
Mánuel bizánci császárral

1177. Az antivári püspök-
ség megszünése.1178-1182. II. sobestav

és az elűzött Frigyes her-
ceg trónviszálya. Végül is
Sobeslav száműzetésben
meghal és Barbarossa Fri-
gyes a regensburgi biro-
dalmi gyűlésen a trónkö-
vetelők víszályát megszün,
teti, Csehországot Frigyes-
nek, Morvaországot Konrad
Ottónak ítéli.

1180. Kulin bán (1180-
1204.) az egyesített Boszni
fejedelme kí teriesztí BOSl
nía határait a Száváig É

Drináig. Kulin hallgaéóh
gosari engedélyezi a miszti
kus bogumil szekta terjesz
kedését Boszniában, Ugyar
akkor Nemanja kiirtja
rascíai bogumilízmust,

1185. Nemanja bolgi
szövetségben hadat i~d'
Bizánc ellen. A sikertele
hadjárat az 1193. évi kén'
szerbéke következtében t
rületi veszteségekkel jáJ
Ezzel egyidőben Ne~~
egyesíti uralma alatt Ras
ciát, Zétát, Trebinjét é
Humot.
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1182-1205. Közelnegyed-
JZézados véres küzdelem
után Lengyelország vissza-
61.erziVolhyniát es Vörös
Ruthénföldet (Galicia).

1163. Magyar-cseh közös
hadjárat a Bácsig előnyo-
mult Manuel görög császár
ellen.

1164. Nicetas Choniates
Akomínatos bizánci króní-
kás Andronikos Komnen
bizánci herceg menekülésé-
vel kapcsolatban megjegyzi,
hogy Galiciában "vliachoik."
fogták el- Talán az orosz
források említette "boloho-
vok" néptöredékéről van
szó, akikről néhány évti-
zeddel hamarább skandináv
források "B1akumen" né-
ven adnak hírt.

1185. Francia es olasz
építészek megkezdik a ro-
mán stílusú esztergomi ki-
rályí palota építését.

1185. Péter és Aszen, a
Haemus-vídékí "vlach" test-
vérpár lázadást szítJ IL
Angeros Izsák bizánc» csá-
szár ellen, aki az eddigiek-
nél súlyosabb adókat köve,
teL Több évig tartó harc
kezdődik Bizánc és a fel-
lázadt bolgár-vlach csapa-
tok közt. A küzdelmet Ill.
Angeles Elek is folytatni
kényszerül.

1187. Szaladin, Egyiptom
szultánja visszafoglalja Je-
ruzsálemet. A IlL keresz-
tes hadjárat Barbarossa ha-

, Iála, valamint Fülöp Agost
francia es Oroszlánszívű
Richárd angol király egye-
netlenkedése miatt ku-
darccal végződik.

1172-1196. A bizánci ud-
varban nevelkedett Ill. Bé-
la magyar király szövetsé-
get köt Manuel császárral
s ezzel véget vet a bizánci-
magyar ellenségeskedésnek.

1186. Ill. Béla nőűl veszi
VII. Lajos francia király
leányát, a 'korán elhúnyt
Henrik angol trónörökös
özvegyét. A francia műve-
lődés hatása egyre erősödik.
Francia ciszterciták tele-
pednek le Egresen, Pilisen,
Zircen és Szentgotthárdon,

1188. II!. Béla meghódít-
~ ja Galiciát (Halícsct), de

uralma nem tartós.
1189. A harmadik keresz-

tes háború alkalmával Bar-
barossa Frigyes német csá-
szár hadaival átvonul Ma-
gyárországon.
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1191. V. Lipót résztvesz
a nagy keresztes háború-
ban, de Oroszlánszívű Ri-
chárd angol királytól el-
szenvedett sérelme míatt
rövidesen visszatér a Szerit-
földről. A rangrejtve Auszt-
rián át hazatérő Oroszlán-
szívű Richárdot 1192-ben
elfogatja, majd, váltságdíj
ellenében, kiadja a császár-
nak.

1192. Örökösödési szerző-
dések révén a Babenber-
gek rnegszilárdítják ural-
mukat Felsőausztriában és
kiterjesztik fennhatóságu-
kat a stáier hercegségre.

1192. máj. IV Ottokár
stájer herceg halála után
a császár a wormsi gyűlé-
sen a stájer hercegséget V.
Lipót osztrák hercegnek és
utódainak adományozza.

1198. 1. Frigyes, V. Lipót 1197-1207. Péter és Asz-
fia, résztvesz anémet feje- szen árulás révén gyilkos-
delmek kereszteshadjáratá- ság áldozatául esnek (1196-
ban és a szentföldi jár- ·97), de testvérük toníta
ványban elpusztul. . I (Ioanicíus, görögösen Ka-

loioannes) a második bolgár
bírodalom megalapítója lesz
s az Asszenida-dmasztía
legkiválóbb uralkodója. A

I
görög-bolgár viszály most
már elüi: 1204-től kezdve
görögök és bolgárok együtt

l küzdenek .fFlandriai Bal-
duin latin császársága ellen.
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1191. márc. Frigyes ha-
lála után VI. Henrik meg-
erősíti Frigyes öccsét, Pre-
myslt (1. Premysl Ottokár)
Csehország birtokában.

1194. Aszen elfoglalja
Szófiát.

1195. Aszen előretör a
Sztruma völgyében,

1192--1193. 1. Pfemsyl
Ottokár résztvesz anémet
fejedelmek császárellenes
összeesküvesében. VI. Hen-
rik császár hadjáratot ve-
zet ellene. ottokár elme-
nekül, trónját csak Henrik
halálakor, 1197 nyarán
nyeri vissza.

1197-1230. 1. Premysl
Ottokár (Otakar) rendezi
Csehország viszonyát a né-
met-római birodalommal. A
függőség meglazulása.

1204. Kaloioannes és Ill.
Ince pápa tárgyalásai; Leo
bíbornok, a. pápa követe
Kaloioannest megkoronáz-
za (nov. 8).

1205. ápr. 14. Kaloioan-
nes Drinápolynál diadalt
arat Flandriai Balduinnal
szemben.

1207. Kaloioannes meg-
futamítja Bonifác grófot,
a latin császárság csapatai-
nak vezérét, de Szaloniki
ostroma idején gyilkosság-
nakesik áldozatul. - Bo-
ri1 (1207-1208) Ka:Joiannes
megöletésének értelmi szer-
zője a bolgár trónon.

1212. szept, II. Frigyes
baseli aranybullájában IV.
Ottóval szemben megerő-
síti Ottokár kírályi círnét.

I
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1198. Nemanja fia, Nema-
níé Stevan (1196-1228.)
uralma idején a magyarök
elfoglalják a Neretvátél az
Una folyó forrásáig terjedő
területet, Humot.

1200. Nemanié Stevan
öccse, Vukán szövetségre
lép Imre magyar király
testvérével, Endrével, hogy
bátyja elűzésevel magyar
fennhatóság alá helyezze a
szerb tartományokat. Vu-
kán kísérletét Nemanié
Stevan erélyes közbelépése
meghí usí tja.

1201. Ill. Ince pápa kérel-
mére Imre magyar kírály
!elswlitja Kulin bánt a bo-
gumilek kíűzésére. Kulin
taktikai okokból Rómától
"igazhitű férfiakat" kér. a
boszniai vallási kérdés ki-
vizsgálására.

1215. II. E.'1.dre magyar
király Henrik német-római
császárral a szerb tartomá-
nyokra tör, seregét a rav-
nai ütközetben megverik.
Az ütközet után Nemanié
Stevan öccse, Száva (a ké-
sőbbi Szent Száva) tanácsá
ra a magyar táborba megy.
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UOS. A zawichostí csatá-
ban Leszék herceg le-

győzi Román halicsi feje-
delmet és Halicsot Len-
gyelországhozcsatolja.

1195 körül Ill. Béla ki-
rály udvari papja, a Pá-
rizsban nevelkedett Ano-
nymus, ("P. mester") meg.,
kezdi híres krónjkáját, a
Gesta Hungarorurnot.

1191. 1. LMzló királyt
uentté avatják.

1206-12(?) Joachim, Sze;
ben grófja, Asszen Burul
bolgár cár segítségére siet
ennek Roman, rutén feje-
delem ellen viselt harcai-
ban. Joachim seregében"
egy 1250-i oklevél szerínt,
szászok, románok, székelyek
és besenyők harcolnak. Va-
lószínű, hogy az erdélyi,
pontosabban fogarasi romá-
nok első említéséről van
sm.

1208-1235. A váradi re-
gestrum keletkezése: a vá-
radi káptalan ítéleteinek
művelődéstörténetileg igen
értékes gyűjteménye.

1211. II. Endre az Olt
folyótól keletre eső terület
térítését és igazgatását a
Bareaságra telepített né-
met lovagrendre bízza. A
lovagrend működésének
biztosítására várakat épít,
de csakhamar szeparatisz-
tikus törekvéseket mu-
tat; ezért Endre a lovagok
ellen fordul, s kiűzi őket
az országból (1225).

1198. Meghal Averroés
arab filozófus. AristotelesI követője. Művei nyomán az
aristotelesi bölcselet elter-
jed a Közelkeleten.

XIII. sz. első fele: Sorbon
Róbert, Szt. Lajos francia
király gyóntatója nagy sze-
repet játszik a róla elneve-
zett párisi egyetem (Sor-
bonne) megszervezésében,
Ennek tanára lesz Aquinoi
Szent Tamás (1252-60), a
legnagyobb skolasztikus.

1204. A IV. keresztes há-
borút Velence egyenesen az
Angelos-dinasztia gyönge
Bízánea ellen Indítja s el-
foglalja Konstantinápolyt.
Flandriaí Balduin megala-
pítja itt a latin császársá-
got, melyet 261-ben Palai-
logos Mihály dönt meg.

1214. Dzsingisz-kán, a
rnongolok ura, elfoglalja
Pekinget,

1215. Földnélkü!i János
angol király kiadja az an-
gol közszabadságok alap-
okmányát, a Magna Char-
tát. - Ill. Ince pápa, mi-
után rendezte Néme,tország-
ban közbelépésével a csá-
szárválasztás körül dúló za-
varokat, összehívja a IV.
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1217-18. A németi feje-
delmek: szentföldi hadjára-
ta. VI. Lipót osztrák her-
ceg vezetésével külön oszt-
rák csapat harcol a keresz-
tes zászlók alatt.

1221. Bécs városi jogokat
nyer. ' \ !

I
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1218. n. iAszen ~ván
(1218-1241) trőnralépésé-
vel megkezdődik a belső
virágzás és hődítások kora
a második cárság történe-
tében.

1230. II. Aszen Iván
(1218-41) Theodoros ep iru-
szi görög császárral szem-
ben aratott klokotnicai
győzelmével Bulgáríához
csatolja Macedónia és Trá-
cia bizánci hűbéres tarto-
mányokat. .

CSEHORSZAG
CSEHEK, $ZLOVAKOK

1216. Ottokár kívánságá-
ra a cseh főrangúak fiát, la
11 éves Václávo't, akinek TL
Frigyes császár Csehorszá-
got hűbérül adja, királyuk-
ká választják.

1227. Ottokár Morvaor-
szágot, ahol korábban fivé-
re, Viadislav kormányzott,
legifjabb gyermekének,
Pfemysl hercegnek adomá-
nyozza.

1230. dec. 1. Pfemsyt ot-
tokár, a cseh :államiság
megalapítója, meghal. Fia,
Vencel, követí :a trónon.

hol ünnepélyesen togadiák
és szerb-magyar fegyver-
szövetséget határoznak eL

1219. Szent Száva kiesz-
közli a bizánci patriárchá-
tusnál a szerb nemzeti egy-
ház önállóságának elisme-
rését. A :független szerb
egyház első érseke Nemanié
Száva.

1220. Nemanic Stevan a
pápától nyert koronával
Szerbia királyává koronáz-
tatja magát.

1228. Stevan szerb királyt
fia Radoslav Stevan (1228-
1234) követí. Radoslav ki-
rály kímondia, hogy a [ö-
vőben minden szerb kírály
köteles felvenni az első
szerb koronás uralkodó
iránti kegyeletből a Stevan
(István) keresztnevet is,
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1226. Mazóvi Konrád,
Mazóvia (Eszaknyugat- Len-
gyelországgal határos tarto-
mány) hercege behívja a
II. Endre magyar király
parancsára a Bareaságból
eltávolított német lovag-
rendet Kujavia betelépíté-
sére. Ez időtől a tannen-
bergí ütkőzetíg (1410) a né-
met lovagrend állandóan
nyugtalaní tla az északi és
északnyugati lengyel hatá-
rokat. - C'helminsk és
Nieszava átengedése a né-
met lovagrendnek. - A né-
met lovagrend ekkor kezdi
meg többévszázados erő-
szakos terjeszkedését.

1217. Endre kereszteshad-
járatot indít azzal a mel-
lékgondolattal, hogy meg-
szerzi a latin császárság
trónját. (Második felesége
t. i. Capet-Courtnay Péter
Ieánya.) Sem a Szentföldön
nem arat sok sikert, sem
a császári koronát nem
tudja megszerezní. (A bi-
zánci trónra sógorát, Court-
nay RóbeTtet választják
meg.)

1221. Megalakulnak az
első magyar domonkos;
rendi kolostorok. (Székes-
fehérvár, Veszprém. Győr.)

1222. Az első magyar
"alkotmányos" szabadság-
levél, az ú. n. Aranybulla
a törvényt és jogot sértő
királlyal szemben a nemes,
ségnek megadja az ellenál-
lás jogát (ius resístendí).

1224. A Szeben környé-
kén lakó szászok az u n.
"Andreanum" révén fon-
tos kíváltságokat kapnak.

1225. tájáról való a
Pray-kódexben fennma-
radt legrégibb magyar szö-
vegemlék: -a Halotti Be-
széd.

(

1222. II. Endrének a Né-
met Lovagrend számára ki-
állított oklevele tesz elő-
ször említést aHavasalföld
keleti é.'> talán Moldva déli
részében élő "brodnikok"
szláv, szJ.áv-román vagy
szláv-török népéről: Ugyan-
ezen oklevél nevezi "terra
Blacorum"-nak Fogaras-
megye déli, románlakta te-
rületét.\

1223. II. Endre egyik
adománylevele :említi azo-
kat a románokat, akik Fo-
garas megyében, a kerci
cisztercita kelostor körül
élnek.

1224. II. Endre megerősúti
a szászok kiváltságait; a
románok és besenyők Iakta
fogarasd erdőségeket ("sil-
vam Blacorum et Bisseno-
rum") a három nép közös
haszonélvezetére rendeli.

1227-28. Béla "ifjabbik
király" (a jövendő IV. Bé-
la) pápai hozzájárulással
megszervezi Moldvában az
ú. n. "kun püspökséget",
amelynek, IX. Gergelynek
IV. Bélához intézett levele
szerint (1234), nemcsak a
kunok, de az ortodox ro-
mánolk térítésével is kell
foglalkoznia. Moldvában
magyarr- telepek lJ.étesülnek,
elsősorban a folyóvölgyek-
ben és a milkovi (milkói)
"kun" püspökség közelében,

lateráni zsinatot. mely
1200 egyházfejedelem jelen-
létében intézkedik az 1217-
re tervezett keresztes' há-
ború előkészületeire nézve.

1221. Meghal Szent Do-
monkos, a domonkos-rend
alapítója. .

1224. Az Azoví-tengerbe
ömlő Khalka folyó mellett
az orosz-kún hadsereg meg-
ütközik a mongolokkal, A
mongolok győznek, az oro-
szok vesztesége óriási: ,hat
fejedelem, több mínt 70 bo-
jár és herceg és legalább
tízezer halott marad a csa-
tatéren. Elesik Romanovles
Msztíszlav kieví nagyfeje-
delem is. I

1226. M-eghal Assisi Szent
Ferenc, a ferences-rend
alapítója.

1227. Dzsingisz kán ha-
láTa.

1228. II. Frigyes a VI. ke-
resztes hadjárat során visz-
szaszerzí Jeruzsálemet, de
uralma rövid életű. - Fri-
gyes megszervezí a szícíliaí
államot, de élete a pápák-
kal való küzdelemben telik
el.
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l235. aug. A mainzi biro-
dalmi gyűlésen a cseh ki-
iály, a bajor herceg, a salz-
burgi érsek, valamint a
passaui és regensburgi püs.,
pökök vádat emelnek Har_
cias Frigyes ellen. Frigyes
herceg a birodalmi gyűlés
idézését elutasítja.

1236. A birodalmi gyűlés
jogfosztottnak nyilvánítja
Harcias Frigyest. - Auszt,
ria ellen a csehek és bajo-
rok összpontosított táma-
dást intéznek.

1237. A császár Bécset
birodalmi várossá nyilvá;
nítja és Ausztria korábbi
kíváltságainak egy részét
visszavonja. Frigyes érvény-
telennek jelenti ki a csá-
szári határozatokat és ki-
szorítja ellenfeleit az oszt-
rák hercegség területéről.

/

I

,f
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- , ki I1231. II. Aszen Ivan sza It
Kaloioannes politikájával
és megtagadja a pápa fő-
hatalmának elismerését.

1235. Aszen Ivánnak a
bizánci császárral és a ni-
ceai pátriárkával kötött
megállapodása alapján
megalakul a.z önálló (auto-
cefál) bolgár egyház; első
pátriárkája Joachim.

1241. Súlyos pestisjár-
vány Bulgáriában. A tatá-
rok betörnek az országba.

1241-56. Az utolsó Asze
nidák idején gyors hanyat-
lásnak indul Bulgária.

CSEHORSZAG '1CSEHEK, SZLOVAKOK SZERBIA, HORVATORSIAG

1%39. Vencel király fi-
vére, Ptemysl halála után
egyesíti Morvaországot
Csehországgal.

1234. Badoslav szerb ki-
rályt öccse, a raguzatakkal
szövetkezett Vlad!slav (1234
-1243) kolostorba kénysze-
rítí.

I

I
I
I

I
I

123~. Száva érsek, a füg-
getlen szerb nemzeti egy-

i ház alapítója Tirnovóban
meghal.
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1241. ápr. A mongol-
tatár átvonuló sereg. Lig-
nicánál rnegsemmísítí a
Piast-házból származó
Jámbor Henrik herceg ve-
zérletével felvonult lengyel
hadakat.

1231. Az Aranybulla meg-
újítása.

1234. II. Endre nőül veszi
Beatrix esteí hercegnőt. -
Endre leányát Erzsébetet a
thüringai őrgróf feleségét
szentté avatják (tl231). -
II. Endre uralma alatt nagy
gazdasági és társadalmi át-
alakulások zajlanak le. Az
államháztartás súlypontja
a királyi uradalmákról. me-
lyek ez időben nagyrészt
magán birtokosok kezére ke,
rülnek a regále-iövedel-
mekre helyeződtk át, sőt
megindul a földbirtoknak
hadi célokra való rendkí-
vülí állami megadóztatása
is.

1235-1270. IV. Béla ki-
rály uralkodása.

1235-1237. Julianus do-
monkosrendi barát két ke-
leti útja során eljut Nagy-
Magyarországba, a keleten
maradt magyarság egyik
ágához. Hírt hoza fenyege-
tő mongol veszedelemről.

1241. márc. A mongolok
Vereekenél betörnek az or
szágba,

1241 ápr. Egy másik mon-
gol sereg dél felől Erdélybe
nyomul és feldúlja Kolozs-
vár és Nagyvárad városát.
- IV. Béla seregei a bor-
sedmegvei Mohi pusztán
döntő vereséget szenvednek
a mongoloktöl.

1241-1242. A menekülő
Béla király az osztrák her-
cegnek kénytelen három
nyugatmagyarországi me-
gyét (Pozsonyt, Mosont és
Sopront) elzálogosítani.

ROMÁNOK
ERDÉlYI ROMANOK

1233. Magyarország dél-
keleti határainak biztosí-
tása végett IV. Béla meg-
szervezi a szörényi bánsá-
got, amely átterjedt a mai
Olténiára (Kís-Oláhország)
is. Ebben az évben talá-
lunk adatot az első névsze-
rint ismert szörényi bánra,
Lukácsra. Ugyanekkor aki-
rály Corlardus "comes"-nek
ajándékozza Loviste vidé-
két, a Lotru folyó mellé-
kén.

1237. Szubutá] mongol
serege átkel a Volgán.

1246-50 között Batu kán
az Alsó-Volgánál "Szeráj"
nevű várost alapít, amely
székhelye lett a nyugati
tatár bírodalornnak, az
"aranyhordá"-nak.

1241.ápr Mongol betörés:
a mongolok (tatárok) a szi-
léziai Liegnitz mellett le-
győzik a Iengvel-német ba.-
dakat, a Mohi pusztán a
magyar sereget.

1241-2. A mongol betö-
rés megállítja a Kárpáto-
kon túli magyar telepek
szervezését. Erdélyben vi-
szont.a lakosság tetemes
veszteségeket szenved s az
így támadt űröket a román-
ság a következő évtizedek
során rnind nagyobb mér-
téleben tölti Iti.
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1242. Frigyes a hozzáme.,
nekült IV. Béla magyar ki-
rályt megsarcolja, IV. Béla
kénytelen három várme.,
gyét átengedni vendéglátó-
jának. - Béla röviddel ké-
sőbb elhagyja Ausztriát és
Horvátországon át a dal-
mát partvidékre menekül.
-- Frigyes megszállja Sop-
ront és Győrt, a városokat
hónapokkal később IV. Béla
felmenti.

1246. Harcias Frigyes, az
utolsó Babenberg elesik a
magyarokellen vivott Laj-
ta-menti ütközetben. - Az
ú. n. "babenbergi örökség?"
ért heves uralmi küzdelem
fejlődik IV. Béla és Pre-
mysl Ottokár között. A ve-
télytársak egyelőre megbé-
kélnek annak a pápai ha-
tározatnak az értelmében,
mely szerínt az északi te-
rületeket Ottokár, Stájer-
országot IV. Béla kapja. -
Az esemény ekkel egyidő-
ben II. Frigyes német-ró-
mai császár Ausztriát és
Steiermarkot birodalmi hű-
bérbe vonja.

1248. Hermann bádeni
őrgróf igényt emel a ba-
benbergí örökségre. Her-
mann előzőleg meg szállj a
Bécset, de uralma átmeneti
jellegű. - Osztrák nemesi
követség a császártól her-

e ceget kér Ausztria számára.
A császár azonban csak
kormányzókat nevez ki, Ba-
jor ottót Ausztriában, Mein-
hard görzi grótot pedig Sti-
riában. Az osztrák nemesség
fellázad a választás ellen és
érvénytelennek nyilvánítja
II. Frigyes császár határo.,
zatát. - Magyar-cseh-bajor
vetélkedés Ausztria birt.o-
káért.
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1247. Megindul a harc a
babenbergi örökségért Cseh-
ország és Magyarország kö-
zött.

I SZERBIA, WORVATORSZAG

1243. 1. vagy Nagy Uros
(1243-1276), a bulgár ha-
tár irányában kíűzi orszá-
gából a Magyar- és Hor-
vátországon keresztül be-
szivárgott tatár csapatokat.

1248. A Szentszék Hor-
vátországban engedélyezi
a szláv istentiszteletet. -
IV. Ince pápa . Ninoslav
bosnyák bán kérelmére ,a
zenggi püspököt és a spa-
latoi ferenc es főnököt meg-
bízza a bosnyák eretnekség
kivízsgálásával,

1250-1254. A Ninoslav
bán halálával il}Jitörtbos-
nyák örökösödési háború-
ban IV. Béla Boszniát szo-
rosabb magyar fenhatóság
alá helyezi és később meg-
szervezi az ozorai és sói
bánságokat.
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1253-1254. IV. Béla és II.
Ottokár cseh király meg-
osztoznak a Babenberg her-
cegek ausztriai örökségén.
Az előbbi Stájerországot, az
utóbbi a szűkebb értelem-
ben vett Ausztriát kapja.

1242-44. Lengyelország
megtisztitása a tatároktól.

1242. A Dunántúl feldú-
lása után a mongolok nagy-
kánjuk halála miatt elhagy-
ják Magyarországot. - Rö-
viddel később megkezdődik
az ország helyreállitása: IV.
Béla számos új várat épít;
tet, főleg a határszéli ki-
rályi erdőuradalmakban
(Kolozs, Dés, Szepes, Zó-
lyom). Erősen fejleszti Zág-
rábot. A királyi székhelyet
Esztergomból Budára he-
helyezi áto - Margit (ké-
sőbbi Szt. Margit), IV. Béla
leánya, a Nyúlak szígetén
.(mai Margitsziget) lévő
Apáca-kolostorba vonul.

1243-;-1244. Az elzálogosí-
tott nyugati megyék vissza-
szerzése. - Háború Velen-
cével, Spalato elfoglalása.

1245. IV. Ince pápa támo-
gatja IV. Béla királyt Ma-
gyarország újjáépítésében
és segíti a kun-kérdés ren-
dezésében.

1246. IV. Béla magyar
király hadat vezet az oszt;
rákok ellen. A Németujhely
melletti ütközetben, a Laj-
tánál, a magyar sereg ve-
I eséget szenved, de Harcias
Frigyes elesik. Vele kihal a
270 év óta uralkodó Baben-
berg nemzetség férfiága.
(1246. jún. 15.)

1247. IV. Béla a Szörény-
ség és Kúnország védel-
mére johannita lovagokat
hív be. !

1247. IV. Béla a szörényí
bánságban a Johannita-lo-
vagakra bízza a.határvédel-
met. Az adománylevél a lo-
vagoknak biztosítja János
és Farkas kenézségét is,
azonban kivételes rendelke-
zéseket !közöl Lítovoí vajda
kenézségére, az Olton túl
birtokló Szeneszláv vajda
területére s a Litva-földre
vonatkozólag: ezeket a ki-
rály kiveszi a rend fenn-
hatósága alól. Itt hallunk
először területileg nagyjá-
b61 elhatárolt román politi-
kai alakulatokról.

1250. Megalakul az egyet-
len magyar szerzetesrend: éI
remete Szent Pálról elneve,
zett Pálos-rend.

12<14. Az egyiptomi szul-
tán visszafoglalja Jerumá-
lemet: VII. keresztes had-
járat. Szent Lajos francia
királyt csak nagy váltság-
díj ellenében tudják kivál-
tani (1248).

1250. Meghal II. Frigyes,
az utolsó Hohenstaufen csá-
szár. Dél-Oroszországban az
európai mongol hóditás ma-
radványaként megalakul az
ú. n. kípcsaki mongol biro-
dalom.
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1251. II. Premysl Ottokár
cseh király krterjeszti ha-
talmát Felső- és Alsó-
ausztriára.

1260. A magyarok ki-
szorulnak Stájerországból.
Egész Ausztria II. Premysl
Ottokár uralma alá kerül.

125'7-1261. Trónviszály
Bulgáriában. A válságot
megoldó Konstantin (1258
-1277) cártól Bizánc elra-
gadja Macedónia és Trácia
nagy részét.

1269. A Spannheimer ka-
rinthíaí hercegi ház kihalta
után Ottokár kiterjeszti ha-
talmát Karinthiára és Kraj-
nára.

1270-1300. Üjabb forra-
dalmak és trónviszályok
Bulgáriában. tmak-Bulgá-
riában a kun eredetű ,Ter-
terí] György '(1281-92),
Nyugat-Bulgáriában a Szísz-
manok veszik át a hatal-
mat,

12'72_1. Rudolf habsburgi
herceg és nérriet király fel-
szólítja Ottokárt, mint az
osztrák tartományok urát,
a birodalmi hűbér megfize-
tésére.

1!'73. Habsburgí Rudolfot
császárra választják.
ottokár cseh király meg-
tagadja a birodalmi hűbért.

1251. IL Premysl Ottoká,'
megszállja Felső- és Alsó-
Ausztriát.

1260. A stájerek Ottokár
cseh királlyal szövetkezve
fellázadnak a magyar ura-
lom ellen.

1261. IV. Béla és Ottokár
megkötik a bécsi békét,
melynek értelmében Ma-
gyarország lemond Stájer-
országról.

1268. Szerb-magyar "há-
zassági szövetség", L Uros
szerb király szövetséget köt
IV. Bélával. melynek értel-
mében fia, Dragutín felesé-
gül veszi Béla unokáját,
Katalint (Katarina), aki ho-

I zományul a macsói bánsá-! got és a Szerémséget nyeri.

12'72.Ketroman Iván bosz-
niai hűbérfejedelem ma-
gyar fennhatóság alatt át-
veszi Bosznia kormányzá-
sát.
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1267.Kegyes V. Boleszláv
lengyelkirály társadalmi ki-
váltságokat ad az országa
területén élő zsidóságnak
é5 számukra helyi önkor-
mányzattal egyenértékű jo-
gokat biztosít.

MAGYARORSZAG

1269. IV. Béla szövetségre
lép Anjou Károly nápolyi I
királlyal, s kettős családi
kapcsolatot létesít az Anjou-
házzal.

1270. IV. Béla, "a második
honalapító" meghal. - IV.
Béla alatt, főleg a tatárjá-
rás után országszerte mez-
kezdődik a városlas telepü-
léseknek kőfallal való be-
kerítése. A kőfallal kerített
városok kíváltságokat nyer;
nek: lakóik a különböző
nemzetiségű vendégek (hos-
pesek) polgárokká. cíví-
sekké lesznek. - Zólyomtól
keletre nagyarányú morva,
lengyel, orosz bevándorlás
megy végbe; a Nagy-Alföl-
dön [ászok és kunok, Er-
délyben románok, a duna-
menti városokban pedig
úlabb zsidó bevándorlók
szállnak meg.

1270-1272. V. István, Béla
fia és utóda alatt ismét ki- .
újul a dinasztikus háború
Ottokár cseh királlyal.

1272-1290. Kun László
(V. István fia) alatt súlyos
belső társadalmi válság tá-
mad és harcole dúlnak. A
király kunokkal veszi ma-
gát körül. Veszedelmes olí-
garchía alakul ki. A királyi
tekintély elhanyatlik és a
kisnemesség súlyos elnyo-
matást szenved. Az ország
családi és pártküzdelmek
színtere lesz.

1273-1277. Üjabb hábo-
rúk a cseh ekkel.

1275 körül Kézai Simon
mester megírja hun és ma-
gyar történetét: a hun vilá-
got demokratikus színekkel
idealizálja, hogy szembe-
állíthassa a hűbériséggel.

ROt-ltANOK
ERDÉLYI ROMANOK

1260. Abban a "seregben,
amelyet IV. Béla II. otto-
kár cseh kírály ellen küld,
besenyők, görögök, izmaeli-
ták mellett románok is
szerepelnek.

1260. Kublaj kán a mon-
golok nagykánla lesz. 1280·
ban meghódítja Kínát. Ud-
varában megfordul Marco
Polo olasz utazó is, akit há-
rom évre egy kínaí tarto-
mány kormányzójának ne-
vez; ki.

1265-1321. Dante, a leg-
nagyobb olasz költő,

12'J!-130'J. 1. Edward,
Wales meghódítója,
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1276. Dragutin .Stevan
(1276-1281) atyját, Uros
királyt a magyar hozomá-
nyi birtokok miatt meg-
fosztja trónjától és meg-
koronáztatja magát.

1291-1295. Népi és Iköz-
nemesi felkelések Ausztriá-
ban.

1290.Sísman vidclini kenéz
Szerbiára törő seregét nal-
lutin megveri és a vidclini
bolgár fejedelemséget kény.,
szeríti a szerb fennhatóság
elismerésére.

1276. Habsburgí Rudolf
kényszeríti II. Premysl ot-
tokár cseh királyt (1253-
1278), hogy Cseh- és Morva-
ország visszatérjen a né-
met-római birodalom hű-
bérébe és átengedje Ausz-
triát, Stájerországot, Ka-
ríntiát, Krajnát és Cheb
(Éger) várát a birodalom-
nak.

1278. Habsburgi Rudolfot
a választófejedelmek né-
met-római császárrá vá-
lasztják, mire II. Premysl
Ottokár hadat üzen az úí

császárnak. A cseh királyt
Habsburai Rudolf és IV.
(Kun) László magyar kírály
Dürnkrutnál, a Morvame-
zőn megverik,;II. Premysl
Ottokár maga is a csata-
téren marad.

1278-1305. II. Vencel
(Václav) helyreállítja a
Dürnkrutnál elvérzett cseh
királyí hatalom tekinté-
lyét, tartózkodik a német-
római választótetedelmek
vetélkedésétől, békeuralmat
teremt .. Uralkodása ídeién
Középeurópa legjobb fize-
tési. eszköze a kutnahorai
(Kuttenberg) ezüstbányák-
ból kikérült prágai garas és
dénár.

1281. II. Uros (Milutin)
Stevan (1281-1321) trónra-
léptekor visszafoglalja a bi-
zánci fennhatóság alá ke-
rült Polovot, Pilanecet és
Skopljét, míután bátyja,
Dragutín kírály, aki előző-
leg csatát vesztett a bizán-
ciakkal szemben, a trónról
lemondva visszavonul a
Szerémségbe és felveszi a
"szerémi király" cimet.

1282. A Habsburg hatal-
mi terjeszkedes kezdete a
szlovének !között.

1286. Dragutin szerémi ki-
rály és Milutin szerb király
közös erővel kiűzik a Bul-
gáría felől támadó tatáro-
kat.

1276. Habsburgi Rudo.1f
(1273-1291) Ausztria kíürí-
tésére kényszeríti Ottokárt.
Ottokár kivonulása után az
osztrák hercegség Habs-],
burgí Rudolf fennhatósága
alá kerűl.

1278. A dürnkruti csatá-
ban Habsburgi Rudolf IV.
László magyar király se-
gítségével megveri II. Pre-
mysl Ottokárt, aki elesik
az ütközetben. - A dürn-
kruti (morvamezeí) ütkö-
zet után az osztrák tar-
tományok a Habsburg-csa-
lád kezére jutnak.

"

1282. Habsburgi Rudolf,
az osztrák és alpesi tarto-
mányok ura felosztja fiai és
hűbéresei közőtt a "baben-
bergi örökséget". Az
osztrák hercegséget és
Steiermarkot fiainak, a
későbbi I. Albertnek és
II. Rudolfnak adományozza,
Karinthiát és Krajnát a
görzi grófnak, Tirolt a
Meinhardiner nemzetségnek
engedi áto
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12'79. Kegyes Boleszláv
utódja, II. Leszko (1279-
1288) alatt megrendül a ki-
rályi főhatalorn.

1288-1291. A
Sziléziai Henrik
uralma.

1291.II. Vencel cseh ki-
rályt 1.Vencel néven Krakó
hercegévé választják. Ven-
cel király csak jelképesen
használhatja a lengyel
hercegi cimet, mert időköz-
ben a Piast-házból szárma-
zó 1. Przemyslav magához
ragadja a hatalmat.

4 Radisics E.: A Dunatáj Ill.

,"- -----, " --:. ---
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1278. Kun László és Habs-
burgí Rudolf a Morva-me-
zőn együttes győzelmet
aratnak Ottokár cseh kírálv
felett.

1288-1326. A szeldzsuk-
törökök Kisázsiáig nyomul-
nak, Oszmán uralkodása
idején.

1278. Dürnkrutí ütközet.
II. Premysl Ottokár halála,
a cseh kírályí uralom meg-
rendülése.

1279. Litovoi fellázad a
magyar befolyás ellen; IV.
(Kun) ~ászló hadjáratot in-
dít !ellene, amelynek során
a vajda életét veszti.

1Z80. Kublaj-kán megala-
pítja Kinában a Huan-dí-
nasztiát, amely Mandzsú-
liát, Tibetet és Tonkínget
is meghódítja.

1283. IV. László egyik ok-
levele a bíharmegyeí Oláh-
telek nevű helységet említi.
Ez az első romárúakta ál-
landó erdélyi /település,
amelynek neve is románok-
ra vall.

behívott,
árnyék-

, 1290-1301. Ill. Endre, az
utolsó Árpád-házi király,
Válság a trónöröklés körül.
Habsburgi Rudolf császár
Magyarországot fiának, -Al-
bértnek akarja megszerez-
ni. Ill. Endre szövetségre
lép Alberttel, s leányát nőűl
veszi.

1291 után pápai támoga-
tással megerősödik a ma-
gyarországi Anjou-párt.
amely a nápolyi királyt
óhajtja a magyar trónra ül-
tetni.

1291. Ill. Endre Gyula- 1291. Három svájci kan-
fehérvárra törvénynapra 'ton, Schwyz, Uri és Uriter-
hívja Erdély nemeseit, va- walden lakói szabadságuk
lamint ,a szászokat, széke- 'fenntartására véd- és dac-
lyeket és románokat. szövetséget kötnek egymás-

I292. Ill. Endre _megen- -sal és az osztrák hercegség
gedi, hogy az ákosnembeli befolyásának korlátozására,
Györffy Sándor románokat
telepíthessen Marosíllye,
Guraszáda és Fenes hu-
nyadvármegyei községekbe.
Ez az első eset, hogy a ki-
rály magánbirtokost is fel-
hatalmaz románok betele-
pítésére. '



1298-1300. I. Albert,
mint német-római .király,
sikertelen kísérletet tesz
Thüringia megszerzésére.

1295--1323. }lz utolsó
Terteridák. Teodor Szve-
toszláv megszabadítja aoi- '1'

gáríát a tatároktól s ren-
dezi az ország egyházi éle-
tet" (1295-1321.) \

1301. Az Arpádház ki-
haJt;a után a magyar ren-
dek egy része felkínálja
n. Vencel (Václáv) cseh és
lenJrYcl királynak a man&r
királyi koronát. melyet az
fia nl. Václáv számára el-
fOKad.

1299. Pavle Subi~' horvát
bán Iegyőzí Kotroman Iván
boszniai hűbér-fejedelmet
és a kerületekre osztott tar-
tományt saját, majd fia Su-
bié MIaden (1302--1322)
uralma alá helyem.

AUSZTRIA
'1, -
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1306. Albert idősebb
fiát, Rudolfot, a Páemysl
cseh uralkodóház kihalta
után cseh királlyá választ-
ják, a fiatal uralkodó egy
éy mulva. meghal.

1305. II. Yácláv 1304-ben
elviSlzi fiát és a királYi ko-
ronát a forrongó Magyar-:
'országról, ahol újabb inter-
regnum után Róbert Károly
biztosítja a maga' számára
a rendi többséget. -- A Piaszt
lengyel uralkodóház férfi
ágának kihalta után Ill.
VácLávot Gneznón lengyel
királlyá koronázzák,

1306. Ill. Václáv alig né-
hány hónapig uralkodott
Cseh- és lengyelországban,
mivel a lengyel ellenkírály,
Korybutovíé Zsigmond el-
leni hadakózása közben Ol-
mützben (Olomouc) orvul
meggyilkolják. Vele férfi-
ágon kihaJt a Premysl-ház.

1306-1310. Négyéves in-
terregnum Csehországban,
miközben Habsburgí Rudolf

,(130&-1307) és Henrik ka-
rinthiai fej€ídelem (1307-
1310) névleg megszarzik a

I cseh királyi címet.

1300-1360. Bulgária vég-
leg három részre: tirnovói
és vidini cárságra, vala-

'mint Dobrudzsára szakad,
míközben a bogumilizmus, e

,misztikus vallási szekta, ál-
•landó belforradalmakat vált
i ki s a törökök színte ellen-
állás nélkül Iépík át a 'déli
peremvidéket.

so
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I 1293. III. Endre megpa-
I rancsolia, hogy a nem-ki-
rályi birtokokon élő erdélyi
románckat az Alsófehér
megyében levő Székes köz-
ségbe telepítsék össze. Eb-
ből az adatból az erdélyi
románok akkori számára
következtetni ilehetetlen:
csupán annyi állapítható
meg, hogy a király hozzá-
járulása nélkül számos egy-
házi és magánbirtokon él-
hettek már románok. A
gyulafehérvári káptalannak
a király külön megengedi,
hogy fülesdi és enyedi bir-
tokán románokat telepít-
hessen le.

1300-1310 körül. Ezekben
az években uralkodik' Ha-
vasalföldön a minden való-
színűség szerínt kipcsaki ta-
tár nemzetségből származó
Tihomir, )helyesebben (l'ok-
timür, Basarába atyja.
Amint az első szláv-bolgár
állam rnegszervezésében
nagy szerep dutott a cörök
vezetőrétegnek. úgy most a
románság megszervezését is,
a Kárpátokon túli magyar
határvédelmi övezet kere-
teiben, török 8zármazású
vezetők indítják meg.

1185. Przemyslaw herceg
Gnezn6ban Lengyelország
ldrély6vá koronáztatja ma-
lit.

1298. Az országgyűlés szí-
gorú intézkedéseket hoz a
hatalmaskodó oligarchák el-
len. Ezentúl a főpapság és
a nemesség a nagybirtoko-
sok ellenőrzése végett szín-
tén képviselőket választ s.
királyi tanácsba.

1301. január 14. Ill. End-
rével kihal az Árpád-ház
férfiága. - A magyarság
többsége Vencel cseh her-
ceget (IV. Béla ükunoká-
ját) ismeri el királ(ynaik.
Trónját azonban a Magyar-
országra érkezett pápai
trónjelölttel, Anjou Károly
Róberttel szemben nem tud-
ja bíztosítaní.

1305-1308. Családi kap-
csolatok révén Ottó bajor
herceg szerzí meg Vencel-
től a magyar koronát, de
királyságát ő sem tudja
megőri'mi.

1305. A Pia8t uralkodó-
bk férfiágon kihal.-Prze-
my§l Václav cseh király
kemény küzdelem után el-
foglalja Krakkót, lengyel
királlyá koronáztatja magát
és vísszaállítja a megren-
dült lengyel királyságot. Teleld ril

~eHud.lnt
.~

1306. II. Václav lengyel
es cseh kírályt Olmützben
meggyilkolják. A főne-
mesi származású Lokietek
Ulászlóelnyeri a rendek tá-
mogatását, megkoronáztatja
magát és egyesíti uralma
alatt az országot. (1306-
1333).

to

1293. Meghal Bacon Ro-
ger, a kísérletí tudományok
úttörője.

1294--1303 •.VIlI. Bonifác,
a középkorí pápaság hatal-
mi polítíkálának utolsó
képviselője. Hosszú harcot
folytat Szép Fülöp francia
kírállyal.

XIV. század. A reformá-
ciót megelőző hitszakadá-
sok és harcok kora, mely
átnyúlík a XV. század kö-
zepéíg. Itálía belső harcok
áldozata, Németország és
Spanyolország a gazdasági
áltJalakulás zavaros napjait
éli, míg Délkeleteurópa az
előrenyomuló török ellen
szervezkedik. "

1304--1374. Petrarca, olasz
költő; a humanizmus út-
törője,

I 1305. V. Kelemen pápa
I Franciaország foglya Avig-
I nonban.
r

I
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1308. I. Albert meg-
gyilkolása megrendíti a
Habsburg-ház középeurópaí
hatalmát. - A Luxem-
burgi-ház megszerzí a né-lmet kírályí koronát és Cseh- .
országot. •

1314. Albert második;
fiát, Habsburgi (Szép) Fri_!'
gyes osztrák herceget a'
választófejedelmek egyrésze I
német-római királlyá vá-
lasztja Wittelsbach bajor
herceggel szemben. - Szép
Frigyes és Wittelsbach La,'
[os 1322-ig véres küzdelmet
vívnak a német-római ki-
rályi cím bírtokáért.

1310. A cseh trónra meg-
hívják II. Václáv leányá- 1310. Milutin szerb 'király

1

· nak Erzsébetnek férjét. és Iréne görög császárné
Luxemburgi Jánost. Az új J;iz,ánci-szerb perszonál-

I· cseh király keveset törődik .~mót határoznak el. Milu-
a cseh ügyekkel, . idejét: tm e~öszülött fia, Stevan a
francia Iovagok közt, Dél- Itervrol értesülve, hadat
Franciaországban tölti. szervez atyja ellen, de bi-
Résztvesz a százéves angol- zán.ci fogságba esik, ahol
francia háborúban és fél- majdnem megvakítják -
vakon _ a franciák olda- A szlovén néprajzi terület
lán - elesik a crécyi csa- több koronatartomány ki).
tában, (1346.) zött megosztva a Habsburg,

.ház fennhatósága alá kerül.

1315. Habsburg! Lipót
herceg seregét a morgar-
tení hegyszorosban a szö-
vetséges svájci kantonole
megsemmisítik. - A mor-
gartení győzelem rnegerő.,
síti a svájci szövetséget,
Ausztria elveszti Iegértéke-
sebb svájci ,területeit.

1311. Luxemburgi Jánosi
királyt a mainzi érsek
Csehország királyává koro-

.názaa.

1316_ Dragutín szeremi
király halálakor öccse Mi-
~utin seerb király, megszáll.
Ja annak birtokait, amiértI összeütközésbe kerül Ró-

, bert Károllyal aki Macsó!
és Boszniát elfoglalja.

1323-1330. Ill. Sisman
Mihály trónralépésévei
megkezdődik a Sismanidák
uralma.

1323. Az osztrák-magyar
szövetség hirére Luxem-
burgi János cseh Iurály bé-
két kön Ausztríával.

1321. Ill. Uros Stevan
(1321-31) súlyos vereséget
mér a bolgárokra és Szer-
bíát a Balkán vezető hatal-
mává teszi.

1322. Kotromanié stevan
.1 bosnyák bán Subié Mladen

horvát bánt elűzve Bosz-
niához csatolja Humot és
nemzeti dinasztiát alapl!
Boszniában.

. I
1322. szept. Habsburgi I

Frigyes és Lipót hercegek i
szövetséges sereg,e' súlyos I
vereséget szenved Wittels-
bach Lajos német ellerikí-
rály hadaitól. A vereség
következtében Wittels':>ach
Lajos német királysága
megerősödik.
. 1323. A Habsburgok szö-
vétséget kötnek Anjou Ká-
rollyal, melynek éle Bajor-
ország ellen irányul.

1327. Felső-Szilézía elis-
meri a cseh fennhatóságot.
Luxemburgi János Csehor-
szághoz csatolja a tarto-
mányt. - Röviddel később
Alsó-Szilézía is meghódol
János kírálynak.
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I
I
I 1308. Meghal DU!l.'I see-
I tus, a nagy skolasztikus.
I

1309. A német lovag-
rend elszakítja Danzígot
(Gdal'lsk) és környékét Len-
lYeIorszé~l.

1307. A Rákoson egybe-
gyűlt nemesség Károly Ró-
bertet törvényes királynak
ismeri el.

1308-1342. Károly Róbert
uralkodása. Korában erős
olJasz hatás érvényesül a
magyar poHtikai., társadalo
mí és kulturális életben.

1312. Lokietek Ulászló 1312. Károly Róbert le-
(1306-1333),az országegye- győzi a leghatalmasabb ma-
sitó herceg leánya Róbert gyar tartomány-urat, Csák
Károly magyar király fele- Mátét s ezzel egyesíti a hű-
sége lesz. A házasságkötés- béri terrítoríumokra sza-
sel a lengyel-magyar kap- kadt országot.
csolatok új fejezete kezdő-
dik 1320-1340. A bizánci

szerb határszélről szerb te-
lepesek: érkeznek Krassó-
Szörénybe. Az itt letelepült,
bolgárral kevert szerb föld-
műveseket később krasso-
vanoknak nevezik.

1321.Lokietek Ulászló, a
pápa beleegyezésével, Kra-
k6ban Lengyelország kírá-
lyává koronáztatja magát.

1315-20 (?)-1352. Tokti-
mür fia, r. Basarába. aki
eleinte 1. Károly Róbert ma-
gyar király 'támogatását él-
vezi, megkezdi a havaselvi
vaJdaság megszervezését. A
magyar-román viszony csak
1327 körül hidegül el,
Baszarába önállósági törek-
vései következtében,

1326. Mindeddig csupán
Erdély déli és délnyugati
feléből volt hír románokról;
most azonban megindul a
bevándorlás Máramaros fe-
161 is. 1. Károly nemesi bir-
tokot adományoz Márarna-
rosszíget közelében Szanisz-
ló kenéznek.

1313-13'15. Boccaccio, :az
olasz próza első kiváló mes-
tere.

1321. II. Terterij György
(1321-23), az utolsó Ter-
terida fejedelem, még egy-
szer megteremti a "három
cárság" szövetségét, de rö-
viddel később súlyos vere-
séget szenved a szerbektől.

1326-59. Orkha.n, török
szultán megteremti a törö-
kök állandó hadseregét.

1328. Az orosz metropo-
lita átteszi székhelyét ,Mosz-
kvába. Kalita Iván országa
törvényes fővárosává Mosz-
kvát teszi.



1330. A velbuzdí vereség
következtében Bulgária
szerb fenhatóság alá kerül.

1333. Luxemburgi János
fiát, Károly herceget, Mor-
vaország kormányzásával
bízza meg.

1330. június
buzdí csata.
szerb király a velbuzdí
síkon megsemmisítő győ-
zelmet arat IH. Mihály bol-
gár cár és Androníkusz bi-
zánci császár szövetkezett
bizánci-bolgár hadserege
felett. Az ütközet után,
melyben Mihály bolgár cár
elesik, Bulgária meghódol
IH. Urosnak, aki a győze..
lern emlékére, Decaniban
kolostort emel, amiért ké-
sőbb Deéanskí melléknév-
vel említik a krónikák.

1331. Ill. Uros ellen fia,
Dusán trónörökös össze-
esküvést sző. A 'felkelők
megverile a király seregét
és Dusán parancsa ellenére
megölik a nagy uralkodót.
- Dúsan Stevan (Nagy Du-
sán 1331-1355) trónralép-
tekor Bulgáría ünnepélye-
sen elismeri a szerb fenn-
hatóságót.

1333-1335. Dusán kírálr
sikeres harcokat vív Bizánc
ellen Macedóniában.

AUSZTRIA BULGARIA
CSEHORSZAG

CSEHEK, SZLOYÁKOK
I. SZERBIA, HORYATORSZAG
I

1330. Habsburgi (Szép)
Frigyes halála után öccse,
II. (Bölcs) Albert átveszi az
uralmat az osztrák tarto-
mányokban. - Bajor (Wit-
telsbach) Lajos király és
II. Albert herceg megkötik
a hagenauí békét, melyben
az osztrák herceg elismeri
Bajor Lajos ltirályi és csá-
szári cimét. Ennek ellene-
ben Lajos király 20.000
márkáért elzálogosít ja a
Habsburgoknak Schaffhau..
sen, Rheinfelden, Breisach
és Neuenburg városokat.

1331-1370. Iván Alexan-
der bolgár hűbérfejedelem
uralma.

1335. Szép Frigyes öccse
II. vagy Bölcs Albert vissza:
szerzí a Meinhardiner-nem-
zetségtől . Karinthiát és
Krajnát. Ugyanakkor
örökösödés útján az osztrák
hercegség fennhatósága alá
kerül Déltirol is.

1342. A török hóditás kez-
dete a Balkánon. Omár bég
török hadvezér elfoglalja
Macedónia nagyrészét.

1340. Dusán elfogtalla Al.
bániát, országához csatolla
és felveszi az "Albánia ki·
rálya" címet. - Róbert Ká·
roly magyar király felszó-
lítja Kotromanié Stevan
bosnyák bánt Bosznia kata.
Iízálására, A bán DusánI szerb király beavatkozása-
tól tartva, ígéretet tesz
erre.

1344. A prágaí érsekség
alapítása. A prágai érsek
egyházi fennhatósága alá
rendelik az olrnützí és lyto;
mislí püspököket.

1344. Kotromanié Stevan
bosnyák bán szövetségre
lép Nagy Lajossal Dusán is
Velence ellen.

•
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1330. Károly Róbert ro'
mán hűbéresét, Basaraba
havasaiföldi vajdát nem
tudja szövetségesként meg-
tartani, hadat vezet ellene,
de kudarcot vall.

1332. Családi egyezség
Károly Róbert és R6ber.t
nápolyi király között. Az
egyesség szerint Károly Ró-
bert két fia és Róbert két
leánya eljegyzik egymást s
az idősebbik leány férje
(Endre herceg) fogja ÖTÖ-

1333.Nagy Kázmér (1333 kdlni a nápolyi trónt.
-1370), ,Lokietek Ulászló
fínak uralkodása.

1335.A visegrádi találleo- 1335. A visegrádi ken-
zó után Luxemburgi János gresszuson Károly Róbert
és Ill. (Nagy) Kázmér meg- magyar, János cseh és Ill.
kötik a trencséni egyez- Kázmér lengyel király, va-
ményt, melyben Nagy Káz- lamírrt Wíttelsbach Henrik,
mér Iemond Sziléziáról Já- Baiorország hercege szö-
nos király javára. Az egyez- vétséget köt egymással.
ményt 1339-ben megerősí-], 1339. Károly Róbert és
tik a szerződő felek. HI. Kázmér lengyel király

'r.,',", Visegrádon örökösödési
1340.Galiciát (Vörös Ru- szerződést köt a lengyel

théniát) bekebelezík LeD.- tr~nör?klé~re. né~e:: ha
gyelországba. ' Kázmér fiutód ~lkul ha:l

meg, a lengyel trónt a ma-
gyar királyfdak egy:iJke
örökLi. -' Károly Róbert
alatt létrejön 'a nagybirto-
kos főnemesség és a 'k:özép-
birtokos nemesség, iJ!IJetőleg
a kísnemesség társadalmi
kategóriája.

1342-':"1382. A második
Anjou-kírály, Nagy Lajos
uralkodása a magyair befo-
lyás viráglkorát jelenti a;
Dunatájon.

13<13.Ill. (Nagy) Kázmér 1343. Róbert nápolyi ki-
akalisí békében elismeri a rály - az 1232-i családi
német lovagrend befolyását ~erzódésselellentétben -
Pomerániára. nem Endre magyar herceg-

re, hanem leányára, Johan-
nára hagyja a nápolyi

1344.Kázmér lengyel ki- trónt.
rály csatlakozik a bajor-
magyar-szentszékí Luxern-
burg-ellenes koalícíóhoz,

ROMAN YAJDASAGOK
ERDÉLYI ROMANOK

1330. szept.-novrI. Ká-
roly bosszúálló hadjáratot
szervez Basarába ellen,
azonban Havasalföld északi
részében (talán Nagyszeben
ésCurtea de Arges közt) ve-

reséget szenved. A tatárok
segítségét is felhasználó
Basarába ezzel bíztosítja ]
vajdasága függetlenséget,
bár később, 1343 körül már :
tárgyalások indulnak meg
a magyar hűbéri viszony
helyreállftása érdekében.

1337. Krassó-Szörény me"
gye északkeleti részében
felbukkan az első román
eredetű erdélyi helynév:
Caprewar (vö, caprioar a
"kis kecske"; az 'első romá-
nokra utaló, de magyar kép-
zésű helynév Oláhtelek:
1283).

1340 után. Nagy Lajos az
Erdélyt állandóan fenyegető
moldvai tatárok megfékezé-
sére határőrvidéket létesít
a iKárpátokon túl s ennek
vezetésével a máramarosi
Bedőhází-család 'egyik tag-
ját, Dragust bízza meg. Dra-
gus halála után Szász, majd
Balk következik a határőr-
vidék Igazgatásában, azon-
ban Bogdán, aki előbb a má-
ramarosi románok vezetője
volt, majd .1343 körül hűt-
lenül Moldvába tért vissza,
állandóan fenyegeti Dragus
családjának uralmát. Végül
is Bogdán győz, elűzve Bal-
kot tés testvéreit Moldvából.
(1359).

1341. Petrarca költővé ko-
ronázása a Capitoliumon: a
humanizmus diadala.

1341. A bizánci trónviszá-
lyok alkalmat adnak az
oszmanli-tőrököknek arra,
hogy beavatkozzanak a
Balkán-félsziget ügyeibe.
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I
1~46. IV. Károly (1346-1 1346. jan. Dusán pátriár-

l378), a. luxemburgi ural- chátusi rangra emeli a
kodóház legkiválóbb tagja szerb egyházat, melynek
Prágát a cseh királyság székhelye a délszerbiai Peé
székhelyévé teszi. (Ipek) kelostor.

I 1346. ápr, 16. Dusán kí-
j rá1y Skopldeban minden

szerbek cárjává koronáe-
tatja magát. Birodalma
Szerbián (egykori Rascia)
és a szerb tartományokon
(Zéta, Hum, Prímorie, stb.)
kívül Albániára, Dalmáciá-
ra és Nyugatbulgáriára is
kiterjed. .:- A koronázást
megelőzően az ünnepi szerb
szábor (országgyűlés) Ja-
nit je ipeki érseket pátriar-
chává nevezi ki. - Dusán
szerb cár a keroriázás nap-
ján megalapítja a Szent
Steván rendet. - Dusán
félvesei a "szerbek ésgörö-
gök cárja" címet.

1347. A törökök feltűn-
nek Tráciában.

1345. Kan'takuzenos János
bizánci császár Moméil
rhodopei bolgár vajda ellen
segítségül hívja Omur
szmírnaí basát, A követke-
ző évek során a bízáncíak
által behívott törökök több
ízben elpusztitják Thrá-

: ciát.

1347. Bajor Lajos német
király meghal, a Wíttels-
bach-párt választófejedel-
meielőbb Ill. Eduard angol
királyt, majd Schwarzburg
Günther grórot választják
német királlyá.

1348-49. Pestisjárvány
Ausatriában. 1348. IV. KárolyaSor·

bonne mmtájára megala-
pit,iaa prágai cseh egyete-
met, Középeurópae1ső
egyetemet, Ugyanekkor a
cseh koronához csatolja
Morvaországot, a sziléziaí
hercegséget és Felső-Lau-
sícot is. Újjáépítteti Prá-
gát, új törvénykönyvet
szerkeszt és a királyi hata-
10m megerősítése érdekében
Majestas C'arolina címmel
királyi alkotmánylevelet
ad ki.

1349. máj. Luxemburgi
Károlyt IV. Károly néven
német királlyá, majd né-
met-rómaí császárra ke-
ronázzák.

1349. máj. 21. A skopljei
országgyúlésen Dusán Cáf
bejelenti az ősi szerb jog-
alkotásoknak törvény-
könyvbe foglalását. Dusán
törvénykönyve intézkedik a
háborús érdemek jutalmául
nyert adómentes' birtok
(bastina) és az ideiglenes
joggal adományozott adó-
köteles birtok (pronija) kü-
lön-külön jellegéről. Élőb-
bit a tulajdonos eladhatta,
az utóbbihoz joga nem volt.
A Dusán-féle törvénykönyv
szerint a meropszok (föld-
mívesek) a főurak bérbirto-
kain heti két robotnappal
és évenkíntí egy perperrel
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1345. Kázmér lengyel ki-
rály betör Felső-Szilézáiba.
- Viszonzásul ta cseh sereg
Krakkóig nyomul elő.

1347. Nagy Kázmér pa-
rancsára megszerkesztik és
közzéteszik a wlslícaí statu-
tumot, nemcsak Lengyelor-
mg, de egész Keleteurópa
I'Jsö törvénykönyvét. Az
i~azságos uralkodó, akit a
nép a "parasztok királyá.-
nak" nevezett. menedék-
jogOt biztosít a Keleteuró-
"ban üldözött zsidósápa.k
éti korában egyedülálló ked-
vezményeket ad & jObbágy-
Iágnak.

;.

1349-1369. Húsz éves
kűzdelen, a Litvánokkal. --
Nagy Kázmér ikiterjesztia
lengyel uralmat Halícsra
(Galicia) a Ibielski ;és chol-
mi földekre, a majd Wolhy-
niára és Podoliára.

1345. Endre herceg Aver:.
sában gyilkosság áldozata
l<eg.

1347--1348 'és 1350. ~agy
Lajos 'két büntető hadjára-
tot vezet Nápoly ellen 'l:

ott rövid időre magyar
uralmat létesít.

1348-1349. Pestisjárvány
(felretooaiLáQ) pusztít Ma-
gyarországon.

1345. N. Kelemen pápa
örömmel állapítja meg Nagy
Lajoshoz intézett levelében,
hogy oa Szörénységben és
Kelet- Magyarországon igen
sok román csatlakozott a
katolikus egyházhoz; a lpá-
pa levelelt intéz Basarába
fiához, Sándorhoz, walamint
szárnos román kenézhez és
vajdához is.

1347. William Oceam, an-
gol ferencrendi teológus és

bölcselő ellentétbe kerül az
egyházzal s rendjéből kikö-
zöeítik, - Cola di Rienzo
népvezér Rómában.

1349. A váradi püspök
megengedi a Felventer köz-
ségben székelő Péter :vaj-
dának, hogy birtokára adó-
mentességet élvező ortodox
lelkészt hívhasson.
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1351. II. Albert osztrák
herceg svájci hadjárata. AI-
bert herceg eredménytele-
nül ostromolja Zürichet.

/

1352. Luzerni béke II. AL
bert osztrák herceg és a
szövetséges svájci kantonole
között. A békében a szövet-
séges kantonok biztosítják
függetlenségüket.

/

1355. nov. II. Albert a
rendekre is kőtelező ér-
vénnyel kiadja az esetleges
trónviszályok leküzdésére
nevezetessé vált házaszabá-
lyát (Hausordnung). Ebben
elrendeli, hogy fiai: Rudolf,
Albert, Frigyes és Lipót
szorosan együttműködjenek
és közösen igazgassák or-
szágaikat.

5'8

1352. Dusán első összetú·
zése a törökökkel. Az egye-
sült szerb-bolgár sereg ne-
motika vára alatt, a Mari·
ca partján vereséget szea-
ved.

1354. A serezi országg)'Ú·
lésen Dusán cár bejelenti a
szerb törvényalkotás befe-
jeresét.

(fél osztrák arany értékben)
adóznak. A törvénykönyv
az alsóbbrendű jobbágyok2
fajtájáról emlékezik meg,a
bérföldes, de a meropszok·
nál többet adózó sokálni-
kokról és a teljesen lognél-
küli otrokokról, a rabszol-
gákról.

1349. szept, Dusán cárel-
foglalja és birodalmához
csatolja Tesszáliát.

1349. dec. Dusán sikerte-
lenül ostromolja Szalonildl

1349. Ivan Alexander a
töröktől fenyegetett Bulgá-
ria védelmérs- kéri Dusán
cárt, de 1352-ben a bolgár-
szerb hadak aMarica
mentén vereséget szenved-
nek.

1351. Duéán cár a Dél-
Macedórriát megszálló tö-
rökkel fegyverszünetet ki·
ván kötni, de Kantakuze-
n08Z János bizánci császár
szándékes orvtámadással
megakadályozza a szerb-
török szövetség létrejöttét

1354. IV. Károly birodal-
mi sereggel vonul Zürich
ellen, de ez a támadás is
megtörik a svájci védelem
ellenállásán,

1355. IV. Károly a nemes-
ség ellenállása miatt visz.,
szavonja alkotmánylevelét.

1355. Dusán halála el
helytartói között feloszt
birodalmát délmaeedóní
epiruszí, tesszáliaí, etó.
albániai, hurni, trebíní
ochridai, prizreni és é
tartományi despotaség
ra, melyek kormányzói
sőbb a birodalom kö
jától (Raseia, Zéta)
gal függetlenül és önáll
uralkodnak.
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1350.III. Kázmér az el-
lenszegülő főnemességgel
szemben érvényesíti a
wíslícaí törvénykönyv ren-
delkezéseit.

1351. Nagy Lajos k1rály
módosított tartalommal új-
ból kiadja az ATanybullát:
megerősíti a nemesi SIZIa"
badságjogokat és kiváltsá-
gokat (adómenbesség, teljes

I személyes szabadság), kö-
l tött birtoklási és örökösö-
dési rendet Iogadtat; el a
nemességgel (ősiség); meg-
állapítja a főnemesi és köz-

I nemesi rend jogi egyén-
rangúságát (una eademque
nobilítas); bizonyos magán-
földesúri szolgálmányok
un,iformizálásával (kilen-
ced) és a szabad kö.tözkö-
dés általánossá tétel éveI
végleg kötött osztályrendbe
illesati be az idáig rendki-
vül bizonytalan jogállapotú
parasztságot.

1352. A magyar megszálló
csapatok végleg elhagyják
a nápolyi királyságot.

1353. Nagy Lajos magyar
király feleségül veszi Kot-
romani é Stevan bosnyák
bán leányát Erzsébetet (Je-
Iizaveta), akivel hozomány-
ként a szerb cár által elfog-
lalt humí tartományt kap-
ja. Lajos király hadat indít
Hum birtokáért Dusán el-
len, aki a Száván túlra szo-
rítja vissza a magyar sere-
get és elfoglalja a Szeném-
Béget és a macsói bánság
e~ részét.

ROMÁN VAJDASÁGOK
ERDU YI 'ROMÁNOK

1355. Basarába Sándor, I.
Basarába fia megerősíti :a
hűbéri viszonyít, rnely Ma-
gyarországhoz fűzi. ,

1352. Szolimá.n szultá.n át-
kel a. Dardanellákonés ha-
talmába keríti Tzirnpé rég:
római várat.
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1364. A törökök megszáll-
ják Dél-Bulgária gócpont-
jait, Plovdivot és Sztara
Zagórát. Előbb Iván Ale-
xander (1331-70) tirnovói
fejedelem. majd Sztracimir
(1364-96) viddini cár s a
század végén a dobrudzsai
bolgár fejedelmek is "szö-
vetségre" lépnek a török-
kel.

1357. IV. Rudolf osztrák
herceg önkényesen megvál-
toztatja az osztrák tarto-
mányok feletti habsburgi
uralmat szabályozó törté-
neti előjogokat. Az ál-
tala kiadott új szabályzat
örökös választófejedelmi jo-
got biztosít a Habsburg-
családnak.

1360. IV. Károly hadat
indít IV. Rudolf osztrák
herceg ellen a főhercegi
cím használata míatt, A
budeiovící (Budweis) béké-

I ben (1361) Rudolf lemond
afőhercegi cím használatá-
ról.

1363. Landshuti egyez-
mény: a brandenburgi
határgrófság IV. Károly
fiának, Vencelnek jut, ha
István bajor herceg fiú-
utód nélkül halna meg. -
Tirol egész területe osztrák
fel)I1hatóság alá kerül.

1364. IV. Rudolf fivére,
Ill. Lipót herceg megszerzí
Felső-Isztríát. -- IV. Károly
fejedelmi ;kongresszust tart
Brünnben, ahol pápai ,köz-
vetítéssel egyezmény jön
létre Csehország, illetve
Magyarország és Ausztria
között. A birodalmi kon-
gresszuson IV. Rudolf a
cseh uralkodóházzal örökö-
södési szerződést köt,

C:SEHORSZAG
CSEHEK. SZLOVAKOK

1356. IV. Károly a cseh
aranybullával szabályozza
a német-római birodalom
ét!> a cseh korona országai-
nak viszonyát. A cseh
aranybulla révén anémet
választófejedelemségek kö.
zül Csehország kerül a
rangsor élére. A német-
római császárt választó fe-
jedelmek között császári
föpohámoki méltóságban
foglal helyet a cseh ural-
kodó. A cseh aranybulla
biztosítja Csehország és
melléktartományaínak álla-
mi függetlenségét anémet
római birodalommal szem-
ben.

1364. Cseh-osztrák
kösödési szerződés,

1355. dec. 20. Dusán cár
Konstantinápoly közelében
a török portyázók elleni
hadjárata során szerzett be-
tegsége következtében meg,
hal.

1356. IV. Uros Stevan cár
(1356-1367), Dusán egyet-
len fia, átveszi az uralmat
a szerb birodalom felett. A
birodalom Dusán által ki-
nevezett kormányzóí kivon.
ják magukat fennhatósága
alól. - I. Tvrtko Stevan,
Bosznia kírálya Szerbiával
szemben Nagy Lajos fenn-
hatóságát ismeri el.

1357. Dalmáciai hadjárat
IV. Uros és Nagy Lajos ki-
rály között. A szerb sereg
vereséget szenved, Klissza,
Skradin és Hum magyar
kézre kerül, utóbbit Tvrtko
adja át Lajos királynak.

1358. Az albán tartomány
függetleníti magát IV. trros
uralma alól. - Nagy Lajos

I Zágráb mellett százezres
I sereget von össze és Szer-
biába betörve, elfoglalja
Dalmáciát. Raguza meghó-
dol Lajos kir álynak.

I
1360. IV. Uros gazdasági

kedvezményeket ad a ragu-
zaíaknak, hogy a szerb ál-
lamszövetséggel fenntart-
sák további kapcsolataikat,

örö-
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1364.Nagy Kázmér meg-
alapitja Középkeleieurópá-
nak a prágai egyetem után,
második, legrégibb egyete-
mét Krakkőban. A krakkói
egyetem alapítási ünnensé-
geín vendégtil látja Nagy
Laios magyar királyt.

1356. A pápa Nagy Lajost
"az egyháiz fökapitánya" I
címmel tünteti ki. - I

1357. Lajos háborút visel
Velence ellen; Spalato, 1

Trau, Zára, ~ a ~öbbi d!l-l- 'I_

mát városok es SZIgetek IS-
mét magyar uralom alá ke- I
rülnek,

1359. Basarába ~ Sándor
többszöri sürgetésére a kon,
stantinápolyi pátriárka hoz-
zájárul ahhoz, hogy Iachint
vicinai metropolita Havas-
alföld (Ungrovlachia) érse-
ke legyen. Ezzel ;kezdetét
veszi az önálló román ,egy-
ház szervezése éppen annak
a vajdának buzgalma ré-
vén, aki előbb a katolíkus
mísszíók ügyében al pápá-
nak is kedvezett. Sándor
vajda dinasztikus politikája
ugyanezt a kettősséget mu-
tatja: Mária l:eányát Oppel-
ni László, Magyarország ná-
dora, Anna Ieányát viszont
Stracimir bolgár cár vette
feleségül. Ugyancsak
erre az évre teszik a
moldvai krónikák Drágos
kimenetelét Máramarosból
Moldvába. Valószínűbb
azonban, hogy ebben az év-
ben űzi el Bogdan Balkot és
rokonait Moldvából,' meg-
vetvén alapját - miként 30
évvel hamarább Basarába
Havasalföldön - a moldvai
vaddaságnak. Nagy Lajos
gazdag birtokadományokkal
kárpótolja a Máramarosba,
vísszamenekülő Balket és
testvérét, Dragot, a Drágffy
család ősét (1365). - A
Havasélvéről Bánságba te-
lepülő Rékási család ro-
mán őseinek Nagy Lajos 13
falut ad.

1351. Orkhan török :*w-
ltán bevessí Galipolit.

1358. Velence a zárai szer-
ződésben lemond Dalmá-
ciáról, Raguza hűbérurának
ismeri el a magyar ilcirályt.
Magyar tengernagyi méltó-
ságot - seerveznek, amely
1420-ig álb fenn, - Abból
az alkalomból, hogy Nagy
Lajos leányát _Valois lajos
orleansi herceg eljegyezte,
Kálti Márk megÍlrjlal a Ké-
pes Krónikát.

1360 után olasz, francia
és német hatásra kibonta-
kozik Magy.arorsrlJá,gon a
gótikus építészet és a pme-
renaissanceszobrás:mnűvé-
szet.

1361. Nagy Lajos kibékül
és szövetséget köt nápolyi
rokonaívaí,

1358. Francia parasztláza-
dás (jacquerie), vezére:
Calllet. A lázadás leverése
után a parasztság helyzete
súlyosbodik.

1363. I. Murad törők szul-
tán megveti lábát Driné-
polyban: a következő évti-
zedekben gyorsan előre-
nyomul a Balkánon.
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melynek értelmében, ha a
Luxemburgok fiú-utód nél-
kül haln ának ki, úgy a cseh
országrészek az osztrák her-
cegekre szállanak.

1365. IV. Rudolf megala-
pítja a bécsi egyetemet.

1366. IV. Rudolf halála
után fiai, a későbbi lll. Al-
bert és Ill. Lipót kor-
mányozzá:k Ausztriát.
A Habsburg=-Luxemburg
családi örökösödési szerző-
dés megerősítése Bécsben.

1369. A schardíngi béké-
ben Bajorország kárpótlás
ellenében végképp :lemond
Tirolról az osztrák herceg-
ség javára.
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1365-1392. Külső fe1sza-
badítö hadjáratok kora.
Nagy Lajos magyar király
1365-ben elfoglaJja a vid-
dini eárságnt, melyből ma-
gyar bánságot alakít. Szisz-
man Ivan tirnovói cár Lá-
zár szerb fejedelemmel ka-
tonai szövetséget köt a tö-
rők ellen. Ivanko dobrúd-
zsaí fejedelem csatlakozik
ehhez, de nem sikerül meg-
szabadulnia a hűbérszövet-
ségtől,

1366. márc. A házassági
örökösödési szerződés meg-
erősítése a Habsburgok és
Luxemburgok között Prágá-
ban, IV. Károly, Vencel és
János hercegek, illetve Al-
bert és Lipót osztrák herce-
gek között. A szerződő fe-
lek elhatározzák, hogy or-
szágaik érdekközösségben
maradnak s a két uralkodó-
ház véd- és dacszövetséget
köt egymással.

13'71. A Crnomen mellett
vívott második maricai
csatában a bolgár-szerb
szövetségesek újabb vere-
séget szenvednek.

1366. IV. Uros cár mellett
a társuralkodóvá emelt
Vukasin királyí jogokat
nyer.

1368. Vukasín Paleolog
János bizánci császárral
szerződést kőt a török el-
ellen.

1370. A Szerbiára törö
Murád szultánt Vukasín a
déli határövezetben fel-
tartja.

1371. szept. Vukasín és
testvére, Ugljesa aMarica
folyónál döntő vereséget
szenvednek, maguk is el-
esnék, Néhány nap mulva
Uros cár is meghal.
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1367. Magyar-bajor-len-
gyel szövetség és megtorló
háború terve a Habsburgok
ellen. - Nagy Lajos meg-
alepítja a pécsi egyetemet.

1368.. Havasalföld .és Bul-
gária ideiglenes magyar l'
hűbérben.

13'70.l{ihal a. Lokietek-
Plut-dinasztia: Nagy Káz-
mér fiúutód nélkül hal
meg. - A lengyel trónt
unokaöccse, Nagy Lajos
lDIC'ar király (a lengyel
Uirténetben Magyar Lajos
1370--1382) örökli. Na/O'
Lajos lengyel királyságá-
hoza lengyel rendek felté-
tellel járulnak hozzá. szé-
leskör'.íkiváltságokat köve..
telnek a wyálícaí statutum
terhére.

1370. Nagy Lajost lengyel
királlyá koronázzák, s ettől
kezdve 1382-i,g' perszonálís
úníö áll fenn Magyar- és
Lengyelország között,
Kolozsvárí Mártoill és
György elkészítik a magyar
szentak ércszobraít,

.... \. _R_O_M_Á_N_V_A_'_D_A_S_Á_G_O_K---,"-- __ V_I_LÁ_G_TÖ__RT_É_N_ET__._ ERDÉL YI ROMANOK

1365-1l~73. Bogdan mold-
vai vajda fia, La tu (Lász-
ló) atyja örökébe lép. Nagy
Lajos és a pápa sürgetésére
hozzájárul ahhoz, hogy Szu-
csavában katolikus püspö-
kül krakkóí András nevez-
tessék ki., sőt később maga
a vajda is áttér a katolikus
hitre. Lato áttérése azon-
ban inkább csak politikai
cselekedet: Nagy Lajos
magyar lés lengyel királysá-
ga idején nem tudott ered-
ményesen eLlene szegülni a
katolikus missziós tevé-
kenységnek.

1366. Basarába Sándor
utóda, Vlaicu (1364-77) el-
ismeri a hűbéri függést Ma-
gyarországgal szemben;
Nagy Lajos hűbérbirtokul
adja neki a szörényi Bánsá-
got, valamint Fogaras és
Omlás vidékét. 1368-ban
Vlaicu a magyar csapatok-
kal együtt küzd oaHavasal-
földre betört bolgár éstörök
seregek ellen. Ez románok
és törökök első összecsapá-
sa a mai Románia terül etén.

1370. Noha Vlaicu bizo-
nyos .rnértékben JGltolikus
anyjának, Klára fejedelem-
asszonynak hatása alatt állt,
mindazonáltal hű maradt az
ortodox egyházhoz. Meg-
szervezte la második havas-
alföldi ortodox püspökséget
s laszerb Nicodim közremű-
kődésével meg.alapította az
első kelostorokat (Vodit a,
Tismana).

1365. Murád szultán Drí-
nápolyt európai török szék-
hellyé teszi.

1368. A Juan-dinasztia-
erőszakos uralmát a nem-
zeti Irányú. Kung-Tze
(Konfucius) tanítását köve-
tő Ming-dínasztia (1368-
1644) váltja fel.

1369. Timur Lenk (Ta-
rnerlán) mongol uralkodó
emírré kiáltatja ki magát,
meghódítja Iránt, Bagda-
dot, Kiposakot, Szíriát, be-
tör Indiába, sőt 'öregségé-
ben Kína ellen készülődik.
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1371. A törökellenes har-
cokban kitűnik Márk prí-
lepi király, a bolgár mondaí
hauo~ föhŐl>e.

1373. IV. Károly német-
római császár és cseh király
hadat indít Brandenburgért.
Ottó brandenburgí .őrgróf
a fürstenwaldei békében
500.000 aranyformtért le-
mond Brandenburg birto-
káról Vencel cseh herceg
javára. '.

1374. Lázár knéz, Bran-
kovié .vuk veje elismeri
Nagy Lajos fennhatóságát.

__ .A_ ••• Tn'~

~I
-,

fSZERBIA, HORVATORSZAGAUSZTRIA BULGARIA CSEHORSZAG
CSEHEK, SILOVAKOK

1371. Lázár 'knéz (1371-
1389), az észak-szerbíaí ré-
szek helytartója, VukaSin
halála után átveszi a hatal-
mat Szerbia felett.

1372. Murád szultán hj-
bérésévé teszi a Szer és
Várdár közötti délmacedó-
niai kerület helytartóját.
Bogdánt.

1376. IV. Károly a német-
római választ6fejedelmek
gy1ilésén biztosítja elsőszü-
UiU fia, Vencel (VácIav) ró-
mai kiráJlyá koroná.zását.
Ugyanakkor másodszülött
fia, Zsigmond eljegyzi Nagy
Lajos leányát; Máriát.

1377. Lázár knéz tehetet-
tenségét tapasztalva 1.
Tvrtko Stevan bosnyák bán
Melesevóban, Szent Száva
sírfánál Bosznia és Szerbia
királyává koronáztatja ma-
gát. Később - a végve-
széllyel fenyegető török ve-
szedelem láttán - Lázár
knéz a történtek ellenére is
szövetséget köt Tvrtkoval.

,

1319. A habsburgi örök-I
ség f~loat;1;ása. IV: R~do~f i
fivérel, az albertí ágból
származó Ill. Albert éIO
Ill. Lipót megkapják az
osztrák hercegséget, a lip6ti
ág a többi tartományokat.
(Neubergi eiYezség.)

1380. Az osztrák fenn-
hat6ságot kiterje6Ztik Vo-
rar1ber~re.

./

1382. Trieszt
fennhatóllág alá

1381. A dubravnícaí
szerb-bosnyák győzelem
után Sisman Iván tirnov6i

habsburgt 1 fejedelem csattlakozik a ltö-
kerül. rök elleni szövetséghez.

1378. Luxemburgi Károly
halála után a cseh rendek
fiát, .IV. Václavot_ (1378-
1:419) Csehország királyává
választják. - Václav a né-
met-rómaí koronán kívül
Csehországot, Sziléziát és
Alsó-Lausi'tzot,öccse, Zsig- I

mond Brandenburgot ikap-I
ja. A legifjabb Luxemburg,
János herceg számára keleti
Lausitzb6l és az Oderán-
túli brandenburgi terület-
ből Ú. n. görlitzi fejedelem-
séget alkotnak.

1381. A Dubravnica .to-
ly6 mellett Lázár és 'I'vrt-
ko megverik a török sere-

1 get.

I

1384. A választófejedel-
mek egy része a német-
r6mai császári koronáról
való lemondást követeli IV.
Václavt61.
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1382. Meghal Nagy Lajos.
- Leányát, Máriát királlyá
koronázzák. - Másik leá-
nyát, Hedviget Lengyelor-
szág elismeri trónörökös-
nek. Ezzel megkezdődik La.

1384. Nagy Lajos leánya, [os birodalmának bomlása.
Hedvig,a népszerűtlen 00- Hedviget később lengyel
vegy királyné, Erzsébet királlyá koronázzák (1384).
után trónra lép (1384-1399).
Férje Jagelló litván nagy-
fejedelem (1386), aki II.
Ulászló néven lép a lengyel
trónra.

1373. Nagy Lajos kivált-
ságlevelében széleskörű elő-
jogokat biztosít a lengyel
nemességnek.

1374. Nagy Lajos, fiutód
hijján, egyik leányának id-
vánja biztosítani a lengyel
trónt, amiért is tárgyalásra
hivja a lengyel rendeket.
Az 1374-ben Kassári kötőtt
ú. n. kassai paktumban
Nagy Lajos leányutódainak
a lengyel trónra való jogo-
sultságát elismerik la len-
gyel ,rendek. - A kassai
egyezmény biztosítja a len-
gyel nemességet és előjo-
gait.

MAGYARORSZAG

1372. Nagy Lajos leányát
eljegorzik Luxemburgi Zsdg-
mond herceggel,

1373. A Kolozsvári testvé-
rek elkészítik Szerit György
lovasszobrát, amely ma a
prágai Hradzinban áll.

1374. Nagy Lajos az ál-
tala alapított aachení ma-
gyar dómkápolnának szá-
mos értékes ötvösművet
ajándékoz. - A török szul-
tán fegyveres erővel lép fel
a balkáni magyar hűbéres
fejedelmek 'ellen.

1377-1378. A töröktől fe-
nyegetett Délkelet-Eu.rópa
védelmére Nagy Lajos had-
járatot vezet a török biro-
dalom ellen. Az egyéves
hadjárat a magyar sereg
döntő győzelmével végző-
dik: e diadal emlékére
építteti Nagy Lajos a má-
riazelli templomot Ausz-
Itriában.

1378. Az országnak job-
hágylakossága 3 millió kö-
rül mozog; e nép 18%-31ki-
rályí, 12%-a egyházi, 34%-a
nagy- és 35%-a a közép- és
kísbírtokok keretébe Illesz-
kedő falvakban él.

ROMAN VAJDASAGOK
iRDÉLYI ROMANOK

1372. Vlaicu latin nyelvű
oklevelet állit :ki rokona,
Dobokai László részére egy
fogarast birtokadományo-
zással kapcsolatban (1366).

1375-85. 1. Radu havas-
alföldi vajda tovább szerve-
zi országa egyházi életét:
több nevezetes kelostort
alapít és felépítteti a Cur-
tea de Arges-í templomot.

••

1377. XI. Gergely
visszatér Rómába.

pápa

1378. Szakadás a nyugati
egyházban: VI. Orbán Ró-
mában, VII. Kelemen
Avignonban.

1381. Parasztlázadás An-
gliában: vezérét, Wat Ty-
Iert, II. Richárd király sze-
meláttára szúrják le.

1384. Meghal Wiclif, a re-I formáció nagy angol elő-
futárja.
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1385. A svájci szövetségí
városok (Zürich, Luzern.
Zug és B~rn) ia sváb, frank
és rajnai városokkal 9 éves.
szerződést kötnek Lipót
osztrák herceg, illetlve a
Habsburgok ellen. A há-
ború a következő évben ki-
tör.

1387. Ujabb háború AUSLZ-
tria és a svájci \ város-
szövetség között,

1389. Osztrák-cseh viszály
a passaui' püspöki szék 'be-
töltése körül.

1389-1414. Fegyverszünet
Ausztria és a svájci város-
szövetség között,

:
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1383-1393. Külső felsza-
badító háborúk bolgár te-
rületen.

r

1386. Ali bég beveS1i
Nist és Lázár knézt évi 1000
ezüst forint hadiadó fizel'
sére kényszeríti.

1387. IV. Vác1áv elhatá-
rozza, hogy nagybátyja,
Jodok morva őrgróf javára
lemond anémet koronáról,
de röviddel később vissza-
vonja elhatározását.

1389. IV. Vác1áv vissza-
vonul a német birodalmi
ügyektől és kizárólag Cseh-
ország kormányzás ával fog-
lalkozík, I

1389. jún. 28. :A kosov&-
poIjei (rigómezei) csa
Murád szultán Lázár s
knéz seregét a Rigóm •
- Szent Vid na.pján
megsemmisíti. A szerb had-
sereget Lázár fejedelem.
Br:ankovié Vuk és Vuko-
vié Vlatko szerb főran '
a török csapatokat Murád
szultán és fiai vezetik. Ji
balkáni kereszténységre
tragikus kővetkezmények-
kel járó hadjáratban
szerb oldalon Horváti Ist-
ván magyar fölkelő kapi
tány is részt vett. Az ü -
zet előtti éjszakán "
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1386. A lengyel-magyar
onál unió vége. Hed-

a lengyel rendek kíván-
&ágárafelbontja eljegyzését
Vilmos osztrák herceggel és
férjhezmegy a még pogány
Jagelló Ulászló (Wtadyslaw)
litván fejedelemhez, aki a
házasságkötés alkalmával
egész népével katolízál és
uniót létesít Lengyelország
éli Litvánia között, Az Ú. n,
1385.évi krewói szerződés-
ben Hedvig és Jagelló
Ulászló megállapodnak or-
ezága.ik jövő együttműködé-
sében. 1386 öszém. pedig
létrejön a lengyel-litván
anió. mely Lengyelország
elsö felosztásáig (1772) ér-
vényben volt.

1386-1434. Jagelló illászló
(Wladyslaw)uralkodás-a. A
lengyel nagyhatalmi kOT-
RZakkezdete. Lengyelország
észak és kelet felé terjesz-
kedik. A lengyel-litván uníó
döntő katonai erőt kép-
viselKeleteurópában.

1387. A lengyel-litván
unió seregei elfoglalják Vö-
rös Oroszországot és Len-
gyelorstlághozcsatolják.

1388.A Mazóriával hatá-
ros kujáviaí hercegséget
véglegegyesítik Lengyelor-
szággal.

MAGYARORSZAG

1385. Károly nápolyi ki-
rály Mária királynővel
szemben trónkövetelőként
lép fel, Magyarországra jön
s híveivel megkoronáztatja
magát. Uralma azonban rö-
vid ideig tart, mert Mária
egyik híve megöli (1386).

1386. A székesfehérvári
rendi gyűlés elrendeli, hogy
válságos időkben a király
főpapok és főurak mallett
köznemeseket is hívjon a
kírályí tanácsba.

1387. Mária kírálynő fér-
jét, Luxemburgi Zsigmon-
dot magyar királlyá koro-
názzák. - Zsigmond barát-
sági szerződést köt Velen-
cével.

1389. Zsigmond megala-
pítja az óbudai egyetemet.
- Az 1380-as években meg-
kezdődik a kírályí hatalom
rendszeres korlátozása. A
nemesség az országgyűlés
intézményének kíalakí tásá-
val (megyénként 4-4 köve-
tet kűld a nemesek közös-
sége) létrehozza a' dualisz-
tikus kormányrendszert.: a
kírály es a rendek hatalmi
egyensúlyát.

ROMAN VAJDASAGOK
ERDél YI ROMANOK

1385. Szarvaszói Bánk,
máramarosi alispán egyik
okírata pontos fényt velt
arra a máramarosi megyeí
szervezetre, amelyben az
ispán (comes) és a szolga-
bírák (íudices nobilium)
egyaránt nemes román bir-
tokosok voltak. Hasonló he-
lyi autonómiát (districtus
olachales) találunk koráb-
ban Krassó-Szörényben és
Hátszeg környékén lS..

1386. Mircea, I. ,Radu fia
Havasalföld vajdája ilesz.
Basarába után az ország
második nagy uralkodója.
Folytatja atyja vallásí IPo-
litikáját, számos kelostort
alapít (Cozia) és résztvesz a
török elileni harcban (1389.
Rigómező).

1387. I. Péter, Moldva vaj-
dája Lombergben leteszi a
hűségesküt .Iagello Ulászló
lengyel király kezébe.

1386. A törökök Nisben.

1389. jún. 28. Murád szul-
tán döntő vereséget rnér a
szerbekre. Rigórnezőn.
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1395. aug. Ill. Albert her-
ceg meghal, a trónon hason-
nevű fia követí.

1395. nov. IV. Albert és
unokaöccse, Vilmos herceg
a hollenburgí szerződésben
megállapodnak, hogy orszá-
gaikat (Felső-' és Alsó-
Ausztria, m. Stájerország
és Karinthia) osztatlanul és
közösen' kormányozzák,
azok jövedelmét egyenlően
megosztják és hadat a má-
sik: fél beleegyezése nélkül
nem viselnek. !
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1390. Cheléicky Petr (1390
-1460) a "csehtestvér"
mozgalom szellemi előké-
szítőjének születése.

egyik hűtlennek ítélt had-
vezére átszökött a török
táborba s a szultán elé
járulva leszúrta azt, hogy
hazafiasságát bebizonyítsa.
Az ütlk:özetben Lázár knézt
csupán a bosnyákek segí-
tették. A csatát Bajazid
jobb szárnyának rohama
döntötte el. Lázár knéz a
harctéren maradt, 60.000
szerb és 20.000 bosnyák
harcosból alig pár száz me-
nekült meg. A rigómezei
csatavesztés következtében
Szerbia elveszti állami szu-
verénitását.

1390. A Brankoviéokkal
vivott belviszály leküzdése
után Lazarevié Stevan knét
(1389-1427) a Porta táma-
gatásaval trónra lép.

1391. Lazarevié Stevan
titokban követséget küld
magyar udvarhoz, hogy tö-
rökellenes szövetséget kős-
sön Zsigmonddal. A terv
meghiusul a szerb főurak
árulásán, akik beárulják
Bajazidnál. A knéz kényte-
len bocsánatot kérni a Por-
tán. Így alakul ki Rascia
északnyugati részén a szerb
hűbéres fejedele'
melynek uralkodóit Bizánc.
ban despotáknak nevez-
ték el.

1392. Zsigmond magyar
király átmeneti győzelmet
arat a törökön, Szíszman
Iván kaposolatot keres a
magyarokkal, de a török
hegemóniát nem sikerül
többé megakadályozni.

1393. júl. 17. Bajazid be-
vonul Tirnovóba; a törökök
számüzetésbe küldik Evtí-
mij pátriárkát.

1393. Jan Jensenstein
prágai érsek ellenáll IV.
Václáv egyházi követelései-
nek és elfogatása elől kül-
földre menekül. Az ural-
kodó a később szentté ava-
tott Nepomuki János érseki
vikáriust a Moldvába do-
bátja ..

1394. máj, A cseh és 1394. Lazarevié stev
morva főrangúak foglyul Bajazíd szultán hűbér
ejtik IV. Václávot lés kény- ként résztvesz a Mir
szerítik Jodoknajr Csehor- oláh vajda ellen indít
szág helytartójává történő ' hadjáratban. A török-szerb
kinevezésére. hadakat Mircea a rovín

mezőn megveri. Allítól
ekkor esett el a Stevan kn
csapatában harcoló Már
királyfi (Kraljevié Marko
aki a skopljeí tartomány
birtokáért már 1373-
Prilep városában török h
bérre lép. Márkó Vuk
szerb király legidősebb
volt.

1395. SiSman Iván, a buj- 1395. Prágai Jeromos, a
dosó, utolsó bolgár cár, tö- cseh reformációs gondolat
rök fogságba esik. előhírnökének fellépte.
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1393. Dabisa István bos- 1393. Erdélyi román ne-
nyák király visszafoglalja mesek az Eszak-Erdélyben
a Nápolyi László híveinek levő körtvélyesi ko:Jostort, a
kezén volt horvátországi és román egyházi irodalom el-
dalmáciai magyar hűbéres ső tűzhelyét, közvetlenül a
várakat. Zsigmond ezért konstantinápolyi pátriárka-
Dabisát felveszi a magyar nak ajánlják fel.
nemességbe. Dabisa viszont
Zsdgmondot jelöli utódául a
bosnyák trónon. Ezzel meg-
erősödik Bosznia hűbéri vi-
szonya a magyar kírályság.,
gal.

1389-94. Jagello Ulászló
helyreállítja a nőuralom
(Erzsébet-Hedvig) alatt
megrendült királyi főha-
talmat.

1390. jan. 20. Ulászló szö-
vetséget köt a török ellen
Mircea havaselvi vajdával.

1390. László nápolyi ki-
rály igényt emel a magyar
trónra s igényének érvé-
nyesítése céljából a török
szultánnal keres kapcsola-
tot.

1395. Zsigmond előkészü-
leteket tesz a török ellen
inditandó európai hadjárat
megszervezésére. Brassóban
szövetséget köt Mircea ha-
vasalföldi vajdával. - Meg-
hal Mária királynő.

1389. Mircea törökellenes
szövetségra lép a lengye-
lekkel.

1393. Bajazid szultán el-
foglalja Tirnovót.

1394. Bajazid török szul-
tán támadást <intéz Havas-
Alföld ellen: ivnrcea Rovi-
nénál feltartóztat ja, azon-
ban mégis kénytelen Er-
délybe menekülni.

1395. Törökellenes len-
gyel-román, majd magyar-
román szövetség,

1395. márc, 7. Zsigmond
magyar király Brassóban
szövetséget köt Mirceával a
török ellen. ,Mircea a ke-
resztény seregek oldalán
vesz részt a szerencsétlen
nikápolyí ütközetben (1396.
szept. 28.), amivel azonban
még jobban magára vonja
a török haragját. 1397-ben
és HOO-ban több-kevesebb
sikerrel veszi Ifed a harcot
a törők el!len, HOO-banazon-
ban már adót fizet a szul-
tánnak és a törökök oldalán
vesz részt 11402-bena Baja-
zídra nézve siralmas lkime-
netelű ankarai török-mon-
'gol ütközetben.
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1396. marc, Az osztrák
tartományok új megosztása.
Stájerország Karinthla és
Krajna Vilmos birtokában
marad, a többi ország-
részekben IV. Albern kor-
látlan ihatalmat kap.

1404. szept. IV. Albert
Zsigmond oldalán "résztvesz
a csehországi hadjáratban
és járvány áldozatává esik.
Utóda a kiskorú V. Albert.

70.
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1396. IV. "Václáv kíszaba-
dulása után ellenfeleit fog-
ságba veti és száműzi öcs-
csét János görlítzí herceget.
- Ugyanakkor másik öcs- 1396. szept, 28. A niká-
c~ét, Zsigmond ~a~ar. ki- polyi csatában Lazarevié
ralyt, a cseh belviszály tisz- Stevan knéz a törökök ol-
tázására Prágába hívja. dalán harcol, Brankovié

Vuk a "sitnicai desrpota"a
keresztesekkel. Al ütközet
után Balazíd Vukot elfoga-
gat ja és két évvel később
macedóniai börtönében
megmérgezteti.

1396. Bafazíd török szuí-
tán megsemmisíti az 1365-
ben magyar segítséggel ala-
pított viddini bánságot; az
utolsó eárt, Sztracimirt el-
űzi s ezzel egész Bulgária
török fennhatóság alá ke-
rül.

1399. Tirnovo eleste után
rövidesen megszűník aJZön-
álló bolgár egyház s ettől
kezdve csaknem a XIX.
század utolsó" harmadáig
Illem volt autonóm bolgár
egyház, ami a kulturális
fejlődést századokkal visz-
szavetette.

1397. Újból kitör a cseh
belviszály. A Prágába ér-
kező, időközben kíszabadult
Jodok morva őrgrótot IV.
Václáv Lausítz birtokától
megfosztja és számüzí. ;

1398. Janow Mátyás prá-
gai kanonok. Husz" János
tanára a prágai egyetemen
közzéteszí Wiclif hatása
alatt átdolgozott egyházi
iratait. (0- és Uj Testa-
mentum reguláí.)

1400. aug. 20. A raj na-
melléki választófejedelmek
IV. Václávon letettnek nyil-
vánítják lés helyébe Pfalzi
Ruprechtet választják né-
met kírállyá.

1402. Zsigmond cselvetése
bátyja IV. Václav cseh ki-
rály ellen. A kutrráhorai
találkozó (1402 ápr.) után
a kisszámú kísérettel Ró-
mába induló cseh királyt
öccse az osztrák hercegek
segítségével Bécsben elfo-
gatja s hosszabb ideig őriz-
tetí.

1404. Háború IV. Vác1av
és Zsigmond között, mely-
nek a magyar táborban ki-
tört járvány vet véget.

1402. Zsigmond kiv
ságlevelet ad a hűbérfej
delernség területéről Dél
Magyarországra köl..
szerb telep eseknek,

1404. Stevan knéz a
rangúak tiltakozása ell
nére helyreállítja a dip
máciai kapcsolatot a
gyar udvarral.
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1400.' Moldvában trónra-
lép Jó ~ándor, a Mu~at-

, család legkiemelkedőbb
1401. Az oligarchiával tagja. ,

)szövetkezett Zsigmond el-
len lázadás tör ki s a ki-
rályt a rendek néhány hó-
napra elzáriák. ~ Zsig-
mond eljegyzi az egyik oli-
garcha-család leányát, C'il-
Iei Borbálát

LENGYELORSZÁG MAGYARORSZÁG .~.~: I

1396 június. Angol, fran-
cia, német, cseh, osztrák: és
olasz lovagok gyülekeznek
Rákos mezején. A lovag-
sereg Zsigmond vezetésével
a Dunamentén Bulgáriába
vonul.

1396. szeptember 28. :A
keresztény lovagsereg - az
egységes vezetés hiánya és
a lovagi harernodor nehéz-
kessége miatt - Nikápoly-
nál súlyos vereséget szen-
ved a törököktől. Zsigmond
a velencei-francia hajóhad
védelme alatt Bízáneon és
Raguzán keresztül tér visz-
sza Magyarországra.
Zsigmond távollétében a fő_
nemesség jórésze a király
ellen fordul, Mj oligarchia
emelkedik feL

1397. A jobbágyosztály
bekapcsolódllik a hadszerve-
zetbe (portálís katonaság).

1402. Jó Sándor moldvai
fejedelem hűbérurának is-
meri el a lengyel királyt.

1403. László nápolyi ki-
rály, mint trónkövetelő,
haddal jön Magyarországra,
de Zsigmondtói vereséget
szenved.

1404. Törvénybe iktatják
a magyar király főkegyúri
jogát és az úgynevezett
"Placetum regium"-ot; az
utóbbi szerint a pápai bul-
lákat Magyarországon csak
a király előzetes hozzájáru;
Iásával lehet kihirdetni. -
Buda lesz Magyarország fő-
városa. J .,

1404. Ulászló lengyel és
IV. Václav cseh kírály szö-
vétséget kötnek.

,.

1396. szept. 28. AZ' euró-
pai keresztény sereg vere-
sége Nikápoly mellett,

1397. A skandináv államok
(Svédország, Dánia, Norvé-
gia) perszonálís uníöia.

1402-8. közt. Mircea ke-
reskedelmi szerződést köt
Lengyelországgal: a Iengyel
kereskedők szabadon köt-
hetnek üzleteket Havasal-
földön, vámot csak ,Targa-
vis téban kell fízetniök, a
vajdának azonban elővásár-
lási joga van,

1403. Mircea megujítja a
lengyel-román segélynyúj-
tási szerződést, amelyet
l4l1-ben ismét megerősí-
tenek.

1402. Bajazíd az angoral
csatában a tatárokkal szem-
ben vereséget szenved. \
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1405. febr. A budweisi
békében az osztrák herce-
gek és IV. Vaclav megújít-
ják a családi örökösödési
szerződést,

1406-1411. Gylá;mságikor-
mány Ausztriában V. Al-
bert kískorúsága idejére IV.
Lipót Ernő stájer herceg és
Frigyes tiroli gróf részt-
vételével. - Az 1411. évi
családi egyezmény követ-
keztében három osztrák or-
szágrész keletkezik, melyek
évszázadokon át fennma-
radnak közigazgatási kerü-
letek alakjában. Ezek: alsó-
ausztriai országok (Alsó-
és Felsőausztria), belső-

ausztriai országok (Karin-
thia, Steierország, Krajna,
Isztria és Trieszt) és felső-
ausztriai országok az ú. n.
előtartományokkal (tehát
Tirol és Vorarlberg a Habs-
burg-ház minden sváb és
elzászi birtokával, valamint
a maradék északsvájci bir-
tokokkal).

1412. V. Albert átveszi a
kormányzást,

1413. Bajor támadás Ti-
rol ellen. Frigyes és Ernő
hercegek kiszorítják a tIáJ-
madókat.

1417. ,A konstanzi zsinat
interdiktum alá veti Fri-
gyest, mire Tirolban ,a ne-
messég mozgalmat szervez
ellene. (Tiroli nemesi szö-
vetség.)
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1406. Husz János a prá-
gai Bethlehem-kápolna szó-
noka vallás-polttfkad moz-
galmát hirdet a pápaság és
a középkori Egyház ellen.

1409. Róma kiközösítés-
sei fenyegeti Husz Jánost.

1412. Husz forradalmi ta-
nításai miatt a pápa inter-
dictum (egyházi tilalom)
alá veti Prágát;

1415. julius 6. A konstan-
ci zsinat előtt Zsigmond
német-római császár men-
levelével megjelent Husz
Jánost több hónapos fog-
ság után halálra ítélik és
máglyán elegetik. Husz tűz;
halálának napja cseh nem-
zeti ünnep Iett.

1418. Prága templomai-
ban bevezetik a csehnyelvu
istentiszteletet Husz emlé-
kezetére.

1407. Zsigmond Bosznia
elfoglalása után Belgrád-
ban szövetségot köt Laza-
revié Stevannal, aki az év
folyamán Budán fölkeresi.

1409. A szerb-rnagyar szö,
vetség a szerb főurak el-
lenállása következtében
megszakad. Velence foko-
zatosan megszállja és 1452-
ig bezárólag elszakítja Hor-
vátországtól Dalmáciát.

1413. júl. 20. A csamorlui
ütközet. A Iszker menti
Csamorlu község határá-
ban vivott csatában 1. Mo-
hamed szultán szétveri
pártütő öccse, Mussa csapa-
tait. A szerb segédhadak
Brankovié Gyorgye sitnicai
hűbérúr vezetésével Moha-
med oldalán harcolnak.
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1410.július 15. lA lengyel-
litván egyesült hadsereg
Tannenberg és Grunwald
(Gmnewaid) között meg-
veri anémet lovagrendet.
A tannenbergí győzelem
után az 1466. évi toruni
(Thom) békéig szakadatlan
csatározások folynak a len-
gyel-litván unió es tél lovag-
rend között,

1413. A horodlói szövet-
ség Lublin 'Székhellyel ki-
mondja a nemesd parlament
létrehívását. A litván kata-
likus rendek a lengyeleké-
vel azonos jogokat nyernek.

1413. Mircea kereskedel-
mi szerződést köt Brassó
városával. - Ugyanebben az
évben Jó Sándor hozzájá-
rul a baiai (Moldvabánya) 1414-1418. Konstanzi zsí-
kat. püspökség megalapítá- nat.
sához.

1405. Zsigmond kírály
szabályozza a városok és
szabad községek polgárai-
nak kíváltságait, A birtokví-
szonyok változása: az ország
községeinek 5%-a tartozik
kírályi, 12%-a egyházi,
40%-a nagynemesi, 43%-a
közép- és kísnemesí birtok-
keretbe.

1406. dec. Zsigmond és
Mircea ~u-Szeverinben
tárgyalásokat folytatnak a
törökkel szemben elfogla-
landó á1láspontjukról;
ugyanebben az évben járt
Musa török trónkövetelő
Mirceánál.

1408-13. Jó Sándor meg-
szervezí Moldva egyházi
életét: a szucsávar érsek-
ségen kívül püspökség lé-
tesül Romanban és Radatui.
ban. Később az. utóbbinak
székesegyházába hozat ja
Sándor Akkermanból (Ce-
tatea Alba) Uj Szent János
földi maradványait, Moldva
legértékesebb egyházi erek-
lyéjét.

1408. Zsigmond megala-
pítja a Sárkány-rendnek
nevezett főúri ligát. E rend
főurainak kezébe kerül a
várbirtokok legnagyobb ré-
sze s az ország kormány-
zása,

1410-1411. Zsigmondot
német-római királlyá vá-
lasztják. - Velence megta-
gadja az adófizetést a ma-
gyar királynak. Zsigmond
hadat üzen Velencének.

1412. Zsigmond a Velence I 1412. Zsigmond magyar
elleni háború céljaira nagy király és II. Ulászló szerző-
kölcsönösszeget vesz fel a dést kötnek Moldva eset-
lengyel királytól sennek leges felosztására vonátko-
fejében elzálogosít 13 sze- zólag.. Zsigmond azonban
pesí várost. (E városok csak egyelőre elismeri Moldvá-
negyedfélszáz év mulva ke- nak Lengyelországgal szem-
rülnek vissza Magyaror- ben vállalt hűbéri viszo-
szághoz.) nyát.

1413. Zsigmond fegyver-
szünetet köt Velencével.

1414-1416. Zsigmond
francia, olasz és nérriet épí-
tészekkel ujjáépítteti a
budavári királyi palotát.

1418. Mircea 32 évi ural-
kodás után meghal. Kő-
szarkofágján levő freskó-
arcképe rnűvelődéstörténe-
tileg igen fontos: jól rnu-
tatja magyar, lengyel és
bizánci hatások szoros ősz-
szefonódásá t.

1405. Tamerlán halála.

I

1415. márc. XXIII. János
pápa - a személye elleni
támadástól tartva - az
osztrák Frigyes herceg se-
gítségével álruhában el-
hagyja a konstanzí zsí-
natot,

1417. A konstanzí zsina-
ton megválasztott V. Már-
ton pápa véget vet az
1378-ban támadt egyház-
szakadásnak.

,
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1426. Prokop huszita ve-
zér Ustinál (Aussig) beke-
ríti Zsigmond seregét.

1419-1436. IV. Vác1av
halála után közel két év-
tizedes interregnum követ-
kezík be Csehországban.
Husz követői: a mérsékelt
prágaiak és a délcsehor-
szágí, radikális táboritálc
fegyveres ellenállást szer-
veznek a cseh trón elfogla-
lása érdekében hadat indító
Zsigmond császár ellen.
1420. A franciaországi an-
gol hadseregből hazatért
trocnovi Zizka János cseh
zsoldosvezér egyesíti a hu-
szitákat és 117 kísebb-na-
gyobb ütközetben győzedel-
meskedik a csehországi el-
lenzék (katolíkus nemesek,
brünni és kuttenbergí né-
metek) és Zsigmond hadai
felett.

1421. Zizka Zatecnél nagy
győzelmet arat Zsigmond
császár seregén.

1422. A kutnahorai csatá-
ban Zizka megsemmisíti a
németekkel egyesült cseh
katollkus rendek csapatait.

1423. A meráni tarto-
mányi gyűlésen Frigyes és
a tiroli' nemesi . szövetség
kibékülnek. Frigyes, a sze-
kásjog alapján, jÓváhagyj,a
a parasztság tartomány-
gyűlési képviseletét.

1424-1435. Frigyes fi-
vére, Ernő herceg halála
következtében Ernő fiának
kiskorúsága idejére Felső-
Ausztria kormányzója lesz.

1424. Zizka halála után,
Prokop Holly (Kopasz pro-
kop), a husziták új vezéré-
nek parancsnoksága alatt
a táboríták között bomlás
támad. Zizka veteránjai, az
"árvák" (siroty) külön vál-
nak, a prágaiak pedig ki-
egyeznek az Egyházzal

7"

\

1421. Stevan knéz a Porta
befolyásának engedve Zétát
Brankovié Gyorgyenak en-
gedi áto Ezzel egyidőben
megújítja az 1407. évi szerb-
magyar szövetséget Zsig-
monddal.

1422. Stevan ségédesapa-
tokat küld Zsigmondnak a
husziták elleni hadjárat-
ban.

1424. A budai ~,há.romki-
rály találkozó". Stevan
knéz, Paleolog Mánuel bi-
zánci császár és Zsigmond
megbeszélést folytatnak
Budán a balkáni tfu.ök ve-
szedelem elleni közös véde-
kezés lehetőségéről.

1425. Stevan knéz a serb-
nicai száboron Brankovíé
Gyorgyét a főpapsággal és
főurakkal utódjául elismer-
teti. .

1426. febr. Stevan knéz
Budán "állams,zerződést"
köt Zsigmonddal. A szerző-
dés szerínt Stevan ~lismeri
Magyarország fennhatósá-
gát Szerbíában, Zsigmond
viseont elismeri Brankovié
despota utódlásd jogát és
fölveszi Brankovié Gyor-
gyét a magyar rendele közé,
A szerződés birtokcseréken
kívül kimondja, hogy a
Nagy Lajos által birtokolt
szerb határszélí várak vég-
leg Magyarországhoz tar-
toznak, György despota kö-
teles Magyarországot bal-
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1421. Lengyel-román 1421. Kóbor török csapa-
hadmüveletek a török ellen. tok felégetik Brassót.

. 1419. Jó Sándor feleségűl
veszí (Ringalát, a lengyel
király unokahúgát és Ma-
zovi Henrik: özvegyét. A
házasságot politikai 'érde-
kek' diktálják: a moldva-
lengyel kapcsolatok elmé-
ilyítése. Két év múlva azon-
ban a pápa szétválasztja a
házasfeleket. Ennek ellené-
ve Ulászló 1421-ben támo-
gatja Sándort Akkerman
megerősítésében a törők
ellen.

1419. Velence török zsol-
dosok segítségével ideigle-
nesen elhódítja Magyaror-
szágtól Dalmáciát,

1420. V. Márton keresz-
tesháborút hirdet a huszt-
ták ellen.

1424. A budai "három ki-
rály találkozó" a török el-
lenikőzös védelem ügyé-
ben.
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1426. ápr. V. Albert her-
ceg kívánságára az osztrák
tartománygyűlés töb béví
időtartamra rendkívüli véd-
erő (Landwehr) felszerelé-
sét határozza el a husziták
ellen. ' ,

1430. Huszita portyázó
csapatok Felső-Ausztriá-
ban. A "Landwehr" súlyos
harcok árán kiszorltja:a
támadókat.

1431. júl. V. Albert sike-
res oldaltámadást intéz
Morvaország ellen, de a
tachoví huszita győzelem
után sietve kivonuj Morva-
országból.

1433. jan.-ápr. 1\.7. oszt-
rák hercegség követei részt-
vesznek a bázeli zsinat és
a huszita pártok tárgyalá-
sain. Az osztrák küldött-
séget Ebendorfer Tamás, á

bécsi egyetem követe ve-
zeti Bázelba.
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142'7.A táboríták Tachov-
nál legyőzik Zsigmond csa-
patait.

1430. A Nyugatfelsőma-
gyarországra betört huszi-
ták Blaskó helybeli népve-
zér vezetésével megszállják I
Nagyszombatot, . mely .öt
évig huszita kézen marad.

1431. aug. A brandenburgi
választófej edelem vezérlete
alatt százezer főnyi sereg
vonu1 la husziták ellen. -
Prokop Holly a taohoví üt-
közetben tönkreveri a biro-
dalmi "keresztes" hadat.

1433. A bázeli zsinaton az
egyházi és választófejedel-
mek elfogadják a prágai
rnérsékeltek által összeállí-
tott u. n. prágai kompaktá-
tumokat. Ezeknek értel-
mében a bázeli zsinat hoz-
zájárul a cseh nyelvű :iJslten-
tisztelethez, a két szín alat-
ti áldozáshoz, a papság
világi javainak korlátozá-
sához és biztosítja a huszí-
tákat az eddiginél szigo-
rúbb egyházi fegyelemről.

1434. A katolikus ren-
dekkel kiegyező prágaiak
Cesky-Brodnál megütköz-
nek a táboritákkal, akik
megsemmisítő vereséget
szenvednek, vezérük, Pro-
kop ts elesik. Röviddel a
csehbródi ütközet után a
husziták új vezért választa-
nak, brandisi Jiskra János
személyében, akinek csapa-
tai évtizedekig nyugtalanít-
ják a nyugatfelsőmagyar-
országi megyéket. _ !

káni harcaiban támogatní
s ha fiutód nélkül hajna
el, a szerb korona Magyar-
országot illeti.

1426. máj.--okt. 1. Moha-
med Stevan budai tárgyalá-
sairól értesülve, Szerbiára
tör és elpusztítja Krusevácot,

142'7. II. Murád szultán
megtámadja Szerbiát, -
Magyar-szerb bonyodalom
Glogubác (Galambóc) miatt.

1428. A "glogubáci bé-
ke". Murád és Brankovié
despota Glogubác (Galam.
bóc) várában szerződést
kötnek,- melyben Murád
Nist, Krusevácot és Glogu-
báeot megtartja, ezek elle-
nében viszont elismeri
Bran!k:ovié despotaságát.

•
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1434. Ill. Ulászlót a len-
gyel rendek királycUdkává-
laszt.iák.A fiatal katona-
fejedelem a török elleni
európai küzdelem egyik elő-
harcosa lesz.

1429. A török által el-
foglalt szerb várak Iakossá-
ga magyar területre költö-
zik. Zsigmond kiváltság-
levelében 'rníndenféle adó-
tól és "szolgáltatástől men-
tesíti őket, saját törvényeik
és vallásuk szerínt élhet-
nek, csupán a csepeli rév
őrzését kell vállalniok.

1431. Zsigmondet Milá-
nóban lombard királlyá
koronázzák. Kiséretében
van Hunyadi János, aki két
évig Olaszországban marad.

14.33.Zsigmondet .a pápa
Rómában csaszarra koro-
názza. - A Szepességet hu-
szita seregek pusztítják.

1429. A Iucki értekezle-
ten Zsigmond azt a vádat
emeli Sándor elíen, hogy
1426-ban nem támogatta a
török ,ell€n, tehát sor ke-
rülhet az l"412-iki lublini
egyezmény alkalmazására.
Ulászló lengyel király ; sze-
rínt azonban a lengyel és
moldvaí seregek a kérdé-
ses időpontban felvonul-
tak a török ellen, viszont
éppen Zsigmond volt az, aki
a huszita háborúk: miatt
távolmaradt.

1431. Aldea Sándor, Ha-
vasalföld .vajdája elismeri
a török fennhatóságát és 20
fiatal bejárt túszként Kon-
stantinápolyba küld. Ennek
ellenére 1432-ben, amikor
II. Murád szultán hadat in-
dít Erdély felé, Aldea a
magyarokat tudósít ja a tö-
rök hadmozdulatokról. -

1432. Jó Sándor meghal:
békés uralkodását huszon-
ötéves trónviszály váltja
fel, egészen Nagy István
koráig.

r
r

1430. A salonikíí véreng-
zés. II. Murád hadai ke-
gyetlen vérontást rendez-
nek az elfoglalt városban.

1431. Domazlicénél a hu-
sziták megfutamítdák a ke-
reszteseket.

1432. Bertrandori 1 de la
Broquiere francia lovag
balkáni útja alkalmával hírt
ad a bizánci birodalom vég-
ső hanyatlásáról és Murád-
nak drinápolyi udvaráról.

1433. A bázeli zsinat el-
fogadja a prágai kompak-
tátumokat.
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I

1437. Murád közlí Bran-
kovié despotával és Drakul
román vajdával, hogy Szer-
bián keresztül dámadást
tervez Magyarország ellen.
- A belviszályokkal küzdő
Bosznia fejedelme (II.
Tvrtko) a török nyomásnak
engedve meghódol, elismeri
a török fennhatóságot és
évi 25.000 arany fizetésére
kötelezi magát.

1440. febr. 2. V. Frigyes
osztrák főherceget anémet
rendek Ill. Frigyes néven
német-római császárrá vá-
Iasztják. - Ill. Frigyes
császár, mint Albert utó-
szülött fiának, Postumus
Lászlónak gyámja, ennek
nevében igényt emel Cseh-
és Magyarország trónjára.

1436. Zsigmondot a prá-
gai kompaktátumok elis-
merése ellenében Csehor-
szág királyává koronázzák.

1437. Zsigmond halála
után a cseh rendele tHabs-
burgi Albertet választják
királyukul. Egykorú huszi-
ta röpirat kifogásolja a
,,-szlávellenes" Albert király
megválasztását ..

1438. Luxemburgi Zsig-
mond veje, Habsburgí Al-
berit herceg örökösödési jo-
gon Cseh- és Magyarország
királya lesz. - Habsburg!
Albertet német-római csá-
szárrá koronázzák.

1440. jan. A cseh pártok
a prágai békelevélben (list
mirny) megegyeznek, hogy
a kompaktátumokat meg-
tartják és előkészítik a ki;
rályválasztást. Hosszas tár-
gyalások után megválaszt
ják Albert bajor herceget,
de ez Ill. Frigyes kívánsá-
gára visszalép.

1439-1452. Albert király I 1439. II. Murád kétszáz-
halála után újabb interreg- ezer főnyi sereggel három
num következik be Cseh- irányból megtámadja Szer-
országban, mely 1452-ig biát.
tart. A negyvenes években 1439. jún. Brankovié des-
J'ískra, a husziták vezére pota családjával és íngósá-
Albert hitvesét, Erzsébet galval Szegedre rnenekül,
özvegy kírálynét, az utószü- - Albert magyar király
lött, későbbi V. László any- Világos várát ajándékozza
ját támogatja zsoldosaival. neki.
I. Ulászló magyar király, a 1439. aug. 6. Szerb haza-
rendek es Hunyadi János fiak a novobrdóí kerület-
ellen. ben felkelést támasztanak

a .török elnyomás ellen. A
1440. .II. Murád a szerb

hűbérfejedelemséget Nádor-
fejérvárig (Belgrád) elfog-
lalja. A törökök megkezdik
Szerbia erőszakos éltörökö-
sítését. - Brankovié des-
pota és II. Tvrtko Stevan
bosnyák fejedelem követsé-
get küldenek 1. Ulászló ma,
gyar királyhoz a magyar-
szerb-bosnyák -szerződés
megkötése és katonai segít-
ség kérése célj ából,

1439. Albert német-római
császár, cseh és magyar ki-
rály és Ausztria hercege, a
török elleni hadjárat során
szerzett betegségében vá-
ratlanul meghal. Halála
után az osztrák hercegség-
ben unokaöccse, a stájer-
lipóti ágból származó Fri-
gyes herceg követi V. Fri-
gyes néven.

1442. Jún. 17. Ill. Frigyest
ünnepélyes külsőségek kö-
zött német-római császárrá
koronázzák Aachenben.

1442. aug. II!. Frigyes és
Zürich városa szövetséget
kötnek. Zürich megkapja
a toggenburg] birtokokat
és átengedi a kyburgi gróf-
ságot Ausztriának.

'.
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1440. Ill. Ulás:zlót 1.
Ulászló néven magyar ki-
rállyá választják. Létrejön
a második magyar-lengyel
perszonális únió.

1435. A jobbágykatonás-
kodás újabb szabályozása:
rninden 33 telek után 1 lo-
vast kell kiállítani.

1436. Zsigmond bevonul
Prágába \

1440. A rendek egyrésze
Albert utószülött fiát, más-
részük Ulászló lengyel ki-
rályt választja a magyar
trónra. - Az ország két
részre szakad: a Dunántúl'
és a Felvidék nyugati fele
László birtokában van, a
keleti országrészek és Er-
dély Ulászló kezén. - Hu-
nyadi János Alsó-Magyar-
ország fókapitánya és Er-
dély vajdája lesz.

1441-1443. Hunyadi si-
keres támadó hadjáratolmt
vezet a török ellen, Egész
a Balkán-hegységig nyomul
előre.

1437. Észak-Erdély ma-
gyar jobbágyainak felkelé-
sében románok is vesznek
részt.

HU. Hunyadi János er-
délyi vajda és temesi is-
pán lesz.

1442. Vlad Dracul kényte-
len átengedni országán a
török sereget, amelyen már-
cius 18-án, Szentimrénél
Hunyadi János fényes győ-
zelmet arat.

1440. Gutenberg János:
mainzi származású arany-
míves és ötvös feltalálja a
.könyvnyomtatást.

1437. Eszak-Erdélyben
magyar és kísebb részben
rumán dobbágyok részvéte-
lével parasztlázadás tör ki
(Kotozsmonostort szerző:
dés), A felkelésben részt-
vevő magyar' és román
jobbágyok társadalmi
egyezményt kőtnek a csat-
lakozó kísnemes ekkel. Le-
verése' után a magyar,
székely és szász kiváltsá-
gos társadalom "örök idők-
re" szövetséget költi ("ká-
polnai unió). - Zsigmond
meghal; utódául a rendele
vejét, Albert Habsburg
herceget választják magyar
kír állyá,

1439. Albert király had-
dal vonul az 'egyre vesze-
delmesebbé váló török ha-
talom ellen, de ia táborá-
ban kíütött :járványnak ál-
dozatules.ik. A magyar-
osztrák -cseh államszövetség

'az első Habsburg magyar
király halálával 11elbomlik.

1438. Hunyadi János szö-
rényi bán lesz s ezzel kö-
zelebbí kapcsolatba kerül a
románsággal, A fontos sző-
rénységí várakat (főleg
Turnu-Severint) már Zsig-
mond megerősítette (1425).
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1444. nov. 10. A 'balkáni
felszabadító hadsereg Vár-
nánál megütközik II. Mu-
rád hadaival. Ulászlót, akia vesztes csatában elesik,
csak a bosnyák, lengyel és
román segedhadak támo-
gatják, Brankovíé taktikai
okokból Belocrkvenél állo-
máso zik, a csata !kimenete-
lét várva.

1443. máj. Az országos
belviszály rendezése érde-
kében az Ú. n. huszita
nemzeti párt (Ptaéek párt-
ja) felajánlja a cseh koro-'
nát Frigyes császárnak, aki
gyámfia, Posthumus László
javára hajlandó azt elfo-
gadni.

1443. jún. A budai ország-
gyűlésen Kapisztrán és
Brankovié despota meg-
ajánlják a török elleni
hadjárat költségeít, Bran-
kovíé Hunyadi összes hadi
kiadásait fedezi. - Hu-
nyadi a kunovicai szoros-
ban megveri II. Murád
seregét.

1443. A magyarOlk, Hu-
nyadi János vezérletévei
bolgár területen támadnak
a török birodalom ellen.
Seregük, melyben bolgá-
rok, szerbek, bosnyákek es
albánok is harcolnak, Szó-
fián túl, Zlaticáig nyomul
előre, de a téli hadjárat vi-
szontagságai megállítják
előtörésüket.

1443. nov. Hunyadi Ru-
méliában sorozatos győzel-
met arat a törökön.

I
1444. febr. II. Tvrtko Ste-

vannal kihal a bosnyák
Kotromanié-uralkodóház. A
Kotromaníé-ház utódja 08-
tojié Stevan (1444-1461).
- Brankovié despota ha-
dai visszaveszik Novcbr-
dot.

1444. aug. Ulászló ma-
gyar királyadományleve-
let küld Brankoviénak.

1444. jún. A cseh ország-
gyűlés hajlandó elismerni
Lászlót, ha Frigyes ennek
gyámsága idején Prágából
intézi az ország ügyeit.

1444. aug. Ill. Frigyes a
cseh rendek feltételét el-
utasítja és ideiglenes kor-
mány választását ajánlja a
cseh pártnak.

1445. Ill. Frigyes, a Jenő
pápával kötött titkosegyez-
mény értelmében, zsoldosai-
val föloszlatja a bázeli zsí-
natot, hogy megakadályoz-
za az elhatározott egyházi
reformok kihirdetését.
Ill. Frigyes udvarába fo-
gadja Albert özvegyét Pos-
tumus Lászlóval együtt és
zálogba veszi az Erzsébet
özvegy királyné által Bécs-
be hozott magyar koroná-
zási ékszereket.

1444. nov. 10. Ujabb had-
járat a törökök ellen. A tá-
madók rosszul felfegyver-
zett kisszámú serege Vár-
nánál vereséget szenved:
1. Ulászló magyar király
elesik az ütközetben. Ez
volt az utolsó nagy törté-
nelmi lehetőség a középkor-
végi törők fennhatóság
megdöntésére. A várnai ve-
reséggel megpecsételődött a
kösel ötszázéves (1398-
1878) bulgáriai török hó-
doltság.

1445. A két szín alatt ál-
dozók (utraquisták) ptacek
halála után elismerik vere-
riikül az alig 25 éves Podje-
brád Györgyöt. ,

1447. Hunyadi János a
koronázási ékszerek kiadá-
sát megtagadó Frigyes csá-
szár ellen hadat indít és
benyomul Stájerországba.
Ill. Frigyes Carjaval pápai
követ révén kétéves fegy-
verszünetet köt Hunyadi-
val.

1446. nov. A cseh kor-
mányzótanács megválasz-
tása a városok ellenállásán
meghiúsul. Az országgyű-
lés folyamodványt intéz V.
Miklós pápához a komp ak-
tátumok megerősítése cél-
jából.

1447. V. Miklós pápa el-
utasítja a cseh országgyű-
lés kérelmét és Carvajal
bíborost küldí Prágába.
Ezzel megkezdődik az egy_
házpolitikai küzdelem abi-
bornok és az utraquisták
között.
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1444. febr. Ulászló sike-
res balkáni hadjárat után
visszatér Budára; a pápai
legátus a háború folytatá-
sára ösztönzi.

1444. Jűníus-e-Jűllus, A
szultán szerb közvetítéssel
békét ajánl Magyarország;
nak; a pápa tiltakozása el-
lenére Szegeden megtörté-
nik a békekötés. Amikor
azonban hír jön róla, hogy
a pápai-velencei-burgundi
flotta befutott a Darda-
nellákba, felülkerekedik a
háborús irányzat.

1444. szeptember-októ-
ber. Hosszas tanácskozás
után a magyárok ismét
hadra kelnek és Bulgáriába
vonulnak.

1444. nov. 10. Várnánál a
magyárok ötszörös túlerő-
vel találják szemben ma-
gukat. Az ütközet balul
végződik: a király elesik, a
sereg javarésze odavész. a
vezérek közül csak Hunya-
di János menekül meg.

1444-1445. A kírály nél-
kül maradt országot hét 0'1"-
szágnagy, úgynevezett fó-
kapitány kormányozza,
Tárgya1:álSok folynak Ill.
Frigyes császárral a kís-
korú V. László hazaküldé-
séről.

1444. Ulászló magyar és
lengyel kírály elesik a tö-
rök ellen vívott várnai üt-
közetben. Ezzel megszűnik
a második magyar-lengyel
perszonálís únió.

1444. A szerencsétlen ki-
menetelű várnai ! csatában
(nov. 10) a váradi püspök
számos román vajdája esik
el: a csatából: visszatérő
Hunyadit a törökkel rokon-
szenvező Vlad Dracul, Ha-
vasalföld <vajdája,elfogja s
csak súlyos váltságdíj fejé-
ben engedi szabadon.

1444. nov. 10. A várnai
győzelemmel a török főba-
talom végleg megszilárdul
a Balkánon.

1445. A portugálok felfe-
dezik a cap Verdet. - Gu-
tenberg (1400?-1468) meg-
kezdi könyvnyomtató tevé-
kenységét.

1445-1510. Sandro Botti-
cellí, a legnagyobb olasz
festők egyike.

1446. Haarlemben a kínaí
szedésnyomásos eljárás fel-
használásával Jan Laurens
Caster a nyomtatás felfede-
zésével kisérletezik.

1446. A rákosi ország-
gyűlés Hunyadit kormány;
zóvá választja. A főkapi-
tányságok megszűnnek, de
Giskra, a Felvidék f'őkapi-
tánya, nem akarja elismer-
merni az új rendet.

1447. Az országgyűlés
megállapítja, hogy a ne-
messég csak az ország ha-
tárain belül köteles hadba-
szállni.

144'7. Utódja a lengyel
trónon öccse, IV. Kázmér
(1447-1492), aki a iközép-
keleteurópai "Jagelló-esz-
me" jegyében Cseh- és Ma-
gyarország trónját óhajtja
megszerezni. Törekvéseit
arra a trónigényre építette,
hogy felesége, Habsburg
ErzsébetV. László cseh- és
magyar kírály testvére
volt, tehát annak halála
után a Jagelló-házat illeti
HunyadiMátyás magyar és
Podjebrád György cseh ki-
rály trónja.

,
I
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1448. II!. Frigyes titkos
kenkerdátumot köt Rómá-
val, melyben a német egy-
házat a pápai primátus alá
helyezi. Róma ezzel szem-
ben biztosítja Frigyest né-
mct-római császárra törté-
nö koronázásáról,

1450. Zsigmond tírolí őr-
gróf, Ill. Frigyes gyámfia,
Albert brandenburgi őr-
gróffal kötött szerződésé-

I ben évdí] ellenében meg-
kapja Thurgaut és 1 F'reí-
burgot. 1

1450. okt. III. Frigyes
szerződést köt Hunyadi 'Já-
nossal, Magyarország kor-
rnányzójával (pozsonyi
egyezmény), mely szerint
Posthumus László 18 éves
koráig Frigyes császár ud-
varában :n:;arad.

1452. jan. Frigyes császár
az osztrák rendek (Cillei és
Eicziger mozgalma) kény-
szerítésére kiadja a ma-
gyar koronázásí ékszereket
es Postumus Lászlót a ma-
gyar rendeknek.

1452. jún. Ill. Frigyest
Rómában nemet-római csá-
szárrá koronázzák, Ez az
utolsó Rómában lezajlott
nemet-római császári koro-
názás,
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1451. febr. II. Murad után
utóda, II. Mohamed szultán
fogadja Brankovíé despotát,

1451.aug. Békés megegye.
zés Brankovié és Hunyadi
között. A despota vissza-
kapja magyarországi birto-
kait és a megbékélés emlé-
kér-e ezüstpénzt veret.

1448. Bosznia két részre
.oszdík. Hrvoje VukCié, a dé-
li tartomány ura, a lll. Fri-
gyes német-római császár-
tól nyert hercegi cím bir-
tokában felveszi a "Száva
hercege" címet. Ettől kezd-
ve a később különváló 'dél-
boszniai tartományt Herceg
földjének, Hercegevinának
nevezik.

1448. szept. 2. Podjebrad
híveivel megszállja Prágát
és átveszi az uralmat. Ro-
kyczanát Prága törvényes
érsekéűl elismerteti.

1448. okt. 18. Hunyadi
János, Magyarország kor-
mányzója a második törté-
neti jelentőségű kosovopol-
jei (Rigómező) csatában
súlyos vereséget szenved
II. Murádtól. A -Magyaror-
szág felé menekülő Hunya-
dit György despota emberei
elfogják és Smederevóba
viszik. Innen csak azzal a
feltétellel szabadul, hogy a

Brankovíé-nemzetségen
nem áll később bosszút.

1448. dec. Magyar-szern
közeledés. Brankovié SZe-

•geden az általa Iközvetíten-
dő török-magyar békéről
tárgyal Hunyadival.

1449. márc. A Brankovié
által ajánlott békefeltétele-

1450. Petr Cheléícky, a ket elveti a magyar ország-
"cseh testvér" - mozgalom gy'.ilés.
ideológusa Postilla c. mű-
vében parasztkommuníz-
must hirdet.

1451. Ill. Frigyes egyez-
ményben elismeri Podje-
brad kormányzóí jogkörét.

1452. A csehtesvérekkel
egyetértő, népi származá-
sú Podjebrád György
Csehország kormányzója
lesz, helyreállítja a köz-
rendet és a németekkel ba-
rátkozó főurakkal szemben
a mérsékelt huszita elemek-
re, a "csehtestvér"- mozga-
lom híveire támaszkodik.
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1448. IV. Kázmér adóre-
formdait elutasítja a len-
gyel nemesség. :

MAGYARORSZAG

1448. A másodík rigórne-
zei csata. A török-magyar
mérkőzés a magyárok ve-
reségével végződik, de Hu-
nyadí ~smét megmenekül.

1449-1452. Török-ma-
gyar fegyverszünet.

1450. Hunyadi egyezséget
hoz létre a köznemesség és
az oligarchia között.

-Ill. Frigyes V. Lászlo kís-
korúságának idejére elis-
meri Hunyadí Jánost Ma-
gyarország korrnányzójá-
nak.

I
1452. Hunyadi lemond a

kormársyzóságról és orszá-
gos főkapitány lesz.

ROMAN VA'DASAGOK

ERDeLYI ROMANOK

1452. Hunyadí a törökkel
kötött béke alkalmával hoz-
zájárul Havasalföld poli-
tikai gyakorlatához: a vaj-
dák továbbra is adót fizet-
nek a szultánnak, azonban
hűbéri viszonyban marad-
nak a magyar kírállyal.

1448. Bizánc utolsó csá-
szára, XI. Konstantin a
genovaíakat hívja segítsé-
gül Bizánc védelmére. '

1452. II. Mohamed szultán
megépítteti Bümeli-Hísszar
erősségét a Boszporusz
partján. '
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1455. Podjebrád V. László
hozzájárulásával a mün-
sterbergi hercegség et, a
szilézíai (glatzi) tartományt
és Kolin városát' birtokba
veszi.

1455. A törökök megszáll,
jálk Szerbia összes várait.

AUSZTRIA BULGARIA CSEHORSZAG . ICSEHEK, SZLOYAKOK. SZERBIA, HORYATORSIAG

}453. V. László magyar
királyt, Habsburgi Albert
fiát Csehország királyává
koronázzá.k. Podjebrád kor-
mányzó megtartja közjogi
á.llásá.t, az ifjú király ta-
nácsadója lesz. - Cseh-
magyar perszonáJis únió.

1453. II. Mohamed Kon-
stantinápoly eleste után
egész Szerbia átadását kö-
veteli Brankoviétól. - Szul,
tání ferrnán intézkedik a
konstantinápolyi • patriar-
ohátus betöltéséről. A török
uralom alatti első konstan-
tínápolyí patriarcha Genna-
dios érsek, Róma elszánt
ellenfele. - A Szerbiára
törö ozmán hadak elől
Brankovíé despota ~ád-
jával és vagyonával Ma-
gyarországra menekül.

1453. Frigyes császár az
osztrák hercegséget főher-
cegség rangjára emeli, a
Habsburg-ház tagjai felve-
szik a főhercegi címet.
(privilegium maíus.)

1456. aug. V. László,' a
nándorfehérvári . győzelem
hírére, bécsi tartózkodását
megszakítva. Otto bajor
herceg és osztrák zsoldos-
csapatok kiséretében Bu-
dára jőn, hogy a Hunya-
diak további hatalmi emel-
kedését meggátolja

1456. júl. 14-22. A nán-
dorfehérvári győzelmet kí-
vívó keresztes seregben
szerb csapatok is harcolnak.

1456. dec. Karácsony nap.
[án meghal Brankovié des-
pota.

\

145'7.Postumus (V.) László
cseh es magyar király ha-
lála után Ill. Frigyes beje-
lenti igényét a két trónra
- A magyar koronázási
ékszerek ismét Frigyeshez
kerülnek. - Ill. Frigyes
megalapítja a freiburgi
egyetemet.

145'7. V. László meghal 145'7.Brankovié Györgyöt
Prágában, ahová a magyar fia, Lázár (1457-1458) kő-
rendek forrongása követ- veti a névleges despotai
keztében menekül. A király méltóságban,
halála után Podjebrád is- 145'7. jún. Lázár despota
mét az ország kormányzója. a magyar belpolitikai ví-
Az V. László által tuszként 'szályt kihasználva, betör a
Prágába hurcolt Hunyadi Temes-közbe, de Szilágyi
Mátyással eljegyezteti Ieá- Mihálytól vereséget szen-
nyát, Katalint. ved.

I

1458. Lázár despota 'Já-
ratlan halála következtében
a despotaságért uralmi harc
kezdődik Jelena özvegy ki-
rályné, Lázár bátyja, Ste-
van és Angjelovié Mihály
vajda között. Az érdekeltek
végül is megegyeznek ÉS
minf szerb régensek néhány
hónapig még fenntartják
látszaturalmukat a határ-
széli területen. - ostoííé

1458. PodjebrAd Györgyöt
Csehország királyává vá-
lasztják. Az utolsó cseh
nemzeti király nyiltan tá-
mogatja a kétszín alatt ál-
dozó (utraquísta) cseh test-
véreket.
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1454. IV. Kázmér kiadja
a nieszawai statuturnot,
mely a köznemesség alkot-
mányjogi előtöréset jelenti.
- Ugyanabban az évben
nőül veszi V. László hugát,
Erzsébetet. ~ Kázmér ,a po-
rosz rendekkel és városok-
kal megköti a nérriet lovag-
rend elleni szővetséget. -
Crkvícai paktum a rendi
hadsereg felállí tásáról. I

1453. V. László leteszi a
királyi esküt. Ezzel (1457-
ig) ismét perszonális unió
keletkezik Magyarország,
Ausztria és Csehország kö,
zött.

1454. Hunyadi ismét ha-
dat vezet a török ellen s
Krusevác mellett győzel-,
met arat.

1455-1456. Európai ke-
reszteshadjárat a török el.,
100. Kapisztrán Szent Já-
nos olasz ferences (1386-
1456) lelkesíti a magyar
hadakat. Ill. Callixtus pá-
pa déli imát és harangszót
rendel el a török elleni há-
ború sikeréértés tíz rnillió
aranyforint segítséggel
Carvajal bíborost Magyar-
országra küldí.

1456. júl. 22. Hunyadi
Nándorfehérvárnál döntő
győzelmet arat a törö-
kőn, - Kevéssel utóbb
Hunyadi áldozatul esik a
seregében kitört járvány-I
nak s Kapisztrán is meg-
hal az egyik szerémségí
kolostorban.

1<157. május. V. László a
felségsértéssel vádolt Hu-
nyadi Lászlót, a volt kor-
mányzó fiát Budán lefe-
jezteti. Fél évvel később V.
László Prágában titokzatos
körülmények között meg-
hal.

1458. január. A rákosi
országgyűlés Hunyadi Má-
tyást kiráUyá Választja. "-
Ugyanekkor törvény mond,
ja ki, hogy a király mín-
den évben köteles ország-
gyűlést tartani.

1455. Péter Aron, Moldva
vajdája hűséget fogad nem-
csak a Iengyeleknek, de a
törököknek is.

1456. Nándorfehérvár ost-
romának s Hunyadi János
halálának évében Vlad Te-
pe s (Karóbahúzó Vlad) ma-
gyar segítséggel uralomra
jut. 1560 után Mátyás tá-
mogatása mellett váltakozó
szerencséjű harcban áll a
törökkel. 1562-ben Erdély-
be menekül s csak 1576-ban
próbálja visszaszerezni ha-
talmát, ami rövid időre si-
kerül is neki. - Ugyancsak
1456-ban Hunyadi László
megengedi a vajdahunyadi
románoknak, hogy omlado-
zó templomukat helyreállít-
sák. '

1457. Moldvában - jegy-
mással víaskodó kísebb
uralkodók után - trónra-
lép Nagy István (Stefan cel
Mare). Kereskedelmi szer-
ződést köt Brassó városá-
val.

'1453. máj. 29. n. Moha-
med elfoglalja Konstanti-
nápolyt, amely Konstantiné
(IsZitambul) néven a.z os-
mán birodalom székhelye
Iesz,

1455. Megjelenik Guten-
berg legfontosabb nyomtat-
vánva, az Ú. n. 42, soros
biblia.

1456. Hunyadi .János nán-
dorfehérvári gyözelme n.
Mohamed felett.

1458. VII. Károly fran-
cia király súlyos harcai. az
angolokkal; Orléanst Jeanne
d'Arc menti meg. Ebben az
évben már csak Calais van
angol kézen. - Angliában
a fehér rózsa (York) és a
piros rózsa (Lancaster) párt
harca.
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1459. Frigyes császár Ga-
rai László és az IUjlakiak
révén elégületlenséget szít
Hunyadi Mátyás ellen Ma-
gyarországon.

1459. máre, 4. Frigyes
császár Bécsújhelyen ma-
gyar királlyá koronáztatja
magát.

1460. Mátyás hadai a Ga-
rai-Ujlaki-féle "osztrák
párt" csapatait Stájeror-
szágba szorítják vissza.

1462. maJ. Vitéz János,
Mátyás követe, ura nevé-
ben megköti Frigyes csá-
szárral a bécsi egyezményt.
Frigy~s 60.000 arany ellené-
ben kiadja az V. László
halála óta zálogban tartott
magyar koronázási éksze-
reket, jogot nyer a meg-
szállott határszélí városok
megtartására és elismerteti
trónigényét a magyar trón-
ra arra az esetre, ha Mátyás
fiúutód nélkül halna meg.
- A laibachi (Ljubljana)
püspökség alapítása.

1466. Ill. Frigyes az oszt-
rák tartományi gyűlés által
felállított zsoldos hadsereg
segíségével klszorítja az
Alsó-Ausztri ára tört hu-
szita csapatokat es felszaba-
dítja Pütten várát.
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1460. A törökök megszer-
vezík a végleg meghödítots
boígár területet. A volt bol-
gár tartományok a Szófiá-
ban széíceíö rumélíaí beg-
lerbég uralma" alá kerül-
nek. (A !török hódoltság
idején általában az egész
Balkánt Ruméliának ne-
vezték, Bosznia kívételével.)

Stevan bosnyák fejedelem
Drinápolyban 'elismeri a
török fennhatóságot és vég-
leges adófizetésre kötelezi
magát II. Mohameddel
szemben.

1459. jún. 20. A Duna és
a Morava találkozásánál
fekvő Szendrő várának el-

- este után a török az eddig
meg nem szállt peremte-
rületet is elfoglalja és a
szerb despotaság megszűn-
tetésével Belgrád székhely-
lyel pasalikot (pasaság)
szervez,

1460. Mátyás nőűl veszi
Podjebrád Katalint, György
cseh ikirály leányát.,

1461. Tamasevíé Stevan
(1461-1463) a bosnyák ál-
lam utolsó fejedelme a
Szentszékhez fordul Bosz-
nia megmentése érdekében.

1462. II. Pius a bosnyák
uralkodót Hunyadi Mátyás-
sal való szövetségre szólit-
ja. Az eredményes magyar-
bosnyák tárgyalások után
Tomasevíő Stevan megta-
gadja a töröknek az adófí-
zetést. ' ..

1463. máj.-jún. II. Mct-
hamed hatalmas sereggel
Boszniára tör és Hereese-
vina kívételével elfoglalja
az országot. 'I'omasevió Ste-
van, az utolsó boszniai ural-
kodó, Mohamed fogságába
esik, aki kivégezteti. Az el-
néptelenített országban
egyedül a ferences-rend kap

1464. Podjebrád Katalin, engedélyt keresztény val-
magyar királyné halála. _ .lá:sgyakorlatra.
II. Pál pápa az utraquísták
támogatása miatt Rómába
idézi Podjebrádot, György
király visszautasítja a:
Szeritszék beavatkozását a
cseh belügyekbe. II. Pál fel-
szólítda Hunyadi Mátyást a
Csehország elleni hadjá-
ratra.

1462. Podjebrád a prágai
kompaktátumok ügyében
összeütközésbe kerül Rómá,
val. - Jiskra egyezményt
köt Hunyadi Mátyással és
a török ellen fordul. -
Mátyás hadjáratot indít a
felsőmagyarországi várak-
ba húzódott, fosztogató cseh
szabadcsapatok ellen.

1465. Brankovié Vuk Zmaj
(146fi-85) névleges despo-
ta, Brankovié György uno-
kája, a török megszállásalól
Magyarországra jön és a
dunai szerb naszád-flotilla
parancsnokaként Mátyás
szolgálatába lép.

1466. IV. Sixtus, pápai
bullával ikiátkozza .és trón-
fosztottnak jelenti ki Pod-
jebrád Györgyöt.
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1459. A köznemességre
támaszkodó Mátyással
szemben az oligarchák IIl.
Frigyest hívják meg a ma-
gyar trónra. Mátyás há-
rom évi küzdelem után
tudja csak uralmát meg-
szilárdítani.

1459. István országa hely-
zetének biztosítása végett
elismeri a lengyel fennható-
ságot s Iemond Hotin vitás,
területéről. A következő év-
ben a lembergi kereskedők-
kel egyezményt köt.

1466. Ill. István megala-
pítja ta putnai kolostort,
ahol 1504-ben eltemetik.

1466. jan. István elfoglal-
ja törökellenes harcainak
kulcspontját: Kilia és
Dnyeszterfehérvár (Cetatea
Alba) kikötőjét, amelyet
addig magyarok védelmez-
tek.

1462-1505. Ill. Iván
nagyfejedelem befejezi
Oroszország egységesítését.
Elfoglalja Novgorodot
(1478),megtöri Moszkva ve-
télytársát, Tvért (1485), hó-
doltatja a szétesésnek in-
duló Aranyhordát.

1561. Péter Aron, István
elődje a Székelyföldre me-
nekült; ezért most István
feldúlja Erdély délkeleti
sarkát.

1462. Jiskra csatlakozik
Mátyás királyhoz. - Má-

. tyás kódexeket rendel
könyvtára számára Firen-
zében.

1463. Mátyás egyezséget
köt Ill. FrigyesseI. Meg-
állapodnak abban, hogyha
a magyar király törvényes
fiúutód nélkül halna meg, :<li
'trón Frigyesre száll. Ez az
egyezség lesz később a

: Habsburg-ház magyar
, trónigényének alapja. (BéCSi

egyezmény.)
1463-1464. Mátyás a pá-

pa kívánságára hadat
szervez a török ellen, a
tervezett keresztesháború
azonban a pápa halála mi-
att meghiusul.

1465. Vitéz János, a ma-
gyar humanizmus egyik
legkitűnőbb alakja és me,
cénása, esztergomi érsek
lesz.

1466. A toruni (Thom) I .1466. A pápa Mátyással
békében a német lovagrend targyal a mérsékelt huszí-
visszaadja Lengyelország- tákkal (utraquisták) ro-
nak Pomerániát és a balti konszenvező Podjebrád
tengerpartot. Ettől kezdve György cseh király ural-
Lengyelország első felosztá , mának megdöntése céljá-
sáig (1772) az ország ten- ból.
geri kikötője Gdaúsk (Dan-
zig)volt. - A nérriet lovag-
rend a későbbi Kelet-po-
roszországot hűbérbe veszi
IV. Kázmértél.

1466. II. Pál pápa felszó-
lítja Európát <atörök ellen
való védekezésre és ismé-
telt nagy anyagi segítség-
ben részesíti Magyarorszá-
goto
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1468. Cseh-magyar hábo-
rú. - Mátyás Róma ismételt
felszólítására és 1468 nya-
rán Frigyes császár felhí-
vására, aki az osztrák tar-
tományokat háborgató Pod-
jebrád Viktorin, György
király fia ellen hadakozik,
benyomul Morvaországba,
Elfoglalja Olmützőt, Mor-
vaország akkori fővárosát
és a cseh katolikus rendek
jelenlétében Csehország
királyává koronáztatja ma-
gát

1469. Mátyás folytatja
Podjebrád elleni hadjára-
tát. Brünnből Csehország
felé tör, ahol Pilsen kato-
likusai és a kutnahorai né-
metek zendülést támaszta-
nak Podjebrád ellen.

1470. Podjebrád Viktorin,
György király fia, a had-
műveletek folyamán, Má-
tyás fogságába esik. Pod-
jebrád - katonai támoga-
tás ellenében - felajánlja
utódlási jogon a cseh koro-
nát Kázmér lengyel király
fiának, Ulászló lengyel trón-
örökösnek. Ill. Frigyes csá-
szár csatlakozik a cseh-len-
gyel szövetséghez.

1471. pOdjebrádGyörgy,
az utolsó cseh nemzetí ki-
rály halála. - A cseh ren-
dek a 15 éves Ulászló her-
ceget (Vladislav), Csehor-
szág királyává választják.

1468. Mátyás az észak-
boszniai peremterületen
Jaice központtal ideiglenes
bánságot létesít.
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. 1474. Mátyás semmisnek
nyilvánítja a bécsi egyez-
ményt, seregével Bécs alá
vonul, mire Frigyes békét
kér és lemond a magyar
trónna:l kapcsolatos korábbi
igényéről.

1471. A törökök a Száván
való átkelés biztosítására
megépítik Szabács várát.

1472. Iza bég boszniai 'tö-
rök helytartó hadaival Lai-
bachig nyomul elő.

1468. Frigyes császár
Podjebrad György cseh ki-
rály elleni hadjáratra kész-
tetí Mátyást, aki \ ellen
ugyanakkor titokban szö-
vetkezik ,Kázmér lengyel
királlyal.

1468-69. Baumkircher
Johann eredménytelen fel-
kelésé 'Ill. Frigyes ellen.
(stájer parasztszövetség), -
A bécsújhelyi püspökség
alapítása.
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1471. Kázmér lengyel ki-
rály kiskorú fia, a későbbi
Szent Kázmér sereggel vo-
nul Magyarországra, a ma-
gyar trón elfoglalására.
Vállalkozása, melyet Vitéz
János ésJanus Pannonius
magyarországi főpapok Má.
tyás elleni összeesküvése
készített elő, kudarcot vall.
A zsoldosokkal vegyes len-
gyel sereg 1471végén - az
elfoglalt Nyitrát feladva -
kivonul az országból.

I

MAGYARORSZAG

1467. Mátyás véget vet a
Felvidéken a félszázados
huszita uralomnak. - Le-
veri a kiváltságaikat féltő
erdélyi nemzetek felkelé-
sét, majd Moldva ellen vi-
sel sikertelen háborút. -
A pozsonyi egyetem ala,
pítása. - Mátyás a job-
bágygazdaságok megadóz-
tatását rendszeresse teszi
(subsidium, dica).

1468-1470. Mátyás cseh
háborúi. Mátyást a cseh
katolíkus rendek királlyá
koronázzák (1469). Mátyás
német közvetítéssel tár-
gyal ellenfeleivel.

1471. A hosszas cseh há-
borúk miatt Mátyás ellen
összeesküvés támad. Az
elégületlenek, élükön Vi-
téz János primással, Káz-
mér lengyel herceget kí-
nálják meg a koronával.
MáJtyás a lázadást leveri.

1473. Budán megjelenik
az első Magyarországon
nyomtatott könyv: a Chro-
nica Hungarorum.

1474. október-november.
Mátyás Boroszlót ostromol-
ja s megszerzí Sziléziát.

ROMAN VAJDASAGOK
IRDU YI ROMÁNOK

1467. Mátyás hadat vezet
István ellen, azonban dec.
15-én István váratlanul
körülveszi a magyarok ál-
tal megszállt Baía (Moldva-
bánya) városát s Mátyás is
csak nehezen, súlyos sebbel
tud megmenekülni.

1470-75. Ill. István l!Jöbb
hullámban megismétlődő
harcokban áll a törökkel,
akik rendszerint a havas-
alföldi vajda támogatásával
vonulnak fel Moldva ellen,

1471. Portugál hajók át-
haladnak az egyenli tőn s
felderítik Afrika nyugati
partját. - Moszkva legyőzi
Novgorodot.
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1475. A török hadak a
Drávamezőn megverik az
osztrák sereget.

1477. Ill. Frigyes fia,
1-Labsburgi Miksa főherceg
(később: 1. Miksa) nőül ve-
szi Merész Károly burgun-
di herceg trónöröklő leá-
nyát, Máriát. A házasság
révén a Habsburg-ház meg-
kapja az Ú. n. burgundi
örökséget Németalfölddel
és Artois-val.

1479. Mátyás második
osztrák hadjárata során
Frigyes császár Felső-
Ausztriába vonul vissza és
súlyos hadisarc ellenében
fegyverszünetet köt.

1480. Habsburgi Zsig-
mond, Tirol ura lemond
Miksa trónörökös jávára
az alpesi tartományokról.
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1478. Az ezevi olmützi
béke véget vet a Csehor-
szág birtokáért folytatott
magyar-lengyel vetélkedés-
nek, Mátyás és IV. Kázmér
lengyel király fia, Ulászló
között. Az olmützí béke
határozatai szerint mindkét
fél használhatja a cseh ki-
rályí címet, de Ulászló
megtartja Csehországot.rníg
Mátyás annak malléktarto-
mányait: Morvaországot,
Sziléziát és Lausitzot.

1479. A kenyérmezei üt-
közetben a délszláv szár-
mazású Kinízsi Pál (Knez
Pavle a népmondák sze-
rínt) JakSié Dimitrije szerb
hadvezérrel megveri a törö,
köt. 1

1460-1600. A törökök hu-
szonhat szandzsákra oszt-
ják fel a bolgár területet.
A szandzsákok (kerületek)
élén hűbéres szpáhik álla-
nak, a nép jognélküli rab-
szolgasorba (rája) kerül. A
rálák közül idővel kivált-
ságos katonai és !kereskedő-
maj d kisszámú polgárréteg
emelkedik ki. Ilyenek a ha-
di szolgálat ellenében adó-
mentes vojnikok, a szoro-
sokat és hágókat őrzö der-
vendzsik, végül a XVII.
századtól fölemejkedő, el-
törökösödött bolgár keres-
kedő polgárok, a csorbad-
zsik.
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1480. Ill. Iván Vaszílje-
vics moszkvaí fejedelem
döntő vereséget mér a biro-
dalmát és a szornszédos Lit-
vániát és Lengyelországot
fenyegető tatárokra.

1475. Mátyás megvásá-
rolja a bolognai Manfre-
diniek könyveit saját
könyvtára, a nagyhírű
Corvina számára, A
prágai béke Morvaorszá-
got és Sziléziát Mátyás
birtokául ismeri el.

1475. jan. 10. István Vas-
luinál döntő sikert arat a
t,örőkőn: a moldvai sereg-
ben magyárok is harcolnak.

1475. jan. 25. I~tván Ikör-
iratot intéz Európa keresz-
tény uralkodóihoz SI hírül
adja nekik vasluí-í győzel-
mét, IV. Sixtus pápa vála-
szában Istvánt "athleta
C'hristi"-nek nevezi.

1475. jul. 12. István hűsé-
get fogad Mátyásnak és
szövetséget bármily har-
madik hatalommal szem-
ben, Lengyelországot kivé-
ve, "amellyel ősei mindig jó
szomszédi viszonyban él-
tek" / Ettő'l kezdve István és
Magyarország viszonya
mindvégig szívélyes marad.

1476. István Razboieni-
nél újabb gyözelmet arat a
törökön. '

1476. Magyar-török csa-
tározások a Szávánál.
Mátyás nőül veszi Beatrice
aragóniai hercegnőt.

1477. Frigyes szövetségre
lép Ulászló cseh királlyal,
míre Mátyás hadat üzen
Frigyesnek, elfoglalja Al-
só-Ausztria nagy részét.

1479. Az olmützí béke
értelmében Mátyás meg-
tarthatja a már kezében
vo1t cseh melléktartomá-
nyokat: Morvaországot,
Sziléziát, és Lausízot:
Salzburg érseke várait Má-
tyás védelme alá helyezi.
- Báthori István és Kini-
zsl Pál ,KenyérmeZJőnél
megsemmísítí az Erdélybe
betört török sereget.

1480. táján befejezik Má-
tyás renaissance stílusu
budai palotájának építését.

1479. Havasalföld vajdá-
ja, 'I'epelvs, a törökök olda-
lán vesz részt a kenvérme-
zei ütközetben.

1480. Ill. Iván, megveri az
Aranyhordát és felszaba-
dítja Oroszországot a mon-
gol befolyástól.
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1482. Mátyás harmadik
ausztriai hadjárata során
Bécs és környéke kívételé-
vel átmenetileg csaknem
egész Ausztriát meghódítja.

1485. júl. 1.. Az újabb
osztrák-magyar viszály so-
rán Mátyás elfoglalja Bé-
cset, mely Mátyás király
haláláig magyar megszál-
lás alatt marad.

1486. Frigyes császár fiát,
Miksát 1. Míksa néven
utódlási joggal német-ró-
mai császárra :választják.
Ettől kezdve a :Habsburgok
a XIX. század elejéig (1804)
megszakitás nélkül visel-
ték a német-római császári ,
címet.

1487. dec. Ill. Frigyes
'St. Pölten mellett fegyver-

szünetet köt Mátyással.

1489. Újabb tárgyalások
Ill. ,Frigyes és Mátyás kö-
zött. Mátyás, fia, Corvin
János utódlásí jogának elis-
merése ellenében hajlandó
lemondani aupriai hódítá,
sairól. 'A, :tárgyalások meg-
szakadása kövefkeetében
nem jön létre megállapodás
Ill. Frigyes és Mátyás ;kö>-
zött.

I
1490. aug, Ill. Frigyes fia,

I. Miksa, Stirfából .a pem-
maringen át előnyomul és
augusztus 29-én bevonul
Bécsbe. Az év végéig visz-
szaveszí Ja magyarole által
megszállott ausztriai birto-
kokat.
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1490. jún. II. Ulászló cseh
király elindul Prágaból Ma-
gyarországra, .hogy elfog-
lalja a neki felajánlott ma-
gyar trónt.

1481. Mátyás parancsára
Vuk Zmaj despota Kini-
zsí Pál temesi várkapitány
és JakSié szerbiai portya-
hadjáratuk során közel 50
ezer szerb családot telepí-
tenek Magyarországra II.
Bajazid szultán önkénye
elől. - Mátyás felmenti a
tizedfizetés alól a dunai
szerb flotillát.

1483. Vukéié Stevan her-
cegovinaí herceg halála
után fia mohamedanizál és
önként török fennhatóság
alá helyezi Hercegovinát.

1485. Vuk Zmaj despota
halála után fia, Jovan örök-
li a despotaí cimet és a
magyarországi birtokokat
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1490.IV. Kázmér fiát, II.
Ulászlócseh királyt a ma-
gyar rendek megválaszt-
ják. 1

1481. Mátyás sereget
küld Itáliába apósának. a
török ellen harcoló nápolyi
király segítségére. - Az
ausztriai háború során
Sankt-Pölten és más várak
meghódolnak Mátyásnak.

1490. ápr 6. Mátyás üt-
ban Linz felé, Bécsben vá-
ratlanul meghal. - Mátyás
megszabadította a királyí
hatalmat a rendiség korlá-
taítól: a vezető társadalmi
osztályoknak az államügyek
intézésébe való befolyását
legkisebbre csökkentette
Egy fenmaradt jobbágy-
összeírás alapján Magyar·
ország lakossága mintegy
4 rnillíóra tehető. A lakos-
ságnak míntegy 75%-a ma-
gyar. Ugyanennyi lakosa
van ebben az időben Anglíá-

1484. Az előző évben lét-
rejött magyar-török meg-
nemtámadási szerződés ér-
telmében István nem tá-
maszkodhat többé magyar
segítségre selveszti Kiliát
és Dnyeszterfehérvárat (Ce-
tatea-Alba.). I

1485. Angliában trónra
lép Tudor VII. Henrik, az
egyik yorki. hercegnő férje
és dinasztiát alapít.

1488. István megalapítja
a voroneví kelostort Buka-
vinában, ahol számos, a
XVI. század első felében
írott, románnyelvű egyházi
mű marad fenn.

1483. II. Baiazíd szultán
a török birodalomban és a
megszállott területeken
halálbüntetés terhe alatt
eltiltja a könyvnyomtatást.

1483. Mátyás csapatai el-
foglalják Klosterneubur-
goto

1485. július. Félévi ostrom
után Bécs megnyitja ka-
puit Mátyás serege előtt. -
Mátyás Bécsben már nem-
csak a maga, de fia, Corvin
János számára is hűséges-
küt !tétet új alattvalóival.

1486. Mátyás igazság-
szolgáltatásí reformokat
léptet életbe: újkori típusu
bíráskodási ezervezetet Ié-
tesít. - A köznemesí töme-
geket a vármegyei önkor-
mányzat (törvénykezés)
megerősítésével igyekszik
önállősitaní. - Helyreállít-
ja a király a XIV.-XV.
század fordulója óta mínd-
inkább elenyésző paraszti
szabadköltözési jogot s e.3-
zel 'egy emberültőre megál-
lítja ja jobbágysors hanvat-
lását.

1486. Díaz eléri a Jóre-
ménység-fokot s megdönti
azt a hiedelmet, hogy az
afrikai szárazföld délről is
körülveszí az Atlanti-
óceánt.

1488. Nagy Iván díszes
ajándékot küld Mátyás ki-
rálynak és segítségét kéri
a litvánok ellen.

1489. Mátyás, hogy a
trónt fiának biztosíthassa.
Miksa császárral, Frigyes
utódával, tárgyalásokat
kezd az 1463. évi Habsburg
örökösödési szerződés fel-
bontására. Cserében haj-
landó !Ausztriáról lemon-
dani

,;
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1490. dec. Miksa német-
római császár vissza veszi
Bécset és átmenetileg meg-
szállja a Dunántúl egyré-
szét, Székesfehérvárral.

1491. Miksa átveszi aty-
jától a kormányzást az
osztrák tartományokban.
Frigyes császár utolsó
diplomáciai eredményeként
megköti II. Ulászlóval a po-
zsonyi békét, melynek ke-
retében a Habsburg- és
J agello- házak örökösödési
és családi szerződést köt-
nek. Ennek alapján emel
igényt I. Ferdinánd ,- Mo-
hács után - a magyar és
cseh trónra.

149~.aug. 19. Ill. Frigyes
császár, a Habsburg-ház
középeurópai hatalmának
megalapozója, Linzben meg-
hal. - Utódja, L Míksa
(1493-1519) megalapozza
az európai Habsburg-hatal-
mat.

1493. A Horvátország el-
leni török támadás során az
ország nagyrésze ozrnán
fennhatóság alá kerül.

1495. I. Miksa német-ro-
mai császár, a wormsi biro-
dalmi gyűlésen, a biroda-
lom megszervezése érdeke-
ben állandó hadsereg,
rendszeres közígazgatás és
birodalmi törvényszék fel-
állítását rendeli el.

1495. II .. Ulászló a szerb
népesség jogainak megóvá-
sára dekrétumot ad ki,
melyben abetelepült szer-
beket mentesítí a tized alól
és szabad vallásgyakorlatot
biztosít számukra.1496. Cseh politikusok és

humanisták Ulászló cseh és
magyal' király budai palo-
tájában. Schellenberg cseh
kancellár, Lobkovici Bohu-
sláv, Ulászló történésze és
Schlechta János cseh kama-
rai titkár a magyar és olasz
humanistákkal együttmű-
ködve, élénk szellemi éle-
tet teremtenek.

1497. Miksa elrendeli a
bécsi egyetem humanista,
reformját. Meghívására a
kor nagy humanista kul-
túrpolitikusa, Celtis Kon-
rád, katedrát kap a bécsi
egyetemen.
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,
nak. - A magyar rendek a
trónbetöltésnél mellőzik az
erőskezű uralkodó fiát.
Corvin János helyett a po-
litikai erélytelenségérőt is-
mert cseh kírályt, Ulászlót
választják királyukká.

1490-1530. A magyar-
nyelvű kódexírodalom
fénykora. - A felsőma-
gyarországi bányászok meg-
szervezík a bányamunkás-
ság első- szociálís intézmé-
nyét, a körmöci bánvaládát.

1491. Ulászló a pozsonyi
békében megegyezik Miksa
császárral: lemond Auszt-
riáról, s hozzájárul, hogy
gyermektelensége esetén
Miksa örkölje a magyar ki-
rályságot.

149Z-1548. IV. KázmérIt 1492. A pozsonyi békét
fiai: János Albert (1492- az országgyűlés szenvedé,
1500),. Sándor (1501-1506) lyes vita után elfogadja. _
és Z:agmon~ (1506-1548) A magyar határőrség si-
követik a tronon. kerrel hárítja el a Duna

és a Száva vonalán megis-
métlődő török támadáso-
kat. - Az országgyűlés ez
évi törvényhozása [obbágy.,
sorba szorítja a mezöváro-
sok polgárságát.

lal. A krakkói nyomdá-
késrLült Fiol-kötetek, oa

cIrillbetiís könyvkiadás ős-
JUOIDtatványai.

1493. Összeül az első
lengyel rendi országgyűlés.
.Az. országgyűlésen a közne-
mesek régi kiváltságaík
alapján jelennek meg és
meghivást kapnak 'a váro-
sok képviselői is.

1493_ A székely társada-
lom a rendi tagozódás ál-
lapotába kerül: a módos
rétegek nemesi renddé
szervezkednek (primorok,
lófők) a szegény szabadok
pedig mind többen job-
bágysorba silllyednek.

1495. Három évre szóló
török-magyar béke.

14116. A piotrkowi statu-
tumban a lengyel közne-
messég a főnemesekkel egy-
azon jogokat biztosít magá-
nak.

1497. Ifj. Vitéz János,
veszprémi püspök vezeté-
sével megalakul a Sedali-
tas Litteraria Danubiana,
mely egyesíti a bécsi és
budai humanístákat. Az
egyesülés a tudományos
együttműködés első jelent-
kezése.

.,';:" ~
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149%. István, előrelátva a
lengyelekkel Pokucia (Bu-
kovina északi része) míatt
esetleg bekövetkező össze-
csapást, adófizetésre köte-
lezi magát a törökkel szem-
ben.

I

1497. János Albert len-
gyel király haddal jő Mold-
va ellen, állítólag azért,
hogy vísszászerezze Kiliát
és Dnyeszterfehérvárat. A
hadjárat azonban István
ellen irányul: követét a len-
gyel király börtönbe veti.

/

1492. A spanyolok elfog-
lalják Granadát, az arab
hódítások utolsó európai
fellegvárát. Katolikus Fer-
dinánd ki:l7li a spanyol zsi-
dókat. - Kolumbusz eljut
Nyugat-Indiába (San-Sal-
vader) s ezzel felfedezi
Amerikát;.

1494. Megállapodás Spa-
nyolország és Portugália
közt a gyarmati kérdésben:
a nyugati gyarmatokat a
spanyolok, a keletieket a
portugálok kapják.

1496. I. Miksa császár fia,
Szép Fülöp, a spanyol ,in-
fánsnóvel (Örült Johanna)
kötött .házassága révén biz-
tosítja a Habsburg-ház
uralmát Spanyolország, az
olasz melléktartományok és
az amerikai gyarmatbirto-
kok felett.
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1500. 1. Miksa császár
öröklés útján a habsburgi
birodalomhoz kapcsolja a
görzi grófságot.

1504. A "landshuti" örö-
kösödési háború Ausztria
és Bajorország között. A
háború során Míksa igyek-
szik visszaszerezni az ere-
detileg Fe1sőausztriához
tartozott Inn-negyedet,
mely a sikertelen hadjárat
következtében (1779-ig)
bajor fennhatóság alatt
marad

1508. Miksa császár el-
rendeli közigazgatási ter-
vezetének (udvari kancel-
lária, kamara és hadtanács
felállítása) végrehajtását,
- A reform csak 1527 és
1560 között lép életbe.

I
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1503. A cseh humanisták
visszatérnek Prágába.

1510. Vsehrdi Viktorin
(1460-1520), cseh jogtudós
kiadja alapvető alkotmány-
jogi rnűvét (O praviech
zemé éeské, kníhy, devate-
ry - Kilenc kőnyv Cseh-
ország jogáról.)

1501. Crnoievíé, Monte-
negró ura a cetinjei szerb
püspökre bízza az ország
kormányzását, maga pedig
Konstantínápolyban török
hitre tér és a szultán bizal-
masa lesz. Ettől kezdve
1851-ig szerb egyházi főba-
talom uralkodik Monteneg-
róban.

1502. Brankovié Javan

I címzetes despota boszniai
hadjárata során Monteneg-
ró közelében megveri a tö-
rököt, de győzelmet nem
tudja hasznosítani, mert he,
tekkel később meghal s ve-
le kihal a Brankoviő-nem-
zetség.
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1499. Közel negyvenéves
I16.ború a moszkvai fejede-
1emség ellen (1499-1537).

1502. Ulászló feleségül
veszi XII. Lajos. francia
király rokonát, Candalei
Annát.

1503. Ujabb hét évre
szóló béke a törökkel.

1505. A köznemesség az
országgyűlésen Werbóczi
István javaslatára kimond-
ja. hogy az ország többé
idegen uralkodót nem vá-
laszt.

Az erdélyi vajda, a román
származású Drágffy Berta-
lan közbelépésére a kon-
fliktus egyelőre e1símul,
azonban a lengyelek nem a
békeszerződésben megálla-
pított úton .térnek vissza s
ezért István a cosmín-í er-

.dőben (Bukovína) október
29-én fényes győzelmet arat
a csapdába csalt lengyel
utóhadon.

1498. Nagy Radu, Havas-
alföld vaj dáj a, aki fontos
érdemeket szeres országa
egyházi újjászervezése te-
rén, hűséget fogad a ma-
gyar királynak, aki viszont
megígéri, hogy semmiféle
más trónkövetelőt nem tá-
mogat. Az egyezményt
1507-ben újítják meg.

1499. Svájc független
köztársaság.

1500. Nagy Iván a doro-
gobuzsi csatában megveri a
litvánokat.

1505. A radomí határo-
zatok szerint az uralkodó
országos és alkotmányjogi
kérdésekben nem dönthet
a szenátus és a köznemesi
követek hozzájárulása nél-
kül. A radomí parlament
megszavazzaa "nihil novi"-
nak nevezett új alkotmányt,
meJ.ya parlament hatáskö-
rének szuverénitását bizto-
sftJa a koronával szemben.

1506. Sándor lengyel ki-
rály (1501-1506) megerő-
sfti a radomi határozatokat. 1508. \II. Lajost. Ulászló
A királyt hozzájárulás az fiát, kétéves korában ki-
alkotmányos kormánYZat rállyá koronázzák.
bevezetését jelenti Lengyel-
ol'SZágba.n.

1502-3. Ill. István sú-
lyos beteg; II. Ulászló ma-
gyar király közbenjár, hogy
Velencéből küldjenek hoz-
zá orvost. Két olasz orvos
is érkezik Moldvába, ennek
ellenére István 1504 julius
z-án meghal.

1498. Vasco de Gama ki-
köt Indiában.

1508. Makarie !SZerbszer-
zetles Velencéből Cetinjén
át behozza az első nyomdát
Tárgovistéba (Havasal-
föld) s megindítja a balká-
ni szláv könyvnyomtatást.

1509. Tr6nralép VIlI.
Henrik, az anglikán egyház
megteremtöje. .

1510. Ujabb háromévi
fegyverszünet a törökkel.

1513. Bakócz Tamás esz-
tergomi bíboros érsek, majd
konstantinápolyi patriarka
a pápai trón elnyerésére
tesz kísérletet, terve azon-
ban nem sikerül. Hazatér-
ve, pápai engedéllyel, ke-
resztes hadjáratot hirdet a
török ellen. - A ki-
rályi (állami) pénzügyi
helyzet katasztrofális le-
romlása.
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1514. 1. Miksa alnémet
lovagrend támogatására <tit-
kos szövetségef köt Ill. Va-
szílíj 'Orosz nagyfejedelem-
mel, 'A szövetség a gyakor-
latban nem érezteti hatá-
sát, mert az orosz nagy-
fejedelemrnél harcban álló
Jagelló Zsigmond rövidesen
békét !kőt úgy az oroszok-
kal, mint lovagrenddel.

1515. Miksa és II. Ulászló
felújítják az 1491. évi po-
zsonyi örökösödési és csa-
ládi szerzödést - örökösö-
dési és házassági szövetség
alakjában.

1516. máj, A lkorábbí há-
zasságí és örökösödési szer-
ződések értelmében 1. Miksa
császár a magyar lés cseh
királlyá választott II. Lajos
gyámja lesz. A jelképes
gyámság három éven belűl
meg szűnik.
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1514. II. Ulás,zló 1távollé-
tében a cseh főnemesség
kerlátlan önkényuralmat
gyakorol Csehországban,
melynek éle a szegénypa-
rasztság és az utraquísták
ellen tirányu'l, - )A század
elejétől' erőteljes nyelvi
mozgalom indul el Prágá-
ból. A cseh rendek elren-
delik, hogy a tartományi
telekkönyveket (LanditJafel)
ezentúl kízárólag cseh nyel-
ven vezes:sék.

1516. Jagelló Lajost,
uláSzló király fiát a cseh
rendek királyukká választ-
ják. .

1515. Siklós várában meg-
hal Stiljanovié S~van,
Brankovié Jovan despota
özvegyének, Jelenának ta-
nácsadója, a. szerb Fráter
György.
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1514. kL orosz-lengyel
bAborúban Ill. Vaszilij ha-
dai elfoglalják Szmo-
lenszket. Jagelló Zsigmond
kancellárja, Szídlowíecki,
fegyverszünetet, majd bé-
két köt a nagyfejedelemmel.

1515. Babsburg-Jagellő
eSaIádi egyezség Bécsben.
Jagelló ~gtDond (1506--
1~) lengyel és II. Ulászló
(1490-1516) cseh és magyar
királyok megegyeznek
Bécsben Miksa német-ró-
mai császárral, hogy II.
Ulászló gyermekei, Anna
és Lajos házasságot kötnek
Miksa unokáívaí, Ferdi-
nándda.l és Máriával. Ez a
esaládi paktum segíti a
eseh és magyar tróura a
Habsburgokat.

1513. X. Leo a pápai
1514. Nagy István utóda, trónon.

Bogdan, súlyos harcokat viv
a tatárokkád.

1514. Bakócz Tamás bűn-
bocsánatot hirdet mínd-
azok számára, akik a török
elleni kereszteshadj áratban
résztvesznek. A nép nagy
tömegben gyűlik össze a
rákosi rnezőn, A hagyomá-
nyos társadalom-jogi ví-
szonyoknak a földesurak
részéről történIt merev
kihasználása és ' az al-
földi mezővárosok jogfosz-
tása folytán fokozatosan
felgyülemlett elégedetlen-
ség a keresztesek táborá-
ban hatalmas arányu pa-
rasztlázadást robbant ld.]
A parasztokat Dőzsa I
György székely vitéz ve-
zeti. A lázadás a Duna-I
Tisza közén és a 'I'íszántú-
Ion zajlik le (a Dunántúl
tétlen marad), de csakha-
mar véresen összeomlik
A lázadás leverése követ-
keztében a jobbágyellenes
irányzat fokozódott és al-
kalmat adotJt az osztály-
rendszer megmerevítésére,
a parasztság röghözköté-
sére.

1514. végén a rendi or-
szággyűlés a parasztláza-
dás megtorlásaképpen meg-
semmisíti a jobbágyi bir-
tokjogot, és eltörli a sza-
badköltözködési jogot. Bár
e törvényeket a király nem
szenltesitette, Werbőczi-
nek ekkoriban elkészült
[ogkönyve (Tripartitum,
Bécs 1517.) alapján elvben
1848-ig fenntartották a job-
bágyoknak "feltétlen és
örök szolgaságát,"

1515. A pozsonyi és bécsi
szerződések értelmében II.
Lajos nőül veszi Míksa
császár unokáját; ezzel
megszűník a Jagelló.k és a
Habsburg-ház víszálya,

1515. 1. Ferenc francia
kírály,

•

1516--1526. II. Lajos ural.,
kedása alatt a királyi hata-
lom teljes tekintélyi és gaz-
dasági csődbe kerül. Az or-
szág elveszti korábbi kül-
politikai súlyát, a belpoli-
tika pedig teljes zűrzavarba
süllyed.

1516--1519. Habsburg Ká·
roly (V. Károly) örökség
útján a spanyol trónra jut,
majd ugyancsak örökség
révén Németalföld, a
Franche-Comté és a né-
met-római császári korona
birtokosa lesz. - Meghal
Leonardo da Vinci. - Cor-
tez Mexíkóban,
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1517. Belsőausztriai pa-I
rasztháború, A felkelés le-
verése után Stájerország-
ban és Krajnában a (föld-
adót IÚjabb jobbágyteherreí,
ú. n. "szövetségi fillérrel"
(Bund-Pfennig) súlyosbít-
[ák. I

1519. 1. Míksa német-ró-
mai császár és osztrák fő-
herceg, valamint . 1. Fülöp
spanyol király öröksége
Míksa unokáira, 1. Ferdi-
nándra és V. Károlyra jut.
- Anémet-római császár-
rá választott V. Károly
megtartja a spanyol ág
spanyolországi,' németal-
földi, olasz és tengerentúli
birtokait.

1522. V. Károly a bTÜSZ-
szeli szerződésben biztosít-
ja öccsét, Ferdinándot,az
osztrák örökös tartomá-
nyok birtokáról. A brüsz-
szeli egyezségben V. Ká-
roly átengedi öccsének Al-
só- és Felsőausztríát, Stá-
jerországot, Karinthiát és
Krajnát, egyidejüleg pedig
felhatalmazza a nérnetbí-
rodalmi ügyekben való he-
lyettesítésével.

1525. Wormsi szerződés
V. Károly spanyol király
és ném et-római császár és
Ferdinánd főherceg között,

1526. Eredménytelen stá-
jer népi felkelés (Gayss-
mayr).
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1517. A reformációs gon-
dolat első jelentkezése a
prágai városi polgárság
mozgalmában.

1522. II. Lajos, C'seh- és
Magyarország királya Prá-
gába jön, de mível nem bír
az elhatalmasodott rendele-
kel, rövid idő mulva visz-
szatér Budára.

1523. Jan Blahoslav (1523
-1571) oseh püspök és bib-
liaforditó, a cseh egyházi
irodalom és tudomány leg-
nagyobb egyéniségének szü-
letése.

1526. márc. Rozmital,
Csehország kormányzója
válasz nélkül hagyja a ma-
gyar országgyűlés hadise-
gély kérését. Mint Palacky
is elismeri, júliusig halo-
gatta az országgyűlés egy-
behivását s így a cseh ~e-
gédhad nem készülhetett
fel időben a törők ellen.

1526. szept, A Mohácsnál
elesett I1~Lajos után a Habs-
burg-Jagelló egyezmény
értelmében Habsburgí Fer-
dínánd lép Csehország trón-
jára. Az új habsburgi biro-

1521. Török dúlások a
Szerémségben.

1522. Megindul a szerb
főrangú ~s kereskedő csa-
ládok bevándorlása Ma-
gyarországra. Az első je-
lentős csoportot Pavle Ba-
kié és iBozié Rada vezetík,
utóbbi a mohácsi csatában
elesik.

1526. szept, Raguza török
védnökség alá kerül. Crni
Jovan délvidéki szerb pa-
rasztvezért Zápolya János
csatlakozásra szólítia fel.
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I 1517. okt. 31. Luther a.
wíttembergí vártemplo.m
kapujára kifüggeszti 95 té-
telét.· (

1517. Moldva vaidála,
Stefani~a mint egyenrangú
fél szövetségre lép a lengyel
királlyaJ. a török ellen. A
tárgyalásokat ugyanaz a
Luca Cárje vezeti,aki 1521-
ben igen érdekes beszédet
mond a jlengyel király előtt
a ,törökellenes összéfogásról,

1517. II. Lajos magyar
király megerősíti Havasal-
föld vajdáját, Neagoet,

1517. aug. 17. Neagoe a
konstantinápolyi pátriárka
s laz összes balkáni egyház-
fők jelenlétében felavattatja
a Curtea-de-Argeq-i fejedel-
mi templomot.

1519-20. Neagoe szemé-
lyes utasítására és tanácsait
követve valamelyik udvari
papja megszerkeszti a vaj-
dának fiához ezóló Intel-
mei't, a késői egyházi-szlav
nyelvű irodalom legfonto-
sabb emlékét.

1521. A legrégibb román
nyeívű misszilis levél (Bras,
só városának törők had-
mozdulatokról számol be).

1518. A reformáció kez-
detei Lengyelországban. A
krakkói egyetemen, ahol
közel negyedszázada Celtis
Konrád (1459-1508) hir-
dette a skolasztika elleni
harcot, Luther tanait ter-
jesztik.

1518. X. Leó pápa siker-
telenül próbálkozik, hogy
kereszteshadat toborozzon a
török ellen. Magyarország
magára marad.

1519. Taurinus (Stierőxel)
morva származású erdélyi
kanonok latin léPoszt ír ~
Dózsa-lázadásról (Stauro-
machia).

1520. Meghal Rafael, a
renaissance egyik legna-
gyobb festőművésze. - II.
Keresztély dán király a
svéd lázadás letörésére
Stockholmban vérfürdőt
rendez.

1521. Luther a wormsi
birodalmi gyűlés előtt is
fenntartja tételeit. mire
átokkal sujtják. - Loyolai
Ignác Pampelona ostroma-
nál megsebesül,

1521. A magyar. rendek
hasztalan kérnek segítséget
a német birodalmi gyűlés-
től; Magyarország két vég-
vára, Nándorfehérvár (Bel-
grád) és Szabács török kéz-
re kerűl.

1522. II. Lajos a horvát-
országi várak vádelmét
Ferdinánd fÖhercegre,. V.
Károly császár öccsére bíz-
za. - Luther tanai a ma-
gyar kírályí udvarban párt..
fogáera találnak.

1523-1525. Az országgyű-
lés törvényt hoz Luther' kö-
vetőiellen. - Burgio pápai
nuncius zsoldosokat toboroz
Magyarországon a török
ellen.

1522. Magelhaes vissza-
tér felfedező útjáról: már
áthajózott a róla elnevezett
szoroson az Atlanti és a
Csendes óceán közt.

1523. Wasa Gusztáv sza-
badságharcát a dán király
ellen siker koronázza: a
hálás nép királyául vá-
Iasztja, 1527-ben a refor-
mációt a svéd országgyűlés

, elfogadja.
1524. Német parasztláza-

dás.

1526. ápr. A besztercebá-
nyai bányászok bérmozgal-
ma, az első magyarországi
ll1unkássztrájk.

1526. ~US. II. Lajos a
Magyarország ellen felvo-
nuló Szulejmán szultán el-
len Budáról hadba indul.

1526. aug. 29. A török
hadsereg Mohácsnál döntő
győzelmet arat a ma,gyarok
fölötti; a sereg edavész,
II. Lajos elesik. A mohácsi
kaitasztrófa a 'köz,épkorima-
gyar nagyhatalom bukását
jelenti.

1526. aug. 29. A mohácsi
csatavesztés súlyos csapás a
román I lVajdaságokra as:
ezentúl /alig támaszkodhat-
nak i magyar segitségre :a
törők elleni harcaikban (vö,
azonban 1595).

1526. aug, 29. A moháosí
magyar csatavesstés egésrl.
Délkelet-Európában súlyos
válságot idéz elö.

~ ..
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1526. dec. 1. Habsburgi
.Ferdinándot, az 1515. évi
bécsi Habsburg-Jagello
családi és házassági szerző-
dés alapján, a pozsonyi
gyűlésen a rendek egy ré-
sze Magyarország királyá-
vá választja. .

, 1527. jún. 29. Habsburgí
Ferdinánd a birodalom
népeihez intézett Ieiratá-
ban kijelenti, hogy "szaba-
don és önkéntesen" válasz-
tották meg Magyarország
törvényes királyának,

1527. dec. Megkezdődik a
rendi állam fokozatos át-
szervezése. 1. Ferdinánd
utasítására udvari és titkos
tanácsot szerveznek, előbbi
1559-től birodalmi udvari
tanács (Reichshofrat) néven
működik.

1529. szept.-okt. A Bécs
ellen irányuló török táma-
dást gróf Salm Miklós se-
rege felfogja és súlyos vesz-
teségek mellett Győrig visz-
sza:szorítja.
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dalom támasza ezidöszerínt
Csehország, mivel Magyar-
országon - évtizedes trón-
viszály kezdődik Ferdinánd
és Zápolya János ellen-
királyok között.

1526. nov. 1. Ferdinándot
Csehország királyává koro-
názzák. 'i

1526. dec. Crní Jovan
jobbágyfelkelest támaszt a
Délvidéken és Habsburg
Ferdinándhoz pártol.

1527. máj. A horvát ren-
dek a cetini szaboron a
magyar országgyűléstől
függetlenül királyukká vá-
lasztják 1. Ferdinándot.
Ferdinánd elrendeli a hor-
vát végvárak megerősítését.

1527. jún.-júl. János ki-
rály Perényi Pétert Jovan
"cár" ellen küldi, Perényi
Szőllősnél csatát veszít, de
júl. 25-én a Tisza-Maros-
szögletben megsemmisíti
Crní Jovan hadát. A "feke-
te cár" néhány hívévei Sze-
gedre menekül, ahol meg-
ölik. ' .

1528. jan. Grbonog Stevan
jaicei várkapitány feladja a
várat a boszniai pasa fel-
szólítására. Jaice elfoglalá-
sa után a törők megszállja
egész Felső-Horvátországot.
- Az események időpont-
jában Bosznia és Hereego-
vina kormányzása török
hitre tért horvát főurak ke-
zébe kerül. Uralmuk alatt
a mohamedanizált bosnyák
nemesség, mint a török bio
rodalom egyetlen történeti
nemessége (bégek, agák) a
török uralkodó osztályba
emelkedik.
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1526. okt. A mazoviai her-
cegség utolsó független ré-
sze - Varsó és környéke-
csaalakozík a lengyel biro-
dalomhoz. A későbbi fővá-
ros a XVII. század első
harmadáig másodrangu 'sze-
repet játszik az 'akkori fő-
város, Krakkó mellett. ,

1526. nov. A leghatalma-
sabb magyar főurat, Zápo~
lya Jánost, a rendek ki-
rállyá kiáltják ki s. meg-
koronázzák.

1527. Moldvában uralom-
ra jut Rare§! Péter, Nagy
István törvénytelen fia. Be-
leavatkozik az erdélyi hatal-
mi . versengésbe.Először
Ferdinánd pártjára áll,
majd Zápolya mellé szegő-
dik.

1527. Meghal Machiavelli,
a nagy áJllamfilozófus.-
V. Károly és 1. Ferenc itá-
liai háborúi során a császár
zsoldosai feldúlják Rómát
(Sacco di Roma).

1526. dec. Az ország nyu-
gati fele Ferdinánd főher-}
ceget ismeri el magyar ki-
rályul. A kettős kírályvá-
Iasztás nagymértékben elő-
segíti a török uralom meg-
erősödését.

1527. A krakkői egyetem
nyomdája a kelete;urópa,i
latinbetús irodalom kös-
pontja lesz. Itt nyomtatják
Sylvester János protestáns
prédikátor iskolakönyvett,
a két legrégibb magyar-
nyelvű nyomtatványt is.

1527-1539. A beszterce-
bányai rézbányák a német-
országi Fugger-család bér-
letébe kerülnek. Nagy tö-
meg rézérc vándorol ki
évenkint az országból anél-
kül, hogy hasznot hajtana
a magyar gazdasági élet-
nek. Ferdinánd visszaszo-
rítja Zápolya János király
csapatait a Tisza-vidékre os
az ország fővárosát, Budát
is elfoglalja.

1527. nov. Ferdinándot
magyar kírállyá koronáz-
zák. Ez év végén laz ország I
nagyobb része Ferdinánd
kezére kerül. Délen a törö-
kök nyomulnak elő. J ános
király Velence tanácsára
tárgyalásokba bocsátkozik a
szul tánnal.

1528. Meghal Dürer (Aj-
tósí) Albert.

1528. Lengyelország, Lit-
vánia és Poroszország kö-
zös megegyezéssel egységes
pénzt veretnek. A meg-
állapodást II. Zsigmond
Agost trónraléptekor, (1548)
felmondja.

1528. János király szövet-
séget köt a francia király-
Iyal (fontainebleaui szerző-
dés) lés a törökkel; a szul-
tán megígéri, hogy haddal
indul Ferdinánd .ellen.
Ferdinánd kírály a magyar
rendek hozzájárulásával az
állam pénzügyeinek keze-
lésére uj hivatalt szervez:
a magyar kamarát. Ezzel a
pénzügy ismét kizárólagos
királyi joggá Iett,

1529. Szulelmán szultán
felvonul Magyarországra,
Zápolyat Mohácsnál fogadja
a szultánt, A török elfoglal-
ja Budát s átadja János-
nak. Ugyanekkor a törökök
Bécsig nyomulnak s meg-
kísérhk annak ostromát.

1529. Zápolya megerősí-
ti Rarest Csicsó és Küküllő-
vár birtokában, sőt egy har-
madik várral is megajándé-
kozza.

1529. A speyeri birodalmi
gyűlés kimondja, hogya
reformációt tovább terjesz-
te:ni nem szabad.

1529. A mazoviai herceg-
séget alkotmányjogilag is
Lengyelországhoz csatol-
ják.
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1530. 1. Ferdinánd köz-
igazgatási reformjai.

1530. Bakié Pál utolm
szerb címzetes despota Zá-
polya felszólítására a Sze.
rémségből János király ud-
varába jőn.
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1530. 1. Ferdinándot a né-
met rendek "római kírály-
Iyá" választják.

1538. 1. Ferdinánd kezde-
ményezésére törökellenes
liga alakul a Szentszék,
Spanyolország és Velence
közreműködésével (Heilige
Liga).

1538. A meg nem 5zállt
horvát sávon egyesítik a
bánságokat és összevonják
a bánsági száborokat,

1535. 1. Ferdinánd a bécsi
haditanács hatáskörét ki-
terjeszti az egész biroda-
.lomra.

1536. Titkos francia-török
szövetség a habsburgí biro-
dalom ellen (Unheíltge Al-
lianz).

1537. Szlavónia végleg tö_
rök kézre kerül. A nyugati
határmentí sáv kivételével
egész, Horvát-Szlavonor-
szág török fennhatóság alá
jut. - Bakié halálával név-
leg is megszűnik a szerb
despotaság,
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1539. 1. Zsigmond leánya,
Izabella, Zápolya János
magyar ellenkirály nej-e.

MAGYARORSZAG

1530. Ferdinánd sikerte-
len kísérletet tesz Buda
visszaszerzésére.

1532. Az ismét Bécs el-
len vonuló szultánt útjában
Kőszeg várának hős védője,
Jurisics Míklós feltartóz-
tatja. - A török elől észak-
ra húzódó horvátok a Du-
nántúl nyugati szélén tele-
pednek le.

1533. Ferdinánd fegyver-
szünetet köt a szultánnal,
Magyarország nyugati ré-
sze, mint adófizetéssei nem
terhelt hűbér, Ferdinánd
kezén marad. - Komjáti
Benedek magyar nyelven
adja ki Szerit Pál leveleit.

1534. A rendek többsége
a :két király kiegyezését
kívánja,

1535. aug. 21. Fegyver-
szünet János és lFerdinánd
között. I

1536. A rend ek beleegyez-
nek abba, hogy az országon
kívül élő Ferdínánd hely-
tartó által kormányozzon,

1538. János és Ferdinánd
megköti a váradi békét.
Eszerint .akár lesz János
királynak fiutóda, akár
nem, halála után az egész
ország Ferdinándra száll.

1539. János király nőül
veszi a lengyel király leá-
nyát, Izabellát. - Sylvester

I János protestáns humanista
tudós latin-magyar nyelv-
tant ad ki.

1540. júl. J ános király
meghal. Kevéssel halála
előtt fia születik: János
Zsigmond. A szultán csak a
keleti országrészeket hagyja
a gyermekkirály birtoká-
ban.
;, .

1530. Rare!? megkezdi si- 1530. A spanyol Cortez
kertel en harcát Erdély meghódítja Perut.
birtokáért.

1530-1559. Észak-Erdély-
ben, valószínűleg luteránus
ösztőnzésre, megkezdik egy-
házi művek románra fordí-
tásáit. I

1531. A svájci valláshá-
ború során a kappeli
csatavesztés alkalmával el-
esik Zwingli, zürichi lelkész,
a lutheri reformációnál is
racionálisabb felfogás hir-
detője.

1533-1584. IV. "Rettene-
tes" Iván orosz oár az ön,
kényuralmával szembe-
szálló bojárokat kiirtja.
Uralkodása alatt nagy
eréllyel folyik Szibéria meg-
hódítása.

1534. Rares Zápolya ol-
dalán belekeveredik Gritti-
nek, a szultán erd élyí köve-
tének megöletésebe s ezért
Ferdinánd mellé pártol, ná-
la remélvén segítséget ( a
szultán boss zúj ával szem-
ben. 1535 áprilisában szövet-
séget köt FerdinánddaL s
arra kötelezí magát, hogy
nem engedi át iMoldván a
török csapatokat.

1534. Kálvin János ki-
adja főművét, az Institutio
religionis christianae-t, -
Serv et és C'arolostadius
hitújítása.

1536. Meghal Rotterdami
Erasmus, a !kiváló huma-
nista

1538. Rares a török betö-
rése alkalmával Erdélybe
menekül: mível most !Zá-
polya is élesen ellene for-
dul, a szultánnáL keres tá-
mogatást. Később török se-
gítséggel még néhány évre
visszatér Moldvába (1541-
46).

1539. VIlI. Henrik az
anglikán egyház fejévé lesz
és elszakad Rómától,

1540. Loyolai szt. Ignác
megalapítja a jezsuita-ren-
det (Jézus-társaság),
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1547. A protestáns ren-
dek ellen vivott sehmalkal-
dení háborúban 1. Ferdi-
nánd serege győzelmet arat
anémet protestáns rendek
felett (Mühlbergi csata). I

1541-1560. A reformáció
terj-edése a cseh városokban

1541. Zápolya János ma-
gyar ellenkírály halála után
1. Ferdinánd megszilárditja
-hatalmát a Nyugat-Horvát.,
országtól Dél-Magyarorszá-
gon át Felső-Magyarorszá-
gig nyúló sávon.

~543. Petrovié Péter bete,
lepült szerb főúr Izabella
királyné udvarnagya és
János Zsigmc nd gyámja
Fráter Györggyel együtt.
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1541. szept, 2. 'A szultán
csellel hatalmába keríti
Budát; a város első bírája
Werbőczi lesz. Buda elfog-
lalásával az ország három
részre szakad: a Dunántúl
és a Felvidék Ferdinándé,
Buda, a Duna-Tisza köze
és a Duna jobbpartja a tö-
röké, a Tiszántúl és Erdély
.Iános Zsigmondé. - Syl-
vester János kiadja az első
telíes magyarnyelvű, Uj-
szövetséget,

f
lMl. dec. Fráter György,

János Zsigmond egyik
gyámja, aláírja Ferdinánd
megbizottaival a gyalui
egyezményt, mely megerő-
sítí a váradi békét. Fráter
György Th[agyarország egy-
ségének helyreállítása ér-
dekében, kész a János Zsig-
mond birtokában levő te-
rü1eteket átadni Ferdínánd,
nak.

1542. Nérriet sereg siker-
telenül próbálkozik Pest lés
Buda felseabaditásával. -
Erdély Szule.imán akaratá-
ból önálíö állam less: a
magyar függetlenségi gon-
dolat képviselője a Habs-
burg bekebelező politikával
szemben. - Kialakul a ki-
rályi helytartó hivatalszer-
vezete: a helytartó tanács.
Szulejmán egy újabb had-
járat 'Során meghódítja a
Dunántúl nagy részét, a
Felső-Magyarország déli
peremét.

1544. Nagyszebenben lu-
teránus káté jelenik meg:
ez az 'első románnyelvű
nyomtatott könyv, me1y
egyben az erdélyi román
protestáns misszió kezde-
tét jelzi.

1543. A legnagyobb len-
gyel csillagász és termé-
szettudós: Copernicus lVIik-
100 (1473-1543) halála.

1543. Radu Paisie, Hav3S-
alföld vajdája, aki előbb
Zápolyát támogatta, hűsé-
get fogad iFerdinándnak, a
"közös ellenséggel szem-
ben".

1545. Fegyverszünet Fer-
dinánd és a török között.

1545. és 1547. Az ország-
gyűlés határozatot hoz az
ököljogot gyakorló nagy-
urak ellen.

1546-1556. Az ország-
gyűlés ismételten helyre-
állítja és szabályozza a
jobbágyok költőzködési jo-
gát.

1547. Ferdinánd békét
kőt a törökkel a status quo
alapján; 'majd biztosíttat ja
a magyar: rendekkel fiági
leszármazóinak örökösödési

! jogát.

1542. Krox János Skótor-
.szágban megalapítja a
skót radikális egyházat lés
elszakad az anglikán álLam-
vallástól.

1545-63. A ,tridenti zsi-
nat az ellenreformáció kez-
detéü jelzi. A zsinat, 18.000
résztvevővel, a pápaság
legnagyobb jelentőségű
megnyilatkozása, amely-
nek hatása ma is érződik.
Az egyházi élet minden
vonalán nagy reformmun-
kát végzett.

1547. Rettenetes Iván
megkoronáztatja magát és
felveszi a cárí cimet; ,
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1548. A cseh rendek meg-
tagadják a Ferdinánd ki-
rály bátyjának, V. Károly
német-római császárnak
nyújtandó fegyveres segít-
séget. A Luther tanait kö-
vető utraquisták és a kál-
víni eszméket befogadó
osehtestvérek nem hajlan-
dók támogatni a protestán-
sokat üldöző császárt.

1550. 1. Ferdinánd királyi
rendeletben eltiltja a cseh-
testvérek egyházi működé-
sét. '

1551. 1. Ferdinánd behív-
ja a jezsuitákat Csehország-
ba. A jezsuiták .elindítják a
cseh etlenretormácíöt,

1557. A török uralom val-
lási érdektelensége lehetö-
vé teszi a horvát származá-
sú Sokolovié Mehmednagy-
vezír számára az ;ipeld
szerb patriarcbátus vissza-
állítását .

.

1552. Passaui fegyverszü-
net a Habsburg-ház és a
protestáns rendeik között,

1555. Augsburgi egyez-
mény a protestáns ,rendek-
kel. Az ,,,augsburgi vallás-
békében" a Habsburg-ház
biztosítja a protestánsok
számára a szabad vallás-
gyakorlatot.

1558. A "spanyol ág" fe-
jének, V. Károly császár-
nak lemondása után 1. Fer-
dinándot ném et-római csá-
szárrá választják.
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1M8. II. Zsigmond Ágost I
(1548-72) a lengyel trónon,
Az. új uralkodó reformtö-
rekvései a nemesség merev
eUenállásán meghiusul-
na.k; egyedül a Poroszor-
azéggal való pénzegység
feJmondását sikerül ke-
NIIIZtü.lvinnie.
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VILAGTöRTÉNET

15<t9. Fráter György létre-
hozza a nyírbátori egyez-
ményt, amely kimondja 'Er-
dély és a tiszántúli részek
átadását Ferdinándnak. -
Sárospatakon protestáns fő;
iskola alakul.

1550. Kászon budai basa
Erdélyre !támad a Maros
völgyében: ugyanakkor
délről, a Vörös:toronyi szo-
roson át II. Mircea havasal-
földi, az Ojtozi szoroson át
pedig II. Illés moldvaí vajda
csapatai nyomulnak be. .A.
szultán parancsára történő
támadás sietteti Fráter
György bukását.

1550~A Felvidéken na-
gyobb tömegekben megje-
lennek a Balkánról folyto-
nosan észak felé nyomuló
hegyi pásztornépek. az úgy-
nevezett vlachok.

1551. Fráter György Iza-
bella kírályné és J ános
Zsigmond nevében - a
szultán hozzájárulása nél-
kül - átadja Ferdinánd-
nak Erdélyt. Castaldo, az
átvevő császári tábornok -
árulástói félve -. Fráter
Györgyöt megöleti.

1551-1594. Balássa Bá-
lint, az első nagy magyar
lírai költő.

1552. Temesvár, Lippa,
Drégely. Szolnok, Eger tö-
rök kézre jut. '- Erdélyben
elhatalmasodik a protestan-
tizmus.

1553. Oláh Miklós eszter-
gomi érsek irányításával
megindul az ellenrefor-
máció.

/

1554. Rettenetes Iván el-
foglalja Asztrahant és ezzel
a Volga forrásától torko-
latáig a moszkvaí cárok
uralma alá jut.

1555. Az augsburgi vallás-
béke: a birodalmi gyűlés
törvénybe iktatja a "cuius
regio, eius religio" elvet,
vagyís hogy a fejedelem
vallását az alattvalóknak is
követniök kell.

1558. Béke a franciák és
a spanyolok közt (Cháteau-
Cambresis), - Angliában
Erzsébet kora (1558-1603)
a művelődés nagyfokú
emelkedését eredményezi
(Shakespeare: 1564--1616).

1559. A francia presby-
terianus egyház megalaku-
lása. A vallásháborúk meg-
indulása. '

1556. Szolimán magyar-
országi hadjáratával egyidő-
ben a rnoldvaí és a havas-
alföldi vajdák (Lapusnea-
nu, IV. Sándor és Jó, I.
Péter) ismét Erdélybe nyo-
mulnak, Ferdinánd hívei
ellen.

1556. A török síkertele-
nül ostromolja Szigetvárt.
- Izabella és János Zsig-
mond a törölk: segítségével
visszakapja Erdélyt.

1557. A tordai ország-
gyűlés európai viszonylat-
ban elsőül il.!;tatja törvény-
be a vallásszabadságot.

1559. Ferdinánd békét köt 1559. Benkner János
a törökkel: kötelezettséget brassói Ibíró If;ámogatásáva:l
vállal, hogy nem tárnadia Coresi havasalföldi diako-
meg a török hűbéres orszá- -nus Brassóban nyomdát
gokat. - A magyar rendele sz~rvez é~. megJ;:~di" ro-
törvénybe iktatják, hogy a man nyelvu ,eg:>:h~zlI?uvek
király magyar ügyekben rendszeres k!adasat, reszbe?
csak magyar tanácsosokat a protestantizmus széllemé-
hallgathat meg ben iS magyar források alap-

. jáno 1583-ig7 szláv, 7 román
s egy román-szláv nyelvű
művet ad' ki, a régebbi
északerdélyi kéziratos ;fordí-
tások felhasználásával.
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1560. Az udvari tanácsból
birodalmi udvari tanács
(Reichshofrat), a:z udvari
kancel'láriából birodalmi
kancellária lesz. Az 1556-
ban elrendelt udvari hadi-
tanács (Hofkriegsrat) meg-
kezdi működését,

1563. 1. Ferdinánd meg-
koronáztatja fiát, Miksa
trónörököst Magyarország
királyává. Ferdinánd
Bécsben központosít ja a bi-
rodalom főbb hivatalait,
elrendeli az udvari kamara
és a haditanács újjászerve-
zését.

1564. 1. Ferdinánd halála
után fia, II. Miksa vallási
türelmességet hirdet és en-
gedélyezi a protestantizmus
terjedését a Habsburg-or-
szágokban.

1565. II. Miksa. császár
megosztj a a habsburgi örök,
séget fivéreível. II. Miksa a
német-római császári koro-
nát, Magyarországot, Cseh-
országot és az osztrák tar-
tományokat, Ferdinánd fő-
herceg Tirolt és a külső tar-
tományokat, Károly főher-
ceg Stájerországot, Karin-
thiát, Krajnát, Görzöt, Isz-
triát és Triesztet kapja.
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1564. Miksa (1564-1576\
trónralépése után vallássza-
badságot biztosít az ágostai
hitvallás részére Csehor--
szágban.

1565. II. Miksa üzenetet I
küld a cseh rendeknek.
melyben vallási türelmes-
ségéről biztosítja a csehor-
szági protestantizmust.

1564. A Varasd és Károly-
város környékén letelepült
szerbek császári kíváltság-
levelet kapnak.
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1581. Még 1558-ban IV.
(Rettenetes) Iván orosz cár
elfoglalja Livland egy ré-
Rt, mire a még független
llvlandi terület, Észtország

Kurland 1561-benönként 1561. Oláh Miklós a nagy-
matlakomak: Lengyelor- szombati káptalani iskolák
~ Röviddel később vezetését jezsuitákra bízza.

Erik svéd király meg, Az iskola leégése után (1567)
lDllJa l!Jsrztországot,Mag- a rend visszahívja tagjait.

US dán trónö~~kös pedig 1562. Erdélyben \ a köz-
Kurlandot hódit]a el a len- székelyek fölkelnek a feje-
J)'elektől. delem ellen; megtorlásul

János Zsigmond jobbágyok-
ká teszi a közrendű széke-
lyeket.

1563. Az országgyűlés
idegenek helyett magyar
főtisztek alkalmazását kö-
veteli a katonaságnál,

1564. Ferdinánd király a
kecskeméti parasztlakosság
bírájának Iciterjedt ítélke-
zésí jogot ad. A török hó-
doltság falvaiban és mező;
városaiban elmenekült ma-
gyar földes urak törvényke-
zési és igazgatási funkcióit
a jobbágyság gyakorolja. '-
Ferdinánd kírály iőkegyúri
jogával vísszaélve, az egy-
házi birtokokat világí fő-
uraknak szolgáltatja ki,
megsemmisítvén ezzel a
középkori egyház anyagi
alapjait. - A hűbéri társa-
dalmi berendezkedésnek
egy a középkorból fenn-
maradt régí kapcsolata, az
u. n. familiaritas új életre
kel. Szegény nemesek törne-
gesen kéredzkednek be egy-
egy főúr udvarába. Éle-
tük fenntartásáról (ruházat,
élelmezés) uruk gondosko-
dik. - Vitézi életmódra tér-
nek á t la dörök hódoltság
falvaiból elmenekült. föl-
dönfutóvá lett parasztok is.
A király szolgálatába sze-
gődnek s mint végvári ka-
tonák, vagy hajduk harcol-
nak a török ellen.

1564-1576. Ferdinánd fia,
Miksa uralkodása.

1565. Dávid Ferenc meg-
kezdi Erdélyben az unitá-
rius tanok terjesztését.

1564. Fjodorovics Iván
moszkvai nyomdász Lwów-
ban kiadja az Aposto-
lok könyve cirillbetűs egy-
házi szerkönyvet.

1565.A jezsuita rendet
engedélyezik Lengyelor-
szágban.

MAGYARORSZAG
ERDÉl YI FEJEDELEMSÉG ROMAN VAJDASAGOK

ERDÉLYI ROMÁNOK

1560-61. Egy görög ka-
landor, Heraklides Jakab
(ismertebb nevén Despot-
Voda) elűzi Lapusneanu
Sándort s Moldva trónjára
jut. Cotnarí városában hu-
manista főiskolát szervez s
próbálja megvetni a mold-
vaí protestantizmus alap-
jait.

1564. A trónjára török se-
gítséggel visszatérő iL!tpu~.
neanu Suceavában valósá-
gos vérfürdőt rendez, hogy
hatalmát biztosí tsa. Ugyan-
ezen évben Forró M1iklós
székely földesúr költségén
Coresi román szeritbeszéd-
gyüjteményt ad ki. Ez idő-
tájt kezdődik meg az er-
délyi román protestáns egy-
ház megszervezése: első fe-
je György püspök.

1564. Galilei születése. -
Michelangelo halála
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1568. Átmeneti béke-
egyezség a törökkel (Dríná-
p~lyi béke).

1572. A Jagelló-ház ki-
halta után a lengyel főran-
gúalk egy része a Habsburg
családnak ajánlja fel a len-
gyel koronát, Miután II.
Miksa időközben. éntesül,
hogy la lengyel főrangúak
IX. Károly. francia kírály
öccsét, Valois Henrik her-
ceget 'ilSmeghívták a trón-
ra, elutasítja a lengyel
ajánlatot,
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1569. Bécs utasítására
megszervezik a báni fenn-
hatóság alól kivont határ-
őrvidéket.



l569. julius 1. ll. Zsig-
JIIODd Agost (1548-1572)
flIdeményezésére a lengyel

61 litván rendek megkötik
e,ymú között a lubIini
llDiót,. Ennek értelmében a
k6t orszár elszakíthatatlan
epséget alkot, közös ural-
bdóvaJ, országgyw~el,
p6nzb.asznáIattal és vámte-
rDletteL A lublini egyez-
mény azonban megállapítja,
hogy Wolhynía és a kíeví
terület közvetlen a lengyel
koronához tartoznak, Litvá_
Dia pedig megtartja külön
hadseregét és közígazga-
tását - Danzig szabadál-
lam jellegű kereskedelmi
jogokat nyer.

15'12. II. ZSigmond Agost
halálával kihal a Ja,gelló-
ház, amely közel ikét év-
századon át uralkodott
Lengyelországban.

1573. Interregnum. Len-
l1e1ország átalakul szabad-
klrályvála.sztó monarchíá,
ri. A lengyel rendek előbb
ValoísHenrik herceget, IX.
Károly francia király öcs-
csét hívják meg a trónra.
A fooemesség azonban csak
'6gy járul hozzá a válasz-
táshoz,ha az új király alá-
frja a rendí alkotmány jog-
hatályát bíztosító "Pacta
conventa" egyezményt, me-
lyet később mínden lengyel
királlyal aláíratnak. Valois
Henrik öt havi uralkodás

OYBORSZAG
MAGYARORSZAG
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1566. Ujabb törők hadjá-
rat: Zrinyi Miklós hősies
védőharca után elesik Dél-
Dunántúl legfontosabb vá-
ra Szigetvár. - Megjele-
nik Heltai Gáspár, a jeles
protestáns prédikátor ma-
gyar mesegyüjteménye.

1567. Az országgyűlés ki-
mondia, hogy a parasztla-
kosság évi 12 napnyi ingye-
nes közmunkát köteles tel-
jesíteni az országnak, ren-
desen a végvárak körül. -
Sok panasz hangzik el a
nép részéről az országban
állomásozó idegen katona-
ság kihágásaí míatt. - A
debreceni zsinat megkezdi a
református egyház szerve-
zését. ~ Erdélyben a ma-
gyar-szász és román nem-
zetiség aránya csaknem
egyforma.

1569-1570. Anabaptista
jellegű népi lázadás a Ti-
szavidéken.

1570. Az erdélyi ország-
gyűlés szabad vallásgyakor-
latot biztosít az unítáríusok
számára is.

1571. János Zsigmond ha-
lála után a fl'i:szavidék leg-
gazdagabb főura, Báthory
István lesz Erdély feje-
delme.

1566--6'7. Forradalom Né-
metalföldön . a spanyolok
ellen; Egmont kívégezte-
tése. .

1569. A szófiaí szár-
mazású Krajkov Jakab Ve-
lencében egyházi nyomtat-
ványokat ad ki. 1- 15'70. körw. A zavaros

viszonyok folytán román
trónkövetelők versengenek
Magyarországon Bécsben IS

Prágában, sőt Cercel Péter
Franciaországban. ~ Ugyan-
csak kb. 1570-ben jelenilk
meg az első Iatinbetűs, ma-
gyar helyesírásar énekes-
könyv, valószínűleg Nagy-
váradon, Erdély protestáns
romániaí részére.

1571. A ,;Szenltl lLiga" (a
Szentszék, Spanyolország
és Velence törökellenes
szövetsége) a lepantói ten-
geri ütközetben döntő vere-
séget mér a földközitengeri
török hajóhadra. lA lepantói
győzelem hírére a Balká-
non sorozatos riépí fölkelé-
sek támadnak, melyeket a
török túlerő elnyom. -
Megszületík Kepler, a ne-
hézkedés 'törvényeinek: fel-
fedezője.

15'72--1573. Magyar, hor-
vát és stájerországi szlovén
jobbágyok 'Iázadása Horvát--
országban.

1572. A Szent-Bertalan-éj
alkalmával a francia kál-
vinistákat (hugenottákat)
vezérükkel. Colignyvel
együtt Párisban Iemészá-
rolják.

I Radlslcs E.: A Dunatáj ill. , 113
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1576. II. Rudolf (1576-
1606)'trónraléptévei megin-
dul a habsburgi katolikus
visszahatás. - Rudolf csá-
szár Prágát választja szék-
városúl.

1578. A brucki libellusok
(Libellen), a katonai határ-
őrvidék szabályzatának ki-
adása.

1583. II. Rudolf végleg
Prágába költözik, helyette
tanácsosai irányítják a kor-

- mányügyeket.

114

1575. Az utraquisták és
csehtestvérek egyesülnek az
u. n. Cseh Hítvallásoan.
Rendkívilli bizottság (de-
fensores) gondoskodik a kő-
zös konsístoríum határóza- '
taina:k végrehajtásáról.

1576-1612. II. Rudolf
Prágában. Rudolf császár
prágai udvarában vezető-
szerepet játszik a 'cseh fő-
nemesség.

1580-85. Janicsár pusz-
títások a déli szerb tarto-
mányokban.

1588. Megjelenik a králi-
cei Biblia, Jan Blahoslav
1564-ben fordított Üjszö-
vétsége alapján.
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ms. BAtboryIstván er-
46b1 fejedelmet Zamojski
kancellár javaslatára meg-
hfvJák a lengyel trónra.
Báthory I579-ben, 1580-ban
áI 158I-ben sikeres hadjá-
ratokat vezet Rettenetes,
Iván ellen s ennek halála
után lengyel-orosz persze-
nális únióra törekszik. En-
nek: megvalósítását korai
halála (1586)hiúsítja meg.

1578. Báthory ,István el-
rendeli a lengyel [ogszol-
gáltatás átszervezését, Leg-
több bírói fórumként fő-
törvénySzéket állítanak fel
Krakkóban. Ez év - őszéri
megnyitják a vilnai egyete-
met.

1579-1582. Báthory Ist-
ván a IV. (Rettenetes) Iván
ellen vivott harcokban
megerősíti a lengyel ural-
mat Lívlandban.

1581.Ostroví Janus Kon-
stantin lengyel főúr ma-
gyar származású neje cirill-
betüs ;nyomdát alapit a ma-
kovicai uradalomban.

1586.Báthory István vá-
ratlan halála Grodnóban, A
lengyel trónra a svéd WWSIa-
ház kerül, mely svéd és
orosz hadakozásaíval nagy
károkat okoz az országnak.
A Wasák Zsigmond herceg
révén kerülnek a lengyel
trónra, akinek anyja Jagelló
Katalin volt.

MAGYARORSZÁG
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1576. Báthory István er-
délyi fejedelmet a lengyel
rendek királyukká választ-
ják. Báthory Lengyelor-
szág és Erdély perszonálís
unióját tervezi.

1576-1608. Rudolf német-
római császár és magyar
kírály,

1577. Nagyszombatban
megalakul az a nyomda,
amelyből a XVII. században
az egyetemi nyomda fejlő-
dik ld (a mai Magyar Egye-
temi Nyomda őse).

1578. Bornemissza Péter
"Ördögi kísértetek" című
prédikáció-gyüjteményében
a XVI. század érdekes tár-
sadalomtörténeti kerrajzát
adja.

1579. Rómában megala-
kul a Collegium Germanico-
Hungaricum nevű papne-
velő Intézet, amelynek
1600-ig 46 magyar tagja
van. - A jezsuiták megte-
lepednek Erdélyben.

1580. 'A magyar rendele
tiltakoznak Magyarország-
nak a Habsburg-család örö-
kös tartományaihoz hasonló
módon való kezelése ellen.

1581. Bonfininek, Mátyás
király egykori történetíró-
jának magyar történeti mű.,
vét a Zsámboki-féle frank-
furti kiadás egész Európá-
ban ismertté teszi.

1582. Coresi követői kiad-
ják az Ú. n. Szászvárosi
Ószövetséget, Heltai Gáspár
bibltájának román fo-rdítá-
sáto

1585. Az állam gazdasági
gondoskodásának hiánya a
vármegyéket önálló gazda-
ságpolitika kifejlesztésére
készteti. Megkezdődik a
megyei hatóságí árszabá-
bályozás,

1584. Possevino Antal je-
zsuita diplomata műve Er-
délyről román ifjaknak je-
zsuita kollégiumokban való
neveltetését ajánlja,

1587. Draskovich- György
kalocsai bíboros érsek új-
ból behívja a jezsuitákat.

. !

1577. Báthory István a
keletitengeri kijárat biz-
tositása céljából hadat in-
dit az önállósuló Danzag !el-
len. :- A )hadjárat a Dan-
zigolt támogató Dánia fel-
lépése következtében abba-
maradt.

1579. Báthory István len-
gyel király megjtámadja
Oroszországot és elfoglalja
Polockot.

1580. Egyesül Spanyolor-
szág és Portugália. '

1581. Oráníaí Vilmos és
Móric szabadságharca után
Németalföldelszalkad Spa-
nyolországtól.

1585. Meghal Pierre Ron-
sard, a legjelesebb francia
renaíssance-költő.

1587. Oroszok terjesrzJke-
dése Szibériában, megala-
pítják 'I'obolszkot.

1588. II. Fülöp hajóhada,
a "nagy armada", Anglia
meghódítására indul, de
Gravelingen mellett hibás
vezetés következtébén nagy
viharban elpusztul.
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1591. Másfélévtizedes há-
ború a török ellen súlyos
végvári harcokkal.

1591-1610. Miközben II.
Rudolf Prágában tartózko-
dik ~ egyre jobban vissza-
vonul a· közügyektől, az
osztrák tartományokban
megindul az ellenreformá-
ció, melyet Alsó-Ausztriá-
ban Khlesl bíboros és [ezsu.,
iták hatása alatt Ernő és
Mátyás főhercegek, Tirol-
ban Ferdinánd főherceg,
Stájerországban és társor-
szágaiban Károly főherceg
támogatnak.

1596. A BáJthory Zsig-
mond erdélyi fejedelemnek
segítségül küldött ausztriai
segédhad súlyos vereséget
szem/led a török ellen wí-
vatt mezőkeresztesi csatá-
ban. I

116

BULGARIA

1594. Báthory Zsigmond
erdélyi fejedelem segítsé-
gével törökellenes bolgár
felkelés robban ki. Timo-
vóban az egykori Sziszma-
nida uralkodóház egyik le- .
származottját cárrá kiáltják
ki. A felkelést néhány hó-
nap alatt leverik a törökök
s a korábbí kíváltságok
nagyrészét megszüntetik.

CSEHORSZAG ICSEHEK, SZLOVAKOK SZERBIA, HORVATORSZAG

1592. Komensky Amos Já-
nos (1592-1670), a nagy
cseh pedagógus és bölcselő
születése.

1594. A nagybecskereki
vásáron szerb felkelők meg-
támadják a temesi hasát.
A kitört felkelést a törö-
kök csakhamar vérbe fojt-
ják, mível a Báthory Z~[g-
mond erdélyi fejedelem 'ál-
tal igért segédhadak későn
érkeznek.



LENGYBORSZAG
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ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG YILAGTORTÉNET ,

1590. Megjelenik Károll
Gáspár teljes magyar bib-
liafordí tása,

1593. A boszniai pasa ~
horvát végvárakat vívja, de
magyar és császári csapatok
visszaverik. Még ugyaneb-
ben az évben a Balatontól
északra is megveti lábát a
török.

1594. VIlI. Kelemen pápa
török-elleni háborút készít
elő. - Erdélyben rövid
időre törökbarát irányzat
kerekedik felül, de Báthory
Zsigmond (a lengyel király
unokaöccse) jezsuita tanács-
adójának, Carillo Alfonznak
a biztatására mégis szembe-
fordul a törökkel.

1595. jan. Báthorv Zsig-
mond nevében Bocskay Ist-
ván elismeri a Habsburgok
jogát Erdélyre . .- A ma-
gyar országgyűlés paraszt-
ra és nemesre egyszeri
rendkívüli adót vet ki.

1595. aug. Báthory Zsig-
mond nőül veszi Rudolf
császár unokahuzát, Mária
Krisztinát. - Az erdélyi
sereg a Havasalföldre vo-
nul iS ,győzelmet arat a tö-
rök felett,

1596. A Habsburg-
Báthory szövetség seregei
Mezőkeresztesnél kudarcot
vallanak a törökkel' szem-
ben, - A székely köznép
ismét súlyos Jogfosztást
szenved és fellázad.

1598. Báthory Zsigmond
Erdélyt átadja Rudolfnak,
de még ugyanebben az év-
ben visszaveszí.

1599. márc. Báthory Zsig-
mond másodszor is lemond
Erdélyről, ezúttal unoka-
testvére, Báthory András
bíboros javára.

1599. okt. Mihály havas-
alföldi vajda megtámadja
és legyőzi Báthory Andrást.
A menekülő bíborost a szé-
kelyek megölik.

1599. nov. Mihály vajda
bevonul Gyulafehérvárra.

A Dunántúlon ered-
ményes harc folyik ,a tö-
rök ellen.

1595. Egyházi uníő Breszt-
Litovszkban a lengyelor-
szági görög és római kato-
likus egyház között, Az egy-,
házi unió révén megszüle-
tik a lengyelországi egye-
sült (görög-katolikus) egy-
ház. Uj egyetemet alapita-
na.k: zamoséban.

ROMAN ,YAJDASAGOK
ERDÉl YI ROMANOK

1592-5. A moldvaí Aron
vajda idejében Moldvában
igen sok főtisztviselő már
görög nemzetiségű, amiről
Marini olasz kiküldött ag-
godalommal emlékezik meg.

1593. ,IL Mihály vajda
Havas-Alföld trónjára ke-
rül, Szinán pasa hadjáratot
indí t Magyarország ellen,

1595. Mihály szövetsegre
lép Rudolffal és Báthory
Zsigmonddal.; aug. 23-án
hathatós magyar segítség-
gel Cáluga reni-nél, Buka-
rest közelében fényes győ-
zelmet arat a iörökön. - A
háborút követő gazdasági
újjárendezés során Mihály,
úgylátszik, megvonta a pa-
.rasztságtól a szabad költöz-
ködés jogát.

1597. Mihály békét köt a
törökkel és Erdély ellen
fegyverkezik.

1599. Mihály beleavatko-
zik az erdélyi trónvillongá-
sokba. Legyőzi Báthory
Andrást s nov. l-én bevo-
nul Gyulafehérvárra, No-
vember végén leghívebb se-
gítőit, a székelyeket meg-
erősíti ősi kiváltságaíkban.

1589. A Szent-Bertalan-
éjt rendező III. Henriket
egy fanatikus szerzetes,
Jacques Clément leszúrja
Utóda .IV. Henrik, a leg-
népszerűbb francia király.
Kanadában francia telepek
létesülnek.

1598. IV. Henrik a nan-
tesí edíktummal biztosítja
a hugenották vallásszabád-
ságát, '

1598-1605. Borisz Godu-
nov harca a bojárokellen.
Az orosz középnemesség
megerősödése,
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1600. II. Rudolf császár
az erdélyi rendele kérésére
Basta császári tábornokot
tekintélyes sereggel Er-
délybe küldí.
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1601. A csehországi pro-
itestáns rendek feliratban
kérik II. Rudolfot a vallás-
szabadság biztosítására.

1602. A janopoli (Bol'Q6o
jenő) görög nem egyesül
püspök vezetésével erdélyi
területre menekül a Te-
.mesvidék szerb papsága és
népessége.
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~RDI!iLYI ROMANOK

1600. Az erdélyi rendek
Rudolf császártól kérnek
segítséget Mihály va ida
ellen. Basta császári tábor-
nok Miríszlónál legyőzi Mi-
hály vajdát.

1600. jan.-márc. Mihály
előbb Bécsben tárgyal,
majd Prágában Rudolf fo-
gadja. Mivel időközben az
erdélyi nemesség Basta el-
len fellázadt, Rudolf Mi-
hályt bízza meg, hogy Er-
délyben rendet teremtsen.
Mihálynak a kapott parancs
szerdnt Bastával együtt kell
működníe: Miriszlónál
(Szilágy m.) győzelmet arat-
nak az Erdélybe visszatért
Báthory Zsigmond csapa-
tain. Basta azont-an félté-
keny Mihályra s 'aug. 19-én
Torda mellett vallon zsol-
dosaival megöleti.

1600. seept, fMoldva .át-
menetileg Ill. Zsigmond,
lengyel király megszállása
alá kerül. A lengyel meg-
szállásnak Moghila Jere-
miás, az elűzött moldvai
vajda visszatérése vet vé-
?et.

1880. szept. A lengyel ha-
dak néhány hétre meg-
azállják iMoldvát.

1601. Közel harmincéves
háború Svédországgal (1601
-1629). A Wasa-házból
származó Ill. Zsligmond a
svéd trón megszerzése ér-
dekében Lengyelország ro-
vására vívja a nagy vér-
veszteséggel járó háborút.

1601. Basta z-sarnoki ural-
ma !kihívja az erdélyi ren-
dek ellenállását; ismét fe-
jedelemmé választják Bá-
thory Zsígmondot, aki ellen
Basta Mihály vajdával szö-
vetkezik. Basta és Mihály
iegyőzik Báthoryt, de
Basta, hogy Rudolf erdélyi
uralmát végleg biztosítsa,
Mihály valdát _megöleti.

1602. Báthory -Zsigmond
végleg lemond Erdélyről,

1603. Székely Mózes, er-
délyi menekült nemes, török
területen sereget szervez
Basta ellen. de Radu Ser-
bán havaselvi vajda, Basta
szövetségesének betörése
alkalmával Brassónál éle-
tét veszti. - A magyar-
országi rendek kérik a ki-
rályt: engedtessék meg 3
nemeseknek, hogy saját ha-
táskörükben megszervezzék
-a garázdálkodó katonaság
elleni védekezést.

1604. tavaszán Mátyás fő-
herceg, a király öccse a po-
zsonyi országgyűlés végre-
seí közé tárgyalás nélkül
felvétet egy törvénycikket.
amely szerint vallási kérdé-
seket többé nem szabad az
országgyűlésen előhozni. E
rendelkezes az ellenrefor-
máció akcióinak nyilvános
megvitatása ellen irányul.

1604-1606. Bocskay Ist-
ván az erdélyi rend ek vá-
lasztotta fejedelem török
segítséggel háborút kezd
Rudolf ellen Erdély birto-
káér.t és a vallásszabad-
ságért,

1600. Megalakul az angol
Keletindiai Társaság, amely
rövidesen komoly verseny-
társa lesz az addig igen vi-
rágzó holland világkeres-
kedelemnek.

1603-1625. r. Jakab An-
gliában; a katolikusok el-
nyomása.
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1606. Zsitvatoroki béke la
törökkel. !Húszéves :J!egy-
verszünet (nov. 11.)

1607. Mátyás főherceget
az uralkodóház tagjai la
Habsburg-ház fejévé vá-
lasztják. -- Röviddel ké-
sőbb II. Rudolf lemond,
Csehország : kivételével,
uralkodói jogáról, \ öccse,
Mátyás főhercegi' Ijavára.

1608. Az időközben le-
mondott II. Rudolf után
öccse, II. Mátyás. (1608-
1618) lép a Habsburg-orszá-
gok trónjára. - II. Mátyás
engedményeket tesz a pro-
testánsok vallásszabadsága
érdekében.

',,-
1609. A habsburgí orszá-

gokban kíéleződik a vallas-
politikai küzdelem. A kato-
likus rendek a Katolikus
Lígához, a protestánsok az
ú. n. Protestáns I Unióhoz
csatlakoznak.
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1607-1608. II. Rudolf
fenntartja Csehországra
vonatkozó uralkodói jogaíó,

1609. ll. Rudolf (1566-
1611) felséglevelet ad ki a.
esehorseági vallásszabadság
védelmére. A felséglevél
biztosítja az 1575-ben ala-
pított Cseh Hitvallás szer-
zett [ogaít.:

1606-1616. Lázadások
Szerbiában a török fennha-
tóság ellen.
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1606. szept. A Bocskay és
Rudolf közt létrejött bécsi
béke biztosítja a szabad
vallásgyakorlatot s Erdély
függetlenséget,

1606. nov. A zsitvatoroki
béke 20 évre fegyverszüne-
tet biztosít a magyar király
és a török között; Magyar-
ország burkolt formában
sem fizet adót a töröknek.
E béke, noha még a szul-
tán kezén hagyja a meghó-
dított területeket, a török
hatalom hanyatlásának kez-
detét mutatj a.

1606. dec. Bocskay Kas-
sán váratlanul meghal. -
Ugyanebben az évben meg-
jelenik Szenczi Molnár Al-
bert verses zsoltárfordítása.

1607. Az erdélyi rendek
Rákóczy Zsigmondet vá-
lasztják erdélyi fejedelem-mé. de Báthory Gábor tess-
veresen lép fel ellene, -
A hódoltsági "autonóm" pa-
rasztközségek kifejlesztik a
községek fölötti önkor-
mányzat szervét. az u. n.
parasztvármegyét.

1608. máre. Báthory Gá-
bor mezszerzí az erdélyi
fejedelemséget. - A ma-
gyar és cseh-német rendek
szövetkeznek Rudolf le-
mondatására. A pozsonyi
országgyűlés kiterjeszti a
vallás szabad megválasztá-
sának jogát a mezőváro-
sokra és a falvalera is.

1609.· Újabb háború
Oroszország ellen. (1609-
1613).

1608. jún. Rudolf lemond
a magyar trónról. Utóda öcs-
cse, II. Mátyás. Betöltik az
1562. óta üresedésben levő
nádori méltóságot, - Az
országgyűlés a jobbágyköl-
tözés ügyének rendezését a
vármegyék hatáskörébe
utalja. - Ujabb törvény-
cikkek magyar nemzetisé-
gű udvari tanácsosok és
végvári tiszt ek alkalmazá-
sáról.

ROMAN .VAJDASAGOK
ERDél YI IOMÁNC:>K

1605. Radu Serban havas-
alföldi vajda Basta kérésé-
re Brassó mallett megütkö-
zik Székely Mózessel a Ru-
dolf-ellenes párt vezérével
és győzelmet arat.

1606. aug. 5. Radu Serban
szerződést köt Bocskayval,
aki számára Erdélyben me-
nedéket biztosít török tá-
madás esetére.

1606. nov. 11. A zsitvato-
roki török-magyar béke bí-
zonyos nyugalmat biztosít
a román vajdasázok számá-
ra is.

1608. máj. 31. Radu Ser-
ban megújítja Bocskayval
kötötj, szerződését. Nov-ben
azonban Bálthory Gábor
Moldva vaj dáj ával, Moghila
Konstantínnal szerződik s
két év mulva - valószínű-
leg azért, mert Radu to-
vábbra is Rudolffal rokon-
szenvez Havasalföldre
támad.

1606. A Rurik-ház kiha,-
Iása, I A 'Rurik-dinasztiával
anyai ágon rokon Romanov
Mihá'ly cár trónralépése
(1613).
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1612--1619. II. ~átyás
császár szabad folyást en-
ged az ellenreformációnak
az osztrák tartományokban.

1615-1617. Ausztria ha-
-dat visel a velencei köztár-
saság ellen. Ferdinánd fő·-
herceg az Isonzó mellett
megveri a velenceieket. '

1617......:.18. I.' Musztata
fermánt ad ki a bolgár
népességen törvénytelenül
hatalmaskodó törölk tisztvi-
selők ellen.
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1611. II. Rudolf !kénytelen
lemondani a cseh koroná-
ról, fivére, II. IMátyás ja-
vára.

1613. II. Mátyás (1611-
1619)megkezdi a protestán-
sok üldözését Csehország-
ban. Felfüggeszti, majd ha-
tálytalanítja bátyja 1609.
évi felséglevelét. Szektánaik
rnínősítí a Cseh Hitvallást,
bezáratta a broumovi és
klostergabí protestáns tem-
plomokat.

1614. Paisije ipeki pátri-
árka a sorozatosan vérbe-
fojtott szerb fölkelések ta-
nulságaira figyelmezteti
népét.

1617. Ferdinánd főherce-
get, 1. Ferdinánd unokáját
II. Ferdinánd néven cseh
kírállyá választják,



MAGYARORSZAG
ERDÉlYI FEJEDELEMSÉG

1610. A zsolnai zsinat
megkezdi az evangelikus
egyháa szervezését,

·1611. Pázmány kieszközli
a Curiánál, hogy l{ómában
szlovák és horvát nemzeti-
ségi teologusok is tanulhas-
sanak:.

1613. okt. Báthory Gábort
az erdélyi rendek török
nyomásra megfosztják a fe-
jedelemségtől s helyette
Bethlen Gábort választják
meg. Ezzel megkezdődik
Erdély aranykora.

1613. nov. A menekülő
Báthoryt meggyilkolják.

1615. Bethlen szerződést
köt II. Mátyás királlyal:
elismeri, hogy Erdély a
magyar szentkorona alá
tartozik s megígéri, hogy
mihelyt Buda és Eger fel-
szabadul, Erdélyt Magyar-
országhoz visszabocsátja.
Egyelőre azonban a török
elleni hadjáratra nincs ki-
látás; a zsítvatorokí békét
újabb húsz évr,e meghosz-
szabbítják.

1616-1637. Pázmány Pé-
ter esztergomi érsek. Egyre
világosabban bontakozik ki
az ellentét a katolikus ki-
rályi terület és a Bethlen
korában kifejezetten pro-
testáns szellemű Erdély
között,

\,.

ROMÁNVAJDASAGOK VILAGTöRTÉNET
ERDÉl YI ROMÁNOK

1610-1643. XIII. Lajos
Franciaországban. A huge-
nották újabb üldözése. Ri-
chelieu letöri a főnemesség

1611. jan. 26. Báthory Gá- ellenkezését.
bor 'I'árgovistében Havas-
alföld vajdájává kiáltatja
ki magát. Török részről
azonban uralmát n-em erő-
sítik meg; már márc. ts-ra
abevonuló Radu Mihnea
elől Báthory Brassóba hú-
zódik. Időközben Radu Ru-
dolffal és Moghíla Konstan-
tinnal szerződést kötött
(febr. 20): Iengyel segítség-
re is támaszkodva Báthőry-
ra támad, Délerdélyben
egyszer diadalt arat, azon-
ban csakhamar a Radu
Mihneát támogató !törö-
kők hátbatámadják s Radu
Serban decemberben kény-
telen Moldván át Bécsbe
menekülni. - Radu Mih-
nea, törők hűbérben. . át-
veszi a hatalmat.

1611-16. Radu Mihnea
idejében Havasalföldön
nagy mértékben erősödik a
görög befolyás: afanarióta
kor előkészítője (vö. 1711).

1613. Bethlen Gábor szö-
vétséget köt Radu Mihneá-
val és 'I'omsával, Moldva
vajdájávaL

1615. Romanov Mihály
leveri la Iázadó doní kozá-
kokat és vezérüket, Zsaruc-
kit kivégezteti.
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1619. II. Ferdinándot né-
met-római császárrá koro-
názzák. - Ferdinánd 'Cseh-
országban kímélet nélkül
üldözi a protestánsokat.

1618. II. Ferdinánd (1618
-1637) trónralép Magyar-
országon és az osztrák örö-
kös tartományokban.
Röviddel trónralépte után
Stajerországból elindítja ,
az egész országra kiterjedő,
jezsuiták által vezetett el-
lenreformációt. - A prágai
forradalommal és cseh fel-
keléssel megkezdődik a
harmincéves háború. - II.
Ferdinand magyarországi
valláspolitikáját a rendek-
nek adott koronázásí hit-
levél jelentékenyen korlá-
tozza.

1618. május 23. A cseh
protestáns rendek, gróf
Thurn Mátyás haladószel-
lemű cseh főúr vezetésével
fellázadnak a Habsburg-
elnyomatás ellen és kidob-
ják a prágai vár ablakából
Slavata és Martiníc cseh-
országí német helytartókat.
A cseh protestáns rendek
felkelése .elmdítja a har-
mincéves háborút.

1619. augusztus 19.A cseh
tartományok országgyűlé-
sének 'egyhangú határozata
trónfosztottnak nyilvánítja
a Habsburg Mátyás halálá-
val trónralépő U. Ferdinán-
dot.

1619. augusztus 21. A cseh
protestáns rendek harminc-
tagú országos direktóriu-
mot állítanak fel Csehor-
szág ügyeinek intézésére.

1619. augusztus 26. A cseh
dírektóríum felkérésére a
cseh rendek .királyukká vá-
lasztják Frigyes pfalzi vá-
lasztófejedelmet, I. Jakab
angol !király fogadott fiát,
a német fejedelmek protes-
táns uniójának fejét. Pfalzi
Frigyest (1619-1620) a cseh
történetírás "téli krrály"-
nak nevezi, mivel csupán
egy télen át uralkodott
Csehországban.

1620 szeptember -- 1621
október. Bethlen Gábor
erdélyi fejedelem a cseh
protestáns rendek megsegí-
téseérdekében háborút in-
dít II. Ferdinánd ellen.
Bethlen hadai Felső-Ma-
gyarországon keresztül a
morva határszélíg vonul-
nak, a politikai helyzet kö-
veífkeztében a további elő-
nyomulás megakad. Beth-
len 1622-ben békét köt II.
Ferdinánddal.
_ 162~. november ,8.ill. Fer-
dinánd Miksa bajor válasz-
tófejedelem és a 'katolikus
Liga támogatásával a Prága
mellettí Fehérhegynél (Bílá
hora) döntő győzelmet arat
Pfalzi Frigyes és a cseh ren-
dek felett. Az ütközet után
a "téli király" elmenekül
Csehországból •
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1618-20. A Svédország
elleni "családi háború" a
lengyel és svéd Vasa-k kö-
zött fokozódik.

1618. Az országgyűlés ki- .
vánságára II. Mátyás utó-
dául kíszernelt Ferdinánd
főherceg hitlevélben bizto-
sítja az ország és a rendek
jogait és kiváltságait. ,Ettől
kezdve a koronázásí hitle-
vél az ország alkotmányá-
nak, függetlenségének és a
rendi szabadságjogoknak
fontos bíztosítékává válik.
- Ugyanettől az országgyű, .
léstől kérnek segítséget az
ellenreformáció miatt fellá-
zadt protestáns cseh ren-
dek. .Az. országgyűlés fel-
ajánlja szolgálataít a béke
érdekében.

1619-1637. II. Ferdinánd
uralkodása.

1619 szept. A cseh rendek
kérésére Bethlen Gábor
haddal lép fel Ferdinánd el-
len. A felsőmagyarországí
rendek Bethlerit Magyar-
ország fejedelmévé választ-
ják.

1619 okt. Bethlen bevonul
Pozsonyba, s országgyűlést
hírdet. A béketárgyalások
Ferdinánddal meghiúsul-
nak.

1619. Ismét idegen ural-
kodó Moldvában (vö, 1560):
a dalmáciai románságból
származó Gratiani Gáspár.
Török segítséggel kerül
uralomra', azonban Moldvá-
ban a lengyelekkel: szövet-
kezik, mire a szultán hadat
küld ellene (1620) és elűzi.

1620 aug. A Besztercebá-
nyán egybegyűlt magyar
rendek Bethlerit kírállyá
kiáltják ki. A katolikusok
jogait az országgyűlés meg-
nyírbálja, a jezsuitákat
száműzi.

1620 nov. II. Ferdinánd-
nak a csehek felett aratott
győzelme megritkít ja Beth-
len híveinek sorát. Ismét
béketárgyalások kezdődnek.

1618. A cseh protestán-
sok felkelése: utána Beth-
len Gábor háborúi a val-
lásszabadság érdekében. A
harmincéves háború kez-
dete.

1620. Megindul Észak-
Amerika betelepülése: a
Mayflower utasai megala-
pítják New-Plymouthot.
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1622. Nikolsburgi béke.

1625. II. Ferdinánd ' ren-
deleitileg kimondja az első-
szülöttségi trónutódlást
(primogenítura) és a habs-
burgi országok egységét és
oszthatatlanságát. - Wal-
lenstein hadsereget toboroz.

1626-1629. II. Ferdinánd
hadvezére, Wallenstein a
harmincéves háborúban 8Q-

rozatos győzelmet arat a
protestáns seregek felett
(Dessau, Barenberg).
Stephan Fadinger felső-
ausztriai parasztfelkelése.
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1620. dec.-1621. Jun, 11.
II. Ferdínánd véres bosszút
áll trónfosztása és Pfalzá
Frigyes megválasztása
míatt a cseh rendeken. A
direktórium és a protes-
táns mozgalom 27 vezető-
emberét kivégezteti, la fel-
kelésben résztvettek vagyo-
nát elkobozza a katolikus
rendek javára. A kívégzet-
tek közö it van a felsőma-
gyarországi Jeszenszky Já-
nos, II. Rudolf udvari or-
vosa. I

1621-1623. Nagyarányú
német telepítési rnozgalom
Csehországban. A protes-
tánsok templomait es isko-
láit bezárják, tetőfokát éri
az uralmi eszközökkel vég-
renaltott ellenreformáció.

1623. szept. A bécsi pap-
nevelő intézetben (későbbi
Pazmaneum) pázmány uta-
sítására szlovák nemzeti-

1624. A bolgár katolikus ségű hallgatókat is felvesz-
egyház elszakad a boszniai nek.
katolíkusoktól.

1625. II. Ferdinánd fiát,
Ferdinánd trónörököst
Csehország királyává koro-
názzák.

1625. A nagyszombati
nyomdában készűlt Eszter-
gomi Agenda című szlovák l
egyházi kiadványban a
cseh helyesírás mellett a
kőzépszlovák , nyelvjárás
nyomai fedezhetők fel.

1626-1627 .. II. Ferdinand
"Verneuerte Landesverord-
nung"-ja alapján a nemet;
nyelvi hegemónía kezdete
Csehországban.
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-1629. Gusztáv Adolf
Jdrály a Lengyelország

euem háborúban meghó-
cUtja Livlandot Rigával és
D6zelmesen előtör Nyugat-
Poroszországban. Ezzel a
.családi háború" m. Zsig-
mond vereségével lezárul.

1622. A níkolsburgí béké-
ben Bethlen lemond a ma-
gyar királyi cimről s vissza-
adja az egyháziaktói és vi-
lágiaktól elvett várakat és
hirtokoikat. Az erdélyi ,feje-
delemséghez viszont hét
magyar vármegvét (SILat-
már, Szabolcs, Ugocsa, Se-
reg, Zemplén, Borsod, Aba-
új) csatot - Ugyanebben
az évben Bethlen megala-
pítja a gyulafehérvári fő-
iskolát, ahol jeles külföldi
tudósok is előadnak (Opitz,
Alsted, Bisterfeld s mások).

1622-1624. Egy német ke-
reskedőtársaság a bécsi
korrnánytól monopólíumot
nyer a magyar szarvas-
marha exportálására.

11623.Bethlen a nikolsbur-
gi béke végre nem haj-tása
miatt másodszor is hadra
kel Ferdinánd ellen. Benyo-
mul Morvaországba, da
megfelelő külső segítség
híján, ismét visszavonul.

1624. A bécsi békében
Bethlen kénytelen lemon-
dani korábbi sziléziaí szer-
zeményeiről (Oppeln és
Ratibor hercegségről).

1626 márc. Bethlen felp..
ségül veszi a brandenburgi
választófejedelem unoka-
hugát, Katalint, - Ebben
az évben Anglia, Dánia és
Törökország támogatásával
Bethlen harmadszor is
felvonul Ferdinánd ellen:
megütközik Wallensteínnal
de a csata döntetlen marad.

1626 dec. A pozsonyi bé-
kében Bethlen ígéretet tesz,
hogy a császár ellen többé
nem visel háborút.

ROMÁN VAJDASAGOK
IRDíL YI ROMÁNOK

1623-27. Rad,u (IV.) Sán-
dor Moldva trónján.

1621. Kelet-Poroszország
és Brandenburg egyesülése
révén erős porosz állam
jön létre.

1624. Richelieu bíbornok
Anglia, Dánia, Svédország
és Erdély bevonásával koa.,
lícíót szervez a 'Habsburg
birodalom ellen.

1625-1649. I. Károly az
angol trónon: folytatja
atyja valláspolitikáját és
önkényuralmát.

1625. Meghal Sir Francis
Bacon, a természettudo-
má:ny úttőrője.
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1629. II. Ferdinánd a
harmincéves háborúban
résztvevő protestáns feje-
delmek ellen kiadja a
Restitutionis edíetum-ot,
mely minden korábbi ked-
vezmény visszavonását je..
lenti. A kíméletlen nyilat-
kozat következtében Bajor-
ország kilép a Ferdinánd-
dal kötött szövetségből s
az újabb protestáns össze-
fogást a svéd és francia
beavatkozás is megerősíti.
- A császár Lübeckben
békét köt Keresztély dán
királlyal.

1634. Wallenstein halála
után III. Ferdinánd átveszi
a császári hadak fővezérle-
tét. - II!. Ferdinánd a
mördlingení csatában döntő
győzelmet arat a svédek fe-
lett és !kiszorítja a svéd
seregeket Délnémetország-
ból. •
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1627. nov. II. Ferdinánd
(1620-1637) Csehországban
királyi rendelettel "törvé-
nyesíti" a protestáns va-
gyonok ellkobzását· és a
cseh protestáns rendek po-
litikai jogainak felfüggesz-
tését, .

162'7. II. Ferdinánd az
örökös tartományokban
harcoló szerb segédesapato,
kat kiváltságlevéllel látja
el.

1630. A szlovák nemzeti-
ségű egyházi és világi írók
(Tamási, Abrahámfy, Má-
éay stb.) Pázmány köré tö-
mörülnek.

1632. A trencséní protes-
táns nyomdában szlovák-
nyelvűegyházi kiadványok
készülnek.

1634. Nagyszombatban ki-
nyomtatják Pázmány "Ka-
lauzv-ának szlováknyelvű
kiadását.

1635. Prágai béke a né-
met protestánsokkal. visz-
szavonása az alkotmányí
ediktumnak és vallási ki-
egyezés.

1635." Elkészül Tranovsky
(Tranoscius) csehnyeívű
szlovák énekeskönyve, a
Cythara Sanctorum.



1634.Az ezévi moszkvai
hadJáratot követő békében
a Smlolenszkkel, Livland-
CIII, Kurlanddal és Észtor-
lIággal megerősödött Len-
lYelország Ill. Zsigmond
la, IV. Ulászló (Wladyslaw)
alatt eléri legnagyobb ki-
terjedését.

1635.IV. Ulászló (1632-
1648) 25 éves fegyverszüne-
tet köt Stuhmdorfban Svéd-
országgal.

• RadisicsE.: A Dunatáj IlL
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1627. Bethlen Gábor lé-
péseket tesz a portánál,
hogy Ismerjék el Dácia ki-
rályának (••rex Dacíae"),
A porta a tervet nemtámo-
gátja.

1627. Ill. Ferdinándot
magyar királlyá koronáz-
zák. 1628. Angliában a pres-

bitáriánus mozgalom fel-
éledése révén a parlament
kényszeríti a kírályt, hogy a
"petition of rights" alapján
ismerje el az országgyűlés
régi jogait. Károly azonban
engedményeit rövidesen
visszavonja.

1629. Wallenstein segitsé-
gével II. Ferdinánd csá-
szár diadalmaskodik a pro-
testánsokon: a lübeckí béke
Németország urává teszi.

1629. nov. 15. Bethlen
halála. - A kormányzást
a fejedelmi tanácsosok in-
tézik, Bethlen özvegye,
Brandenburgi Katalin 'ne-
vében.

1630. Rákóczi György,
magyarországi főúr, meg-
szerzí az erdélyi fejedelem-
séget.

1630-32. Richelieu biz-
tatására a svéd Gusztáv
Adolf Németország ellen
vonul; jelentékeny hóditás
után elesík a lützeni csa-
tában. Wallensteint, aki a
feldúlt birodalomban maga
vágyik uralomra, a császár
hívei meggyilkolják Eger-
ben.

1632-54. Havaselvén
uralomra jut 1. Rákóczi
György pártfogolt ja, Basa-
rab Máté: a XVII. század
első joeIentős román uralko-
dója.

1633-91. Miron Costin,
Moldva Jegjelesebb króní-
kása; a század második
felében sűrűn megfordult
Apaffy Mihály udvarában
is.

1633. júl. 17. Basarab
Máté Konstantinápolyban
kölcsönös segélynyújtási
egyezményt köt 1. Rákóczi
György követével s évi
6000 arany fizetésére köte-
lezí magát,

1634. Udrí ste Nas.turel,
Basarab Máté titkára, egy-
házi szláv nyelvre fordítja
le "Krisztus követését".

1634-53. Moldvában ura-
lomra jut az albán szár-
mazású Lupu Vazul, aki
komoly szervező munkát
kezd belpolitikai, egyházi
és kulturális téren.

1635. málrc. 16. Basarab
Máté úiabb egyezményt
köt 1. Rákóczi Györggyel
és évi 5000 arany fizetésére
kötelezi magát, A szerző-
dést 1636-ban és 1640-ben
is megújítják, majd 1642-
ben és 1650-ben, II. Rákóczi
György uralkodása alatt.

1635. Pázmány megala-
pítja a nagyszombati egye-
temet.

1635. szeptember. A nagy;
szombati egyetem első tan-
évének megnyitó beszédét a
szlovák nemzetiségű Palkó-
vic Márton jezsuita, az
egyetem későbbi rektora
'tartja. - A nagyszombati
egyetem első tanévében 194
hallgató látogatja a főisko-
lát, közülök 43 szlovák
(23%) nemzetiségű .
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1636. IIr. Ferdinándot ró-
mai királlyá választják,
majd trónralép (1637-1657)
az örökös tartományokban.
Fiát, -IV. Ferdinándot még
abban az évben Csehország
királyává koronázzá,k.

1637-1657. llI. Ferdi-
nánd császár és király
uralkodása.

1637. Ill. Ferdinánd (1637
-1657) trónralépésével a
vallási elnyomás mellett a
nyelvi üldözés kora is meg-
kezdődik Csehországban.
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163'7. II. Ferdinánd ha-
lála. Utóda Ill. Ferdinánd.
A bécsi kormány a magyar
kamarát az udvari kamara
alá rendeli.

1639. Rákóczi Györgynek
románok számára felállí-
tott gyulafehérvári nyom-
dája ~ valószínűleg Kiev-
ből kapott betűkkel
megkezdi működését és
megjelenteti a Heidelbergi
Káté román kivonatát..-
Iasl-ban Lupu Vazul fel-
építteti a szép Trei-Ier-
archi templomot.

1640. Máté kiadatja az ú.
n. govoraí törvénykönyvet,
amely hosszú szünet után
a havaselvi könyvnyomta-

I642. Ismét egy külföldi tás újabb korszakát nyitja
család (a Joanelliek) kezébe meg. 1652-ben a tárgovlstei
kerül a besztercebányai réz törvénykönyv, majd Lupu
exportja. - E korban ahány V. törvénykönyve követi.
uradalom, ahány község,
annyiféleképp alakul a job-
bágyélet. Néhol még közép-
kori, az árviszonyokhoz
nem alkalmazott helyzetben
vannak a jobbágyok; má-
sutt lassú tehernövekedés
mutatkozik; ismét másutt
erős kízsákmányolás dívik.
A költözés néhol szabad.
másutt korlátozott vagy ti-
los. Az országgyűlési vé~-
zések most sem igen érez-
tetik hatásukat az életben.
A természetes "felszabadu-
lás" folyamata azonban je-
lentős, nemcsak a katoná-
nak, hajdunak állt· jobbá-
gyok tömegei válnak sza-
badokká, sőt· nemesekké.
hanem a földesurak udvari
szolgálatába szegődött, vagy
a meggazdagodott parasz-
tok is felszabadulnak, liber-
tínusokká lesznek.

1643. Közeltí"zesztendei
tárgyalás után Rákóczi
György csatlakozik a Ri-
chelieu létrehívta Habs·
burg-ellenes szövetséghez.

1644-1645 folyamán ns,
kóczi elfoglalja Felső-Ma-
gyarországot.

1645. dec. A línzi béke
értelmében Rákóczi is Er-
délyhez csatolhat ja a hét
északkeleti magyar várme-
gyét (v. ö. 1622.nikolsburgi
béke); a béke biztosítja a
parasztok szabad vallásgya,
korlatát is.

1643. Megjelenik az első
moldvaí nyomtatvány:
Varlaam metropolita szent-
beszédei (Cazaníí). Varlaam
később (1647) vitatratot ad
krL az erdélyi rornán protes-
tánsok ellen.

1636. Párisban színreke-
rül Corneille Cid-je.

163'7. Descartes kiadja
élete főművét, a Discours
de la méthode-ot,

1643-1 '715. XIV. Lajos a
francia trónon. A tudomá-
nyok és művészetek oly
felvirágzása, mint Angliá-
ban, az Erzsébet-korban
(Boileau, Pascal, Racine,
Moliere, .La Fontaine). .

1644. Az orosz gyarma-
tosítás eléri a Csendes-
Oceánt,
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1647. IV. Ferdinándot jel-
képesen magyar kírállyá
koronázzák.

1648. A westfálíaí béke
következtében, a széthullott
némeb birodalom mellett,
Ausztria a kontinens ve-
zető hatalmai közé emel-
kedik.

1650. Ill. Ferdinánd el-
rendeli az állandó császári
hadsereg felállítását.

1650-1750. A bolgárok
elnyomása egyházi téren is
súlyosbodik, mível a bolgár
egyház a görög származású
fanaríóták kezébe kerül. A
fanarióták eredetileg 'az
1453-ban török kézre került
Konstantinápoly Fanar ne-
vű városnegyedében élő gö-
rög kereskedők és főran-
gúak, akik sorra megvásá-
rolják és elgörögösítík a
bolgár egyházi központokat.
Befolyásuk nyomán oa szláv
istentisztelet és az egyházi
iskolák nyelve görög lesz.
Mint mindenütt a Balká
non, Bulgáriában is kímé-
letlenül sarcolják a népet,
hogy egyházi és politikai
hűbérállásaik díját sokszo-
rosan megvegyék azon.

1653. IV. Ferdinándot ró-
mai királlyá választják, de
oa következő évben, mielőtt
a tényleges hatalmat át-
venné, meghal.
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1648. A harmincéves há-
borút lezáró westfáliai bé-
ke következtében Csehor-
szág elveszti teljes állam-
jogi különállását és Habs-
burg-tartománnyá süllyed,

1648. szeptember. Partén
Péter munkácsí püspök a
nagyszombati zsinat előtt
bejelenti a kárpátoroszok
egyházi unióját.

1649. május. Pártén püs-
pök 63 papjával az ungvári
vártemplomban felveszi a
görögkatolikus hitet.

1650. Komansky (Comme-
nius) kiadja Sárospatakon
ievelésí tervezetét.
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1646. Az olasz Bandinus
vizitációs kör útján meglá-

1647. A pozsonyi diéta ki- tosatía Moldvát s érdekes
mondja, 'hogy a nemesek, képet fest a katolikus esán-
bárha városban laknak is, gók életéről.
a vármegye joghatósága alá
tartoznak. A felvidéki és
erdélyi városok és mező-
városok ugyanis a XVI-
XVII. század fordulóján
megteltek a török elől el-
menekült, u. n. futott neme,
sekkel. Sokáig nyilt kérdés
volt. hogy ,e jövevények
részesülhetnek-e a városi
polgárság jogaiban s osztoz-
ni kötelesek-e annak ter-
heiben.

1MB. IV. Ulászló halála 1648. 1. Rákóezi Györ-
..UtAn öccse, János Kázmér gyöt fia, II. Rákóczi György
(18t8-88) a végnélküli há- követi Erdély fejedelmi
tICrik idejét nyitja meg. székéri. Politikai érdeklő-
Sat éven át hadakozik az dése Lengyelország felé
ukrajnai kozákok vezéré- fordul: felújít ja Báthorv
vel, Chmielnicki Bogdán István erdélyi-lengyel uníó
betmannal. tervét. - Ujabb 22 eszten-

dőre meghosszabbítják a
Habsburg-török békét.

1648. Gyulafehérvárt, a
Rákócziak nyomdájában
megjelenik a román Újszö-
vetség. amelynek előszava
először hangsúlyozza, hogy
a román írodalomnak min-
den román vidéken egyfor-
mán érthető, egységes nyel-
ven kell megszólalnia. A
kiadvány nyelve már a
havaselvi nyelvhasználaton
alapul; szembehelyezkedik
a délerdélyi nyomtatványok
tájnyelvi színezetével.

1648.okt. 24. A westfáliai
béke véget vet a harminc-
éves háborúnak s a nyu-
gati Habsburg-hegemőníá-
nak - Franciaország meg-
szerzi Elzászt. - Hollandia
és Svájc függetlenségét el-
ismerik. - Svédország ke_
leti tengeri uralma.

1649. A köznemesi lovas-
ság Naseby mellett Crom-
well Olivér vezetésével le-
veri 1. Károly angol ki-
r.ályt, aki vérpadon hal
meg. - A Fronde harcai
XIV. Lajos teljes győzel-
mével végződnek.

1651. Cromwell kiadja az
Act of Navígatiori-t, amely
szerint külföldi hajók an-
gol kikötőbe csak saját
hazájuk termékeit hozhat-
ják.

1650. Comenius, a jeles
cseh polihisztor Sárospata-
kon.

1652. Az erdélyi román
falvak magyar lakóit a
román ünnepeu megülésé-
re szólítják fel.

1652. A "Liberum veto"
IIOkásjog bevezetése a len-
lJel rendi országgyűIésen.
Először Sicinski litván kö-
vet alkalmazta 1652-ben. Lé-
nyege: az országgyűlési ha-
tározatok érvényességéhez
~gyhangú szavazás kell,
egyetlen ellenszavazat ese-
tén a határozat érvényte-
lenné válik. Ezzel párhuza-
mosan kifejlődik az u. n.
lengyel "nemesi köztársa-
ság" (Rzeczpospolita szla-
checka), melynek joggya-
korlatában a király is csak
"egy a főrangúak közül". A
,~iberum veto" joga aláás-
sa a lengyel államíságot,

1653. II. Rákóczi György
kiadja a régi törvény ekből
összeválogatott és ujonnan
érvényesített cíkkelyek
gyüjteményét, az u. n. Ap-
probatae Constitutiones-t.

1653. Erdély közjogi tör-
vénykönyve az ortodox pa-
pok számára oly helyzetet
biztosít, amely megközelíti
a négy "bevett" vallás pap-
jain,ak helyzetér és semmi-
ben sem marad el fl román
papságnak a vajdaságck-
ban elfoglalt társadalmi
helyzete mögött,

1653. Chmielnickij Pere-
jeszlavban szövetségi szer.,
ződést köt Alexej cárral a
lengyelek ellen.

1653-1654. Apáczai Csere
János erdélyi tudós megje-
lenteti a Magyar Enciklo-
pédiát s a Magyar Logt-
kátskát.

1654. Oroszország "szent
háborút" hirdet az orto-
doxia védelmére.
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1657. 1. Lipót (1657-1705)
trónraléptével folytatódik a
protestánsok üldöztetése és
az udvari abszolutizmus.

1659. Lipót békeajánlatot
tesz XIV. Lajos francia ki-
rálynak az országaik kö-
zötti tartós jóviszony meg-
teremtése érdekében.
Súlyos hadakozások a tö-
rökölekel. A többévtizedes
végvári ellenségeskedések
során a törökök sorozatos
győzelmeket aratnak.

,34

1657. Mehmed Küprüli
nagyvezér kényszeríti a
Rhodope környékí és felke,
lési szándékkal megvádolt
bolgárságot, hogy térjen át
a mohamedán hitre.

ul
'aJ

/'

1656. dec. 28. Az "erdélYi
románok; görögök és szer-

. bek metropolitájává" IL
Rákóczi György fejedelem
a magát a szerb ,despota
nemzetség leszármazottjá-
nak val1ó Brankovié Szávál
teszi,

1659. ,L
megerősíti
ságokat,



~ ÚJ svéd-
1I6IJorá. X. Károly

tInIY megtámadja
""1eM1á,got azzal a cél-
Ilon felossza. A své-

-uakozik U. as-
Gyirgy erdélyi feje-
18.

MAGYARORSZAG
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1655. A magyarországi
rendek törvényt hoznak a
magyar földön ez idő tájt
megtelepedő görög keres-
kedők megadóztatásáról, to;
vábbá a végvárakba. a haj-
dúvárosokba és a [ászkúnok
közé szö'kött jobbágyoknak
lakóhelyükre való visszaví-
teléről.

1656. II. Rákóczi György
- a török udvarral szembe
helyezkedve - X. Károly
svéd királlyal szövetkezik
Lengyelország felosztására.
Sikeres hadjárat esetében
Rákóczy Lengyelország déli
és délkeleti részeit kapta
volna.

1851. Frigyes Vil~os 1657. 'A lengyel hadjárat
brandenburgi választófeje- sikertelenül végződík, Rá-
delem Kelet-Poroszországot kóczi békekötésre kénysze- ~
hdbérként örökli. Branden- rül, Visszavonuló seregét a
burg a két terület egyesí- tatárok semmisitik meg, fő-
téaére törekszik, ami a gya- vezére Kemény János, krí-
korlatban a közbeeső Po- mi fogságba kerül. - A4
meránia elcsatolásával jár- erdélyi rendek - a török
DB. Ez a XVII-XVIII. szá- kívánságára _ Rákóczit
zad lengyel-brandenburgi, megfosztják a fejedelem-
majd lengyel-porosz "dan- ségtől és Rhédey Ferencet
ZIg1 kérdése", mely nagyban választják meg. Rákóczi
közrejátszott Lengyelország azonban ellenfelét könnyű-
els6 felosztásában. - II. szerrel 'elűzi. i

RAk6cziGyörgy benyomul
Lengyelországba.

1658. János Kázmér sike-
res hadjárata az ukrajnai
kozákok ellen. A hadziaczi
egyezményben Chmíelnickí
elismeri Lengyelország
fennhatóságát Ukrajna fe-
lett.

1657-1705. I. Lipót ural-
kodása.

1658. A szultán háborút
indít Rákóczi ellen. A török
seregek feldúlfák Oyulafe-
hérvárt, ahol elpusztul a fő-
iskola és a könyvtár is. -
A szultán Barcsay Ákost
nevezi ki fejedelemmé. Bar-
csay sikertelenül közvetít a
szultán és Rákóczi között.

1659. Rákóczi visszafog-
lalja fejedelmi székét.

1659. és 1661. Paraszt-
mozgalmak a Tiszántúlon.

YILAGTöRTÉNET

1654. Az oroszok elfoglal-
ják Fehér-Oroszországot.

1657. Lorántffy Zsuzsán-
na fejedelemasszony Foga-
rason a románok számára
iskolát alapít. i

1658. 1. Lipót Branden-
burggal szövetséget köt
Svédország ellen. - Ugyan-
akkor létrejön az első
"Rajna·szövetség" (Rei-
nis ch-Bund), a német feje-
delmek francia vezetéssei
I. Lipót ellen fordulnak.

1658-1667. Rheinbund.
(Rheínísehe Allianz). Nyu-
gatnémetországi fejedelmek.
szövetsége Svédországgal
és Franciaországgal Auszt-
ria ellen a westfáliai béke
fenntartása érdekében.
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1660. máj. A svéd-len-
gyel háborút befejező oli-
vai béke tárgyalásain 1.
Lipót eléri a lengyel főha-
talom megszűntének ki-
mondását Kelet-Poroszor-
szágban.

1663-64. Montecuccolí
császári fővezér győz a tö-
rökök ellen" a szeritgott-
hardi csatában. Az 1664-
ben megkötött vasvári bé-
kében a győzelem ellenére
minden a régiben marad.
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1664. A porta elismeri
Ausztriának -azt a jogát,
hogy a bulgáriai katoliku-
sok pártfogója legyen.

CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOVAKOK

1663. szept, 28. Maxim
ipeki pátriárka Brankovié
erdélyi metropolita öccsét,
Gyorgyét a drinápolyi
templomban - állítólag -
felkeni "szerb despotává",

1667. Pusztítóerejű föld-
rengés Raguzában.

1668. A "két ál-Brankovié
fivér Apafí Mihály erdélyi
fejedelem és János Kázmér
lengyel király támogatásá-
val Moszkvában Míhajlovié
Alexej cár -elé aáru1.



1667. János Kázmér bé-
két köt Oroszországgal. Az
andruszowíbékében (1667)
Vitebsrlk,Polock és Liv-
land egy része ellenében
Oroszország megkapja
Szmolenszketés az egész
Dnyeperentúli területet.

1668. II. János Kázmér a
belső pártvíllongásck és
vesztesháborúk következ-
tében lemond.

MAGYARORSZAG
ERDÉLYI FEJEDELEMSÉG

ROMAN VAJDASAGOK ,.
ERDÉl YI ROMÁNOK
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1660. A török újra felvo-
nul Rákóczi ellen s dön-
tően megveri. Rákóczi
maga is elesik. - A török
Rákóczi hűtlensége ürü-
gyén elfoglalja Váradot.

1660. II. Károly angol
király bosszút áll atyja ha-
láláért. Az anglikán egy-
ház jogait megerősíti, de a
katolikusok érvényesülését
türelmi rendelettel bizto-
sítja. - A lengyel-svéd
há borúskodások eredmé-
nyeképen az olivai béke
Nyugat - Poroszország és
Danzig kivételével a Balti-
tenger egész délkeleti part-
vidékét svéd és branden-
burgi birtokká :teszi. - Ma-
zarin halála után (1661)
XIV. Lajos egyeduralma
Franciaországban.

1661. Ghica Oergely, Ha-
vasalföld vajdája, a törö-
kökkel.egyűtt uralomra se-
gíti Apafi Mihályt Kemény
Jánossal szemben.

1661. 'A török fogságból
hazatért Kemény Jánost az
erdélyi országgyűlés feje-
delemmé választja. Kemény
nyugati politikai orientá-
ciót kezd, Béccsel tárgyal s
megöleti a török exponen-
sét, Barcsayt, A bosszuló
török seregek feldúlják Er-
délytselűzik Kemény Já-
nost, aki a döntő csatában
életét lis elveszti. A szultán
Apafi Mihályt nevezi ki fe-
jedelemmé.

1663"':'1664. A török, Ke- .
mény János támogatása
miatt, hadat üzen Lipót csá-
szárnak. Zrinyi Miklós, la
költő a Dunántúlon töbh
győzelmet arat, a császári
fővezér, Monteeuccolí is
csatát nyer Szeritgotthárd-
nál, a bécsi. udvar mégis
húsz évre szóló megalázó
békét köt (vasvári béke).

166'7. 1. Lipót jogokat biz-
tosít a Habsburg-területen
levő aruménokszámára. ~
Apafi elrendeli, hogy a
román ·falvakban románul
prédikáljanak.

1668. Erdély ortodox ro-
mánjainak szerb szárma-
zású püspöke, Brankovié
Száva, aki a gyulafehér-
vári nyomda betűít 1666-
ban elrejtette s ezzel a re-

166'7. Oroszország az
andruszowí békében elcsa-
tolja Lengyelországtói
Szmolenszket és Kiev vi-
dékét.

16.68. Az aachení béke
XIV. Lajosnak biztosítja
Lillet s nehány más várost.
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1679. Nymwegeni béke
XIV. Lajos és I. ;Lipót
között. Ausztria elveszti
Freíburgot és Burgundiát.

1681. Strassburgot meg-
szállják a franciák.
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1670. Mehmed küprülí
nagyvezér a' Vardar és
Sztruma vidéki bolgárok
egyrészét a I mohamedán
hitre téríttetí,

CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOVAKOK

1671. Malachovsky János
przemysli püspök ered-
ménytelenül ínterveniál 1.
Lipótnál egy magyarországi
Cirillbetűs nyomda felállí-
tása ügyében.

1680. A jobbágyterhek
rendkívüli növekedése és a
szabadköltözés megszűnte-
tése miatt jobbágylázadás
tör ki Csehországban. I.
Lipót katonai erővel vérbe-
fojtja a cseh protestánsok
által támogatott felkelést.

1675. A montenegróíka-
tolicizmus megsemmisülése.
Az itteni szláv törzsek ki-
vétel nélkül áttérnek a gö-
rögkeleti vallásra.

1680. Crnojevié m. 'Ar-
zén ipeki patriarcha ~lis-
meri az ál-Brankovíéok
történeti származását".

" 1681. A pozsonyi ország-
gyűlésen tiltakoznak a hor-
vát rendek, hogy az udvar
a környező népek s nema
maga birtokállományából
ad kíváltságokat a szerbes-
nek.
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majd 1669. Ujabb erdélyi tör-
választ vénygyüjtemény, az ú. n.

JIlhély her- Compilatae Constitutíones
lZelDéIyében kiadása.

prszággyű- 1671. Az országban állo-
többéves másozó zsoldos hadsereg

a törökök ellátását a vármegyékre es
a yárosokra hárítja a bécsi
kormány.

1672-1674. A pozsonyi
rendkívüli törvényszék
Kollonich Lipót bécsújhe-
lyi püspök indítványára
számos felvidéki protestáns
lelkészt gályarabságra küld
Nápolyba. - Apafi fejede-
lem és főtanácsosa, Teleki
Mihály az Erdélybe mene-
kült magyar emigránsokkal
tárgyal 5 Magyar.ország be-
kebelezését tervezi. A szul-
tán azonban tudtára adja
Apafinak, hogy ellenzi Er-
délynek ~agyarországgal
való egyesítését. A magyar
emígránsokkal francia rész-
ről is érintkezést keresnek.

1678. Thököly Imre felső-
magyarországi főúr az Er-
délybe menekült / emigrán-

I
sok, az u. n. kuruook élére
áll és csapataival ez év
őszén megszállja Felső-
Magyarország egy részét,

1678-1680. Pestisjárvány
pusztít Magyarországon.

1681. 'Az ismét fenyegető
török veszedelem hírére,
valamint XI. Ince pápa
biztatására Lipót császár
szakít az abszolutizmussal
és összehívja a magyar or-
szággyűlést. A rendek némi
korlátozásokkal helyreállít-
ják a vallászabadságot,
megengedik, hogy egyazon
faluban vagy városban a
katolikus és protestáns val-
lás is gyakorolható legyen.

1682. Thököly .török segít-
séggel meghódítja a Felvi-
dék javarészét 5 elfogadja
a szultántól "FelSő-Magyar-
ország királya" címét,

YILÁGTöRTÉNET

jedelmi nyomda működését
megszakította. Moszkvához
fordul az erdélyi ortodoxok
támogatása végett.

1673. Dosoftei, Moldva
metropolítája, kiadja verses
zsoltárkönyvét a Ierigyelor-
szági Unievben: ez a román
költészet első nyomtatásban
megjelent terméke,

1674. Halics Mihály, a
szászvárosi isküla rektora
az első román dísztichono-
kat szerzí Pápai Páríz Fe-
renc, a jeles magyar szó-
táríró tiszteletére.

1673. A Test-Act szerint
a parlament tagja és köz-
hivatal viselője Angliában
csak az lehet, aki a királyt
elismeri az angol egyház
fejének.

1674. New-Amsterdam
holland kézből véglegesen
az angolok kezébe kerül s
New- York nevet nyer.

1676. ne Ruyter protes-
táns holland tengernagy ki:
szabadítja a protestáns
gályarabokat. - XI. Ince
pápa Iétrehozza az európai
ligát a törökök kiűzésére s
ezzel nagyban hozzájárul
Magyarországnak a török
[árom alól való felszabadí-
tásához.

1677. 'Az első orosz-török
háború. \

1678. A nymwegení béke
XIV. Lajosnak juttatja
Franche-Comtét és néhány
nyugatnémetországi várost.

1678-88. Cantacuzino
Serbán békés virágzást te-
remt Havasalföldön: 1679-
ben megalapítja la buka-
resti főiskolát. I

1679. A Habeas corpus
törvény alapján angol em-
bert csak óírói végzés
alapján lehet letartóztatni.

1681. Apafi megbízza
Kézdivásárhelyi Matkó Ist-
vánt, hogy az egész Bib-
liát románra fordítsa. A
román nyomda működése
1683-ban, Matkó egy másik
művével, ismét megindul.
- Ugyanebben az évben
Cantacuzíno Thökölyt tá-
mogatja.

1682. Az orosz birodalmi
tanács 'tagjai Pétert cárnak
kiáltják ki. 1. (Nagy) Péter
(1682-1725) uralkodás ával
mélyreható reformkorszak
kezdődik Oroszországban.
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(György) felajánlja szolgá-
latait az udvarnál.
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Í684. Szerb-velencei seö-
vetség. A Velence által kez,
deményezett "Srent Liga"
törökellenes mozgalmaiban
a szerb egyház együttmű-
ködik a Signoriával.

1683. júl. 14-szept. 12. A
Kara Musztafa török had-
vezér által ostromolt Bé-
cset Sobieski János lengyel
király felmenti. •......A Bécs
alatti győzelemmel megtor-
pan a középeurópai török
támadás ereje.

1686. Lotharingíai Károly
császári fővezér vezetésével I
a szövetkezett keresztény
seregek visszaveszik Budát
a törököktől.

1687. Az osztrák Habs-
burg-ház férfiágának oro-
kösödését elismeri a ma-
gyar országgyűlés.

I 1688. 1. Lipót megerősíti
"ősi" jogaiban az ál-Bran-
koviéot, aki a szerb kírály-
ság közeli proklamációjáról
értesíti az udvart. - lzaiás
szerb arhimandrita vezeté-
sével a -délszláv ortodoxok

I
küldöttsége Moszkvába
megy, hogy az orosz orto-
doxia segítségét kérje a ka-
tolikus egyház térhódításá-
val szemben,

1688. s~ept. Badeni Lajos
őrgróf, császári hadvezér
elhatározza Bosznia ésSzer-
bia teljes megszállásat.

1688. okt. Badeni herceg
csapatai benyomulnak Bosz-
niába, elfoglalják Zvorni-
kot és Kapavát, de Bania-
lukánál vereséget szenved-
nek. I

1688. XIV. Lajos, a to-'
vábbí osztrák katonai ered-
ményektől tartva, hadat in-
dit a Habsburg-országok
ellen és megtámadja PfaI-
zot. - Savoyai Jenő her-
ceg császári fővezér elhá-
rítja a támadást.

1688. Pejacsovíö és Ma-
rinov vezetésével nagy lá-
zadás anyugatbulgáriai
kerületekben, de a törökök
a mozgalmat vérbefojtják.
Sok bolgár Havasalföldre
és a Bánságba menekül.
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1683. Kara Musztafa
nagyvezér Thököly és Apafí
segélyhadaival Bécs ellen
vonul. Három hónapi ost-
rom után Sobieski János
lengyel király és Lotharín-
giai Károly herceg fölmen-
tik Bécset.

1684. A keresztény se-
regek Buda váráig nyo-
mulnak előre. A Felvidéken
Thököly hadai felmorzsolód-
nak s a császáriak előtt
megnyílik az út Erdély felé.

1685. A török elfogatja
Thökölyt, mert reméli, hogy
kiadatása révén Bécstől
kedvezőbb békefel tételeket
nyerhet. A kurucok jelenté-
keny része Lipót zászlaja
alá ,áll. \

1687. Magyarország kö-
zépső része és Szlavónia
felszabadul a török uralom
alól. - A magyar ország-
gyűlés hálából Buda vissza,
foglalásáért lemond az
Aranybullában foglalt rendi
fegyveres ellenállási jog-
ról s megszünteti a válasz-
tókírályságot: a . Habsbur-
gok férfiágában elsőszülött-
ségi jog szerint való örökö-
södésf állapít meg. I

1687-1688. Caraffa csá-
szári tábornok Felső-Ma-
gyarországon és Erdélyben
szörnyű rémuralmat fejt ki.

1688. Az erdélyi ország-
gyűlés Caraffa nyomására
kimondja, hogy Erdély a
Habsburgokat ismeri el fe-
jedelmi családjának.

1686. Keleten erősödik az
orosz katonai hatalom nyo-
mása. János király átenge-
di Kievet Oroszországnak.

1686. szept, 2. Az egye-
sült keresztény seregek
visszavívják Budavárát.

1683. A török Bécset ost-
romolja. - Márciusban XI.
Incze pápa, Sobieski len-
gyel király és 1. Lipót szö-
vétséget kötnek a török el-
len. Szept. 12-én felmentik
Bécset.

1684. XI. Ince pápa lét-
rehozza a Szent Ligát: Lipót
császár, a lengyel király lés
Velence együttes támadás-
ra kötelezik magukat a tö-
rök ellen.

1683. Cantacuzino Bécs
ostromában, a török olda-
lán vesz részt.

1686. Nagy Péter orosz
oár (1682-1722) csatlakozik
a törökellenes sereghez. -
Buda visszafoglalása a tö-

I röktöl. - 1. Lipót szövet-
séget köt (Császári nagy
szövetség) a német fejedel-
mekkel, valamint Spanyol-
és Svédországgal XIV. La-
jos ellen.

1688. Megjelenik a buka-
resti Biblia,Cantacuzino
Serban ,t!ámogatásával. ~
Hosszú időre ,ez lesz az egy-
séges román Irodaími nyelv
mintaképe.

1688-1714. Havasalföldön
uralomra jut Bráncoveanu
Konstantin, Korához fűző-
dik az olaszos-görögös log-
giákat kedvelő "stH bránco-
venesc". Trónralépése után
egy athos-hegyi szerzetest
kűíld Moszkvába s az orosz
cár segítségét kéri maga és
a törökök számára, mert a
Habsburgok előnyomulás a
az egész ortodoxiát fenye-
geti s a [ezsuiták már Er-
délyben térítenék.
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1689. máro, Az ál-Bran-
kovié György a boszniai
harcok hírére, mint "Bosz-
nia, Szerbia, Bulgária ésa
Szerémség despotája" fel·
kelésre biztatja a megszál-
lott területek népét. Mivel
felhívásában önálló és 31
uralkodóháztól is független
birodalmat ígér, Badeni her-
eeg 1. Lipót parancsára
csellel főhadiszállására ké-
reti, Ietartóztatla és Sze.
benbe, majd Bécsbe viteti

1690. Peréínlija császári
zsoldosvezér az északboss-
niai Tuzlánál megveri a tö-
rököt és visszavonulóban
3000 katolikust, köztük szA.
mos ferencrendi szerzetest
visz Horvátországba.

1690. máj. A kitört szerb
szabadságharcot Savoyai
Jenő cserben hagyja.

1690. jún. A császári ba-
dak a Duna vonalára hú·
zódnak s velük együtt a tö-
rök visszahatás elől mínt-
egy 200.000 főnyi szerb (kis
részben albán és boszniai)
menekülő csoport érkezik
Crnojevié ipeki patríáreha,
valamint a rudníkí és zvor-
níkí görögkeleti püspökök
vezetésével Belgrádba. - A
szerb egyházi méltóságok
Diakovié Izaias borosjenól
püspököt megbízzák, hogy
a szerb nép kérelmét Bécs-
ben előterjessze.

1690. aug. 21. Diakovié
püspök előterjesztése alap-
ján kiadják a magyarországi
szerb Önkormányzat ural-
kodóházi elismerését tar-
talmazó okiratot. A Diplo-
ma szerínt a betelepülő
szerbség megtartja korábbi
kiváltságaít, teljes vallás-
szabadságot élvez, a szerb-
lakta területeken saját tör-
vényei szerint él, egyházi
joghatóságot gyakorolhat,
tized- és adómentességet él-
vez, a szerb papság felett a
király is csak a patríáreha
hozzáiárulásával ítélkezhe-
tik. végül a Diploma en-
gedélyezi az érsek- és jel-
képes vaidaválasztást,

1690. ápr. 6. A hódoltsági
szerb felkelésről értesülve
1. Lipót császári felhívást
intéz "Albánia, Bulgária,
Szílísztría, Illyria, Macedo-
nía és Rascia" népeihez,
melyben felszólítja azokat
a török uralom Jerázására
és az előnyomuló császári
hadakkal való összeköttetés
megteremtésére.

1690. ápr. 26. I. Lipót
újabb felhívása' kiterjeszti
az uralkodóház védelmet az
Adria népeire is. 1. Lipót
üzen etet küld Crnojevié
Ill. Arzén ipeki patríarchá-
nak, melyben kilátásba he-
lyezi a korábbi szerb ki-
váltságok megerősítését.

1690. máj. 31. 1. Lipót
újabb császári Ieirata ki-
mondja, hogy Bulgária,
Szerbia, Bosznia és Albánia
népei császárt zászlók alatt
harcolhatnak a török ellen.
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1690. Meghal Apafi Mi-
hály. utódjául a törők
Thökölyt nevezi ki. iAz. Er-
délybe nyomuló császári
hadak azonban Thőkőlyt
rövidesen kiszorítják Er-
délyből.

1690. Kollomes érsek a
szláv görögkatolikusok ké-
résére cirill betűkkel sze-
relteti fel a nagyszombati
nyomdát.

1690-1707. A töröktől
felszabadított területek be-
telepítését és földosztását a
bécsi kormány által szer-
vezett Neoaquistica Comis-
sio a magyarság mellőzésé-
vel hajtja végre. A császári
seregek a Tisza torkolata
közelében nagy gyözelmet
aratnak a török felett.

1690. Cantemir Konstan-
tin moldvai vajda dinasztia-
alapító tervét elutasítja a
Porta.

1689. Angliában Ill. Vil-
mos aláírja az angol al-
kotmány alaptörvényét
(Declaratíon of rights),
amely a törvényhozás jo-
gát a parlamentnek tartja
fenn.
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1694. maj. Császári ren-
delet az úiabb szerb bete-
lepülőket a Duna és Tisza
mentén telepíti le.

1695. márc. 4. Az úi csá-
szári diploma megállapítja,
hogyaszerbeknek adott
kiváltság a török elleni
harci kedvük fokozását cé-
lozza.

1697. szept. Savoyai Jenő
császári fővezér a zental üt-
közet után kisebb csapattal
Boszniábá tör és ostrom alá
veszi Szarajevót. Bár a vár
ostroma nem sikerül, a csá-
szári csapat 40.000 boszniait
ment ki Szlavoniába.

1699. A karlovici (karló-
cai) béke a Habsburg-biro-
dalom és Törökország kő-

-zött, A békében 1. Lipót
biztosítja egész Magyaror-
szág és Erdély birtokát bi-
rodalma számára. - Ve-
lence megkapja a Pellopo-
nesost és más dalmáciai
birtokokat (Nuovo aquísto).
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1690. szept.-nov. C'rnoje-
vié nl. Arzén ipeki pat-
riárcha vezetésével Belgrád
eleste után 37.000 szerb csa.
lád költözik Magyarország-
ra. A nagyfontosságú ese-
ményt a szerb történetírás
"nagy bevándorlásv-nak ne-
vezte el.

1691. márc. 4. 'Az első jel-
képes magyarországi szerb
vajdaválasztás, A címzetes
méltóságot alvaldaí minő-
ségben először Monasterli
J ovan nyeri. el.

1691. aug. 20. A magyar
kancellária útján kiadott
újabb császári pátens ki-
terjeszti a szerb egyház elő,
jogait, egyben pedig annak
az óhajnak ad kifejezést,
hogy a "szerb nemzet" mí-
előbb visszatérhessen psi
hazájába, saját állami és
közígazgatási keretei közé.

1696. A török hatóságok
kivonulnak Boszniából.

1696. dec. 24. Császári ki-
váltságlevél ikimondja, hogy
a Budán letelenült szerbek
a városi előljáróság alá tar,
toznak. da a városi tanács-
nak nem szabad őket ma-
gasabb adóval terhelnie,
mint a többi polgárokat. -
Petrovíé Njegos Daniló püs-
pök montenegróí fejedelem
nemzeti dinasztiát alapít.

1699. jan. 26. A karlócai
béke a Száva és Una fo-
lyók vonalában· állapítja
meg az új török-magyar
határt. Ezzel abetelepült
szerbség túlnyomó része
végleg magyar fennhatóság
alatt marad.

1699. jún. Császári utasí-
tásra tisza-marosvidéki
szerb határőrséget szervez-
nek.

1699. aug. lA magyar kan-
cellária leirata szerínt Hor-
vát-Szlavonország Líka-
Krbava és Szerém megyék
kívételével felszabadult a
török uralom alól.
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1699. A karlovici béké-
ben Lengyelország vissza-
kapja Podoliát.

MAGYARORSZÁG ROMÁN VAJDASÁGOK
ERDt:LYI ROMÁNOK

1696-1691. A Balkán-fél-
szigetről a török elöl visz-
szavonuló császári' had-
dal Csernovics (Crnojevié)
ipeki patriárcha vezetésével
mintegy 40.000 fegyverfor-
gató szerb férfi és családja
(összesen 200.000 lélek) jön
Magyarországra s meg-
szállja a déli vármegyéket.

1690. dec. ll. 1.Lipót a
magyar kancellária útján
oltalmi iratot ad ki a szerb
privilégiumok hatóságt el-
ismertetése tárgyában.

1691. dec. 14. ,Lipót ki-
adja a Diploma Leopoldinu-
mot, amelynek értelmében
Erdély Habsburg-tarto-
mány, élén a rendi gyűlés
által választott kormány-
zóval.

1692. Nagyvárad vissza-
vívása a töröktől.

1692. A budai városi ta-
nács elrendeli, hogy a bete-
lepült azérbek "védelmi
adó" címén munkaváltságot
(kuluk-pénz), a termés és
állatállománv után szokásos
tizedet fizessenek.

1695. Török ellentámadás
Magyarország visszafogla-
lására. "

169'7. Thököly egykori
katonái, koldusbotra jutott
végvári vitézek s földön-
futóvá lett jobbágyok láza-
dása a Hegyalján.

1698-1699. A nagyszom-
bati nyomdában megjelenik
az első középeurópai cirill-
betűs !katekizmus és a kár-
pátaljí terület népének első
cirillbetűs ábécéje.

1699. A karlócai békében
a török - a Maros-Tisza
köze és Temesvárkivételé-
vel - 'lemond egész Ma-
gyarországról és Erdélyről.

1699-1'702. A bécsi hadi-
tanács a Tisza és Maros
mentén határőrvidéket
szervez s ezt kiszakitja az
ország területi állománvá-
ból. - A török alól felsza-
baditott Nagyalföldön a
mezőzazdálkodás a honfog-
Ialáskor színvonalára esett
vissza. Mindenütt a nomád
földközősség gazdasági
rendszere dívik.

169'7. Viski JánosErdély-
ben Jrománra fordítja Szen-
ci Molnár Albert verses
zsoltárait. Mo1nár ,A. latin
szótárát 1703-ban a brassói
T. ;Corbea, Bráncoveanu tit-
kára dolgozza át románra,

169'7-1'701. 1. Lipót ki-
rálynak 1692-ben a rutének
számára kiadott kíváltság-
levele alapján tárgyalások
indulnak meg, elsősorban a
[ezsuítálc ' közreműködésé-
vel, az lerdélyi román orto-
doxoknak a római katolikus
egyházhoz való csatlakozá-
sáról. Bár lazerdélyi nemes-
ség és a Brancoveanu támo-
gatra ortodoxok hevesen el-
lenzik a tervet, 1697 márc.
21-én" 1698okt. 7-én és 1700
szept. 4-én számos erdélyi
román pap fogla:li állást az
unió mellett, főleg azért,
mert számukra Lipót két
ízben lis '(1699!febr. 16, 1701
márc. 19.) jelentős kiváltsá-
gokat biztosít. Előbb Teofil
román püspök, majd -
a még Bukarestben püs-
pökké szentelt - Atanázius
hivatalosan elismeri az

1696. Nagy Péter elfog-
lalja Azovot.

169'7. XIV. Lajos a rys-
wicki békében lemond né-
met hódításairól, csak
Strassburgot tartja meg.

1698. Nagy Péter leveri
a strelicek lázadását.

1699. A karlovici béke
reven Kelet-Középeurópa
felszabadul a török nyomás
alól.
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1700. II. (V!.) Károly Ispa-
nyol király halálával kihal
a spanyol Habsburg-ház.
Miután az utolsó "spanyol"
Habsburg XIV. Lajos uno-
kájára, a későbbi V. Fü-
Iöpre hagyta országait, aki
anyai ágon közvetlen Ie-
származott ja, XIV. Lajos V.
Fülöp: nevében bejelenti
jogigényét a spanyol birto-
kokra. - 1. Lipót nem is-
meri el a végrendelet érvé-
nyességét és hadat indít a
spanyol örökségért.

1701. A spanyol örökösö-
dési háború során Savoyai
Jenő felvonul Olaszország-
ban. Lipót szövetséget köt
Angliával, Hollandiával,
Brandenburggal és Hanno-
verrel.

1703. Bajorország a spa-
nyol örökösödési háborúban
szövetségre lép Franciaor-
szággal.

1704. A Höchstadt mellett 1704. Velko Popovié Pes-
aratott győzelem a habs- --ten bolgárok számára írt
burgi seregek javára for- könyvet ad 'ki. ,
dítja a háború alakulását.
- Bajorország osztrák meg-
szállás alá kerül.

/1705. 1. Lipót halála után
1. József (1705-1711) lép aJ
habsburgi országok trón-
jára.

1706. szept, 'A turini csa-
tában Savoyai Eugén döntő
győzelmet arat az egyesült
francia sereg feletJt. A fran-
ciák kiszorulnak OLasz-
országból.
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1700. A bécsi Haditanács
utasítására Bécsből Égerbe
viszik a császári fogságban
sinylődő ál-Brankoviéot,

1700. A felszabadító had-
járatok során felmentett
dalmát területek velencei
fennhatóság alá kerülnek.
- Montenegro népe DaniIo
Petrovié érseken !kormány-
zóvá választja.

1701. márc. 23. A budai
városi tanács elvi határo-
zata kimondja, hogya kato-
nai szolgáltatás ellenében
kapott szerb határvidéki
kíváltságok nem vonatkoz-
tathatók az ország be1terü-
letén elhelyezett telépü-
lőkre.

1704. szept. 6., II. Rákóczi
Ferenc felhívást intéz Crno-
jevié szerb patrrárchához,
melyben igéretet tesz a
szerb kíváltságok tisztelet-
ben tartására.

1706. máj. Bercsényi Mjk..
lós kuruc fővezér ura ne-
vében megismétli Rákóczi-
nak a szerb kíváltságok el-
ismerésére tett ígéretét.

1707. dec. Njegos ernage-
raí fejedelem kiírtatja az
eltörökösödött (poturíca)
montenegróiakat, egyházi
egységet teremt és követe-
ket küld Ausztriához és
Oroszországhoz.
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1701. Rákóczi "Ferencet,
Magyarország leggazdagabb
föurát XIV. Lajos francia
kírállyal folytatott levele-
zése miatt letartóztatják és
Bécsújhelytfogságba vetik
(ápr. 18.) s vésztörvényszé-
ket hívnak össze ügyében.
melynek ítélete elől - az
őrzésére kirendelt Lehman
Gotfried kapitány segítsé-
gével - megszökík és Len•.
gyelországba menekül, ahol
Sieniavski és neje Lubo-
mirska hercegnő varsókör-
nyéki birtokán talál mene-
déket.

1702.Dél-Magyarországon
megszervezödik a szerb ka-
tonai határőrvidék.

1703. Rákóczi lengyel és
francia támogatással sere-
get gyüjt és Esze Tamás
magyar jobbágy-szabadcsa-
patai élére áll.

1704. Rákóczi kiáltvány-
ban fejti ki szabadságharca
céljait. - Az erdélyi ren-
dek Rákóczit júl. 6-án feje-
delemmé választják. A ne-
messég is csatlakozik Rá-
kóczi szabadságharcához.

1705. Meghall. Lipót.
Utóda: fia, I. József. - Rá-
kóczi szécsényí országgyű-
lése csak abban 00 esetben
hajlandó egyességre lépni
az udvarral, ha a békét
Svéd-, Porosz-, Lengyelor-
szág, Hollandia, Velence és
az osztrák örökös tartomá-
nyok garantálják.

1706. A nagyszombati ku-
ruc-labanc békeértekezleten
a bécsi angol követ (Step-
ney) közvetít.

1707. jún. 13. Az ón7;di
országgyűlés a Habsburg-
családot megfosztja a ma-
gyar tróntól, - Rákóczi
Nagy Péter orosz cárral
szövetséget köt: Rákóczi
hajlandó a lengyel trónt el-
foglalni, a cár viszont köte-
lezí magát, hogy Rákóczit
mind a lengyel, mind a ma-

I
gyar és erdélyi ügyekben
támogatní fogja. - Rákóczi

ROMÁN VAJDASÁGOK
IR.U YI ROMÁNOk

uniót, Bécsben leteszi a hű-
ségesküt s .1701 jun. 25-én
végbemegy Gyulafehérvá-
rott gör. 'kat. püspöki beik-
tatása.

1701. Már Atanázius be-
iktatása sem volt ment ki-
sebb Incídensektől; ugyan-
ezen évben Nagyszegi .Gá-
bor román nemes oly heve-
sen ~:iltakozik az ortodoxok

, háttérbe szeritása s az unió
erőszakolása ellen, hogy
Lipót külön dekrétummal
(dec. 12.) teljesen az orto-
doxok tetszésére bízza, csat-
Iakoznak-e 'az uníóhoz, vagy
sem.

1703-1711. II. Rákóczi
Ferenc szabadságharcában
igen sok román vesz részt,
köztük Nagyszegi Gábor,
aki ezred esi rangot ér el,

1700-705. Nagy Péter
meghódítja a Baltikumot.
Svéd-orosz háború.

1701-14. Spanyol örökö-
södési háború az angolok
által is támogatott Habs-
burgok: és XIV. Lajos közt.
Ausztria lekötésére a fran-
cia király támogatja II.
Rákóczi Ferenc szabadság-
harcát.

1701. Oroszország diplo-
máciai képviselőt küld a
Portához.

1704. Az előbb Zentánál
(1696) a törökökön diadal-
maskodó Savoyai Jenő az
angol 'Marlborough-val
együtt Höchstadtnél nagy
győzelmet arat a franciá-
kon.

1707. Nap Péter szövet-
séget köt II. Rákóczi Fe-
rencce1.

I-

I
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1708-1709. Osztrák győ-
zelmek Belgiumban. Az
Oudenaarden és Malplaquet
mellett elszenvedett vere-
ségek következtében Fran-
ciaország belgiumi pozí-
ciója megrendül.

1711. I. József utódja, VI.
nn.i Károly (1711-,1740),
mint a Habsburg-ház utolsó
férfitagja, a pragmatíca
sanctio révén biztosítja a
Habsburg-ház nőágának
örökösödési jogát. - A
spanyol örökösödési háború
véget ér.
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1709. Krman Dániel zsol-
nai ev. főesperes a szlávok
eredetéről szóló tanulmány
(Orígíne slaverum disserta-
tio) szerzője megáldja Rá-
kóczi zászlaít, majd a feje-
delem megbizásából követ-
séget vezet XII. Károly
svéd királyhoz.

1711. AI-BrankoviéGyörgy
meghal chebi (égerí)fogsa·
gában. Naplójának tanusá-
ga szerínt a Bécs által fog-
ságba hurcolt szerb poli-
tíkus kapcsolatot tartott
II. Rákóczi Ferenccel. aki
ismételten foglalkozott a
magyar-szerb fegyverszö-
vetség gondolatával.
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1709. A poltavai orosz
1Y6zelemután II. Agost
visszanyeri trónját.

szabadságharca pénzügyi
válságba kerűl. Az Ideigle-
nesen kibocsátott réz szük-
ségpénzeket 60 százalékkal
le kell értékelni.

1708. I. József labanc had-
vezére, Pálffy János, súlyos
vereséget mér Rákóczi iha-
daira Trencsénnél (aug. 3.).
Megkezdődik, a szabadság-
harc hanyatlása. (Ocskay
árulása.)

1708-1715. Az országban
nagy pestisjárvány dúl,
amelynek nuntegy félmillió
ember esik áldozatul

1709. A császári seregek
elfoglalják la Dunántúlt.

1710. Romhány mellett
döntő vereséget szenved a
kuruc hadsereg. Pálffy J á-
nos Rákóczi fővezérével,
Károlyi Sándorral béketár-
gyalásokba bocsátkozik.

1711. febr. 21. Rákóczi el-
hagyja Magyarországot és
Lengyelországba 'távozik.

1711. ápr. 26-máj. 1. Ká-
rolyi Sándor, volt kuruc fő-
vezér - a fejedelem tilta-
kozása ellenére - megköti
a császáriakkal a' szatmári
békét, mely Rákóczi életét
és vagyonát (várai kivételé-
vel) biztosítja, ha három
héten belül hűségesküt tesz.
- A fejedelem elutasítja a
szatmári megállapodást. -
A kuruc seregek a nagy-
majtényt síkon leteszik a
fegyvert. - A szatmári bé-
kekötés lezárja la rendi-
királyi küzdelem százesz-
tendős korszakát s az ural-
kodói hatalom jut túlsúly-
ba. - Erre - az Időszakra
esik a szabad királyi váro-
sok politikai [ogaínak visi-
szafejlődese. A polgári
rendi követek la XV. szá-
zad óta feienként szavaz-
tak az országgyűlésen, mos-
tantói 'kezdve valameriv-
nyiők szavazsta csak egy-
nek számít. -

(

1709. Nagy Péter megtöri
a svéd hegemóníát a Balti-
tenger vidékén, majd Pol-
tavánál győzelmet arat XII.
Károly felett.

1716-11. 1693-i néhány
napos uralkodása után is-
mét trónra kerül Moldvá-
ban Demeter Cantemír (1673
-1723), kora legműveltebb
román főura, számos törté-
nelmi és irodalmi alkotás
szerzője. A Porta megbízza,
hogy 'tartsa szemmel az
oroszbarát hírben álló Brán-
coveanut. 1711 ápr, havában
azonban maga :is Nagy Pé-
terrel szövetkezik, támo-
gátja a törökellenes hadmű-
veleteket, maid az' orosz
hadsereg 'visszavonulása
után, Nagy Péter udvarába
menekül s ott él haláláig.
Fia, Antich Cantemír. Orosz-
ország párisi nagy követe és
jeles orosz Iró lett.

1711. sz.ept. 6. Moldva
trónjára Mavrocordat Mik-
lós kerűl s ezzel megkezdő~
dik aczÚ. n, fanarióta ural-
kodók sorozata; eredetileg
ezek közüíl a Iegtöbb !Kon-
stantinápolynak Fanar nevű
városrészéből származott s
nagy nyelvtudása, diplomá-
ciai érzéke révén vált a
porta politikájának fontos
tényezőjévé, később azon-
ban fanariótáknak nevezték
általában a török !támoga-
tással trónrajutott görögö-
ket, sőt elgörögösÖdött ro-
mánokat is (pl. Jaromán kís-
birtokosi származású Calli-
machi-családot). Minden-
esetre a porta azért küldte
a dunai ifejedelemségekbe
éppen !leghívebb embereit
hogy ezáltal is ,védelmezz~
a birodalom északi peremét
a XVII. század második fe-
lében szenvedett súlyos
vesiteségek után. 1821-ig37
vajda uralkodik Havasal-
földön és 33 Moldvában.

1710-11. Orosz-török há-
ború; Péter a Prut vidé-
kén vereséget szenved.

1711. A Rákóczi szabad-
sághare a szatmári békével
végetér. -
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1716--1718.- 1\ második
nagy török háború (1716
aug. péterváradi, 1717 aug.
belgrádi ütközetek).

1713. Jánosik Györgyöt
(1688--1713), aki a Rákóczi-
fölkelés után szabadcsapa-
tot alakít és a gazdagoktói
elvett 'értékeket a szegény
nép között szétosztja, 1713
március 17-én a líptóvár-
megyei nemesi bíróság íté-
lete alapján fölakasztják. 1\
szlovák népi harcos emlé-
két számos népdal és mon-
da őrzi, haláláról.Smrt Já-
nosíkova címmel 1862-ben
Jan Botto hőskölteményt
írt.

1712. 1\ horvát rendek -
azzal a kikötéssel, hogy az
uralkodó a belső ausztriai
tartományok felett is ural-
kodjék - kimondják, hogy
Horvátország: elismeri a
Habsburg-ház nőágának
örökösödési jogát. Ezzela
horvát rendele egy évvel
megelőzik a habsburgt és
tízenhárom évvel a magyar
Pragmatíca Sanctlót.

AUSZTRIA BULGARIA CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOVAKOK I SZERBIA, HORVATORSZAG

1715•.Az ezévi VIlI. t.e,
kimondja az állandó had-
sereg létesítését és a had·
ügy közösségét a, habsburgi
monarchía országaiban.

1713. A'Z európai egyen-
súly megrendülésétől félő
hatalmak közvetítésével VI.
Károly és XIV. Lajos meg-
kötik a spanyol- örökösödési
háborút lezáró utrechti bé-
két. 1\ békében a spanyol
örökség magva: Spanyol-
ország és a tengeren:túli
spanyol birtokok XIV. La- .
[os unokája, V. Fülöp bir-
tokában maradnak, az olasz
és németalföldi birtokokat
Ausztria kapja.

1713. ápr. 19. 1\ pragma-
tica sanctio bejelentése.

1718. Savoyai Jenő csá-
szári fővezér Magyarország
teljes felszabadítását jelenti
a török alól.

1718. jún. 21. Ausztria a
passarovíct (Pozarevác) bé-
kében meg szerzi ,a iBáná-
tot, Szerbiát és Havasal-
föld nyugati részét (01-
ténía),

1718. i\z ípekí szerb pat-
ríarchátus átmenetileg gö-
rög vezetés alá kerül Ti-
motheus athosí görög szer-
zetes vesztégetés útján tör-
tént megválasztásával. Ra-
jovié ipeki egyházfő kiát-
kozza la ,betolakodót és tö-
rök [óváhagyással vísszaál-
lítja az ipeki patríarchátus
részleges önkormányzatát,
1\ pozareváeí békében Bel-
grád, Szerbia közel fele és
Észak-Bosznia Ill. Károly
fennhatósága alá kerül.
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1711-1712. Nagy német
telepítések kezdődnek szer;
te az országban.

1715. Patakí Jánost gör.
kat., Imás szóval unitus püs-
pöknek nevezik ki; ,a lerom-
bolt j gyulafehérvári kolos-
tor helyett megkapja szék-
helyül a fogarast várat.

1712-1714. Nagy Péter
elfoglalja Észtországot és
·.•ívlandot, majd Helsing-
forst. .- Az oroszok meg-
verik a svéd flottát Han-
gőnél és elfoglalják i az
Aaland-ezigeeket,

1713-14. Utrechti és
rastatti béke XIV. Lajos
és ellenfelei közt. Spanyol-
ország és gyarmatai Bour;
bon Fülöp uralma alatt

"riaradnak, az angolok a
cözreműködésért megkap- ;
ák Gibraltárés Menorca
szigetét; !Az osztrák Habs-
burgoknak' jut a spanyol
örökségből Belgium, Ná-
poly; Milano és Szárdinia,
Sziciliát Savoya kapja, de
ezt később elcseréli 'Szár-
diniára, s így jön létre a
szárd kírályság,

1713-1740. 1. Frigyes, a
porosz militartzmus, alapjai-
nak megteremtője.

1717.Lengyel-orosz meg-
állapodás II. Ágost és Nagy
Péter között, Az Ú. n. "var-
sói egyezmény"-ben II.
Agost Oroszország kíván-
ságára hozzájárul, hogy
ezentúl 24.000-nél több em-
bert nem tart fegyverben.

1715. Az országgyűlés ki-
mondja a Habsburg-monar-
r-hia és Magyarország had:'
ügyeinek kőzösségét s az
állandó hadsereg.megszer-
vezését. Az ez évi 49. t. c.
Rákóczit és a szabadság-
harc főbb vezetőit a "haza
nyilvános ellenségeinek"
mondja és vagyonukat el-
kobozza. '

1716-1718. Savoyai Eugén
török háborúi. Apasszaro·
vid békében a török a Te-
mesközről is,' lemond, -
Rákóczi a szultán meghí-
vására Törökországba ér-
kezik, de a passzarovici
béke után Rodostóban tele-
pedik le.

1717. szept.-okt. Fülöp
spanyol király bíztatására
Rákóczi híveivel Ga-
lipoliból Törökországba ha-
józik, hogy a török-osztrák
háború alakulását felhasz-
nálja a szabadságharc fel-
újítására. - Éhinség Er-
délyben.

1717-l734. Mercy gróf, a
temesi bánság ~ormányzó~a 1718. júl. 21. Ausztria a
~gy~r~yu n€me~-fr~cl.a I pozsareváci íbékével almaga
es dels;la,-:, telepitest indít számára biztosítja Kis-Oláh-
el a Bansagban., országot; mai nevén Olté-

1718. júl. 21. A paszaro- niát, vagyis az Olt, ra Duna
vici béke utolsó reményétől és a Kárpátok !közt Ievő te-
fosztja meg a Rákóczi- rületet, . mely 1739 szept.
emigrációt. A Porta 18-ig'(BE:ügrádi béke) marad
ugyan nem adja ki őket, birtokában. Mind Steinville
de hozzájárul "helehhezte- főkorrnányzó, mind Wallis
tésükhöz" (belső számkíve- császári tábornok igyekez-
tés). - Az emigrációt egye, nek a lakosság szükségein
lőre Konstantinápolyba he- a üehetőséghez képest segí-
lyezik el a számukra kije- teni.
lölt negyedben.

1716. ja,n. Mavrocordat
János, Havasalföld első fa-
narióta fejedelme ~esz. 1-

Ugyaneczen év . folyamán
megállapítják, hogy Er-
délyhen ~747 ortodox pap-
pal seemoen míndössze ;456
fogadta el az uníót,

1718. XII. Károly svéd _
király Frederíkshall norvég'
vár ostrománál elesik.
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17230 Pragmatíca sanctio
Magyarországon, .únió az
örökös tartományokkal.

1725. VI. Károly rendele-
tet ad ki a habsburgi biro-
dalom országainak iparpár-
tolása és a postaforgalom
megszervezése érdekében.

1726. Ausztria, Oroszor-
szág és Poroszorseág szö-
vétsége az európai status
quo fenntartására a Szerit
Szövetsége1őfutárának szá-
mít,
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CSEHORSZÁG
CSEHEK, SZLOVÁKOK

1723. október. VI. Károly
(17i5-1740) a pragmatica
sanctió elismerése ellené-
ben Prágában Csehország
királyává koronáetatja ma-
gát, amivel jelképesen el-
ismeri Cseh0l1s:mg történeti
különállását és alkotmá-
nyát.

1728. Ján Magin jezsuita
szerzetes kiadja Apologiá-
ját, a szlovákság politikai
helyzetéről készített védő-
iratot.

1722-26. Oroszországból
jött tanárok megszervezik
a szerb, egyházi jellegű-~k·
tatás alapjait.

1725. Sabakent(IV.) Ar-
zén a szerb nemzeti kon-
gresszusnak tett jelentése
ben beszámol az ípeki ko-
Iostor pusztulásáról.

1730. A bécsi udvari Ha-
ditanács elutasítja szerb
egyházi vezetők cirill betűs
szerb könyvnyomda és sai-
tó iránti kérelmét. .

1731. Török szultání fer-
mán a boszniai latin szer-
tartású papságot szerb egy-
házfő alá rendeli.
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1719-1734. Mercy gróf, a
temesi bánság első kor-
mányzója, udvari utasításra
53 nérriet kőzséget alapít a
Bánságban. - Az uralkodó-
ház jóváhagyásával meg-
kezdődik Magyarország la-
katlan területeinek hesseni,
schleswigi és szászországi
német telepesekkel való be-
telepítése.

1720. Országos népössze-
irás. Magyarország és Er-
dély 2% milliónyí lakossá-
gából 1,160.ŰOOmagyar. A
zsidóság száma 11 ezer.

1722. Harruckern báró
Békéscsabára és Szarvasra
szlovákokat telepít.

1722-1723. A magyar or-
szággyűlés elfogadja a
Habsburg-ház nőági örökö-
södésére vonatkozó udvari
törvényt (az ú. n. Pragma-
tica Sanctío-t), amely az
örökös tartományokban
már 1713 óta érvényben
volt. - Modern helytartó- I

tanácsot szerveznek az or-
szág közigazgatásí, közren-
dészetí, közgazdaságí, val-
lási és közoktatási ügyei-
nek központi vezetésére. A
vármegyék és városok et-
től kezdve kötelesek a fel-
sorolt ágazatokba vágó
ügyintézésüket a helytartó-
tanács elé teriesetení. In-
nen a bécsi magyar királyí
kancellárlába kerülnek az
ügyek s végső fokon az
uralkodó dönt. A kír'ályi
végzés ugyanezen a hivata-
los úton kerül vissza a
megvékhez és városokhoz.

1723. Bél Mátyás (1664-
. 1749), a XVIII. század leg-
nagyobb dunatájt történé-
sze kiadja első nagy törté-
neti művét. (Hungariae an-
tiquae et novae prodomus.)
Bélt a magyar és , szlovák
tudományosság egyaránt a
magáénak vallja. .

1732. Oroszország, Po-
!OSZOrszágés Ausztria a ber;
lini szerződésben elhatároz-
zék, hogy adandó alkalom-
mal megszüntetik a lengyel
6l1amiságot.

ROMÁN VAJDASÁGOK
aDn YI ROMANOK

1719-1730. Havasalföldön
ismét trónra jut Mavrocor-
dat Miklós: az egész fana-
ri óta-kor alatt az ő uralko-
dása (11 év) tartott a Jeg-
hosszabb ídeigvaminek oka
főleg az egymással vetélke-
dő fanarióták féktelen ura-
lomvágyában keresendő, -
Mavrocordat építteti a szép
Vacareljlti-i kolostort, Buka-
rest közelében.

1720-69. Albánia keleti
felében, Moschopolís váro-
sában az aruménok most
jutnak a legmagasabb anya-
gi jólétre; később városuk
a Itörök háborúk folyamán
elpusztul és sokan szétszó-
ródnak Körep- és 'Délkelet-
Európa Iegkülönbözőbb or-
szágaiban.

1723. Brassóban unióelle-
nes egyházi mozgalom ke-
letkezik.

1732-44. Inocent iu Mícu-
Kllein, az unitusok űegkívá-
lóbb püspöke számtalan be-
adványban, nagy szívósság-
gal küzd a gör, kaJt. papság
jogaiért.

1720-21. A stockholmí
és nystattí béke révén
Svédország Finnországon
kívül minden balti birtokát
elveszti.

1722. Nagy Péter meghó-
d~tja Bakut és a Kaspi-
tenger környékét, majd a
következő évben, megtá-
madja Perzslát.

1727. Newton halála.
1730. Az orosz nagyta-

nács által megszerkesztett
alkotmányt Anna Ivanovna
(1730-1740) életbelépteti.
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1740. Kristo Grammatik
kiadja bolgárnyelvű szerit-
beszédeit.

1734-1740. Az első job-
bágyfelszahadítások Cseh-
országban. - A cseh városi
értelmiség iskolai, nyelvi
és közigazgatásí küzdelmeí.

1735. Szegedinec Javána-
vié Péter (népi nevén Sze-
gedinác Péró) volt szerb
határőrkapitány Békésben
szociális jellegű felkelést
támaszt a habsburgi ura-
lom és a rendi állam ellen.
A felkelést heteken belül
leverik, Pérót 1736 április
4-én Budán kívégzík,

AUSZTRIA I BULGARIA
CSEHORSZAG

CSEHEK, SZLOVAKOK I SZERBIA, HORVATORSZAG

1736. febr. 15. VI. Károly
leánya, Mária Terézia trón-
örökösnő, házasságot köt
Ferenc István Iotharíngiaí
herceggel.

1737-39. A2. utolsóelótti
"felszabadító" háború ide..
jén az uralkodóház polítí-
kájából kiábrándult szerb
értelmiség egy része Orosz-
országba vándorol, ahol-
Odessza környékén - már-
1723-ban Üj-Szerbía és SIo-
veno-Szerbia néven szerb
telepeket alapítanak.

1737. júl.-aug. A herceg
Híldburghausen és báró
Raunach császári hadvezé-
rek vezetésével Bosznia
meghódítására. törő hadse-
reg Osztrovíca és Bánjalu-
ka sikertelen ostroma után
Eéímovíó Ali pasa bosnyák
hadvezértől vereséget szen-
vedve kivonul Boszniából

1737-1739. Osztrák-po-
rosa-török háború. Az át-
menetileg _ felszabadított
Szerbia ismét török uralom
alá kerül.

1738. A lengyel-francia
örökösödési háborút befe-
jező .bécsi békében Fran-
ciaország megkapja Lotha-
ringiát. Ausztria elveszti
Nápolyt és Sziciliát, viszont
megtartja Pármát és Pia-
cenzát. Lotharingiaj Feren-
cet Toscanával kárpótolják.
A Iotharíngíaí ág ettől
kezdve a toscanai főhercegí
ház cimet viseli.

1739. szept, 18. Ausztría
a törökökkel kötött bel-
grádi békében a Bánát ki-
vételével elveszti 1718. évi
hóditásait.

1740. okt. 20. VI. Károly
halála után Mária Terézia
a pragmatíca sandio értel-
mében trónra lép. - AZ
érdekelt európai hatalmak
tiltakoznak a pragmatíca
sanctío ellen. - II. Frigyes
porosz király Szilézia elle-
nében szövetséget ajánl.
Mária Terézia elutasítja a
porosz ajánlatot.

1739. szept, 18. A belgrá-
di békében az uralkodóház
elveszti a poáarevácí béké-
ben szerzett szerb és OO,z-
níaí területeket.

l
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1733-35. Lengyel örökö-
lIlkléfa háború. Előzményei:
XII. Károly svéd király a
német-római választófeje ..
delmek álltal trónraemelt II.
(Erős) Agost szász választó
(1697-1704, 1709-33) elle-
nében a lengyel trónra se-
gíti Leszezyúskí Szaniszlót
(1704--1709),aki pártfogó-
jának, Nagy Péter cártól
elszenvedett poltavai vere-
sége (1709) következtében
kénytelen átengedni a trónt
vetélytársának. II. Agost
halála után 1733' szept.
13-án a lengyel főurak
egyrésze ismét Leszczyúskit
választja, akit veje, XV.
Lajos is támogat. Az ellen-
párt viszont 1733 október
5-én II. Ágost fiát, Ill.
ÁgoStot kiáltja ki lengyel
királynak. Ez szász és orosz
katonai segítséggel 1734 ta-
vaszán Varsó alatt, majd ez
év júliusában Gdaúsk
(Danzig) mellett megveri
Leszozyúski csapatait, aki
XV. Lajoshoz menekül és
Lotharingia hercegséget
kapja kárpótlásul.

1739. Az orosz-török há-
ború alkalmával Münnich
orosz tábornok bevonul Ia-
g;i-ba s jkisérletet tesz arra,

. . hogy la görögöket és törö-
1740-1780. Mária Terézia köket a román kezéletből

uralkodása, kiszorítsa. Időközben azon-
ban az oroszok szövetsége-
sei, az osztrákok vereséget
szenvednek s a belgrádi bé-
ke előtt az oroszok vissza-
vonulnak.

MAGYARORSZAG
I

1735. ápr. 8. Rodostóban
meghal II. Rákóczi Ferenc.

1737-1739. Újabb török
háború. A belgrádi béke
véglegesen a Duna vonalá-
ra rögzíti a Habsburg-
monarchía déli határát.

1738-1744. Ismét pestis
pusztí t az országban. A
helytartótanács egészség-
ügyi bízottságot szervez. -
Nagyarányú telepítések or-
szágszerte: Békéscsaba.
Szarvas, iMezőberény, So-
roksár, Orosháza, Gödöllő
stb. betelepítése.

ROMAN VAJDASAGOK
ERDÉlYI ROMÁNOK

1735. I. Micu-Klein elő-
ször hivatkozik az erdélyi
római-román folytonosság-
ra, mint jogforrásként szol-
gáló történeti érvre.

1735. II. Ghica Gergely
Máté, Havasalföld, majd
Moldva vajdája, akinek
uralmát a Mavrocordatok
(Konstantin és János visz-
seatérése Ismételten megsza-
kítja, uralkodásaí alatt egy_
re jobban szígorítja az adó-
prést s ezzel a fanarióta-
kerszakot a kegyetlen pénz-
ügyi kízsákmányolással te-
szi egyértelművé. .

1736. 1. Micu-Kleínnak si-
kerüt kieszközölnie !Mária
Teréziától, hogy a gör. kat.
püspök székhelyét a balázs-
fa1vi Apaffy-kasté1yba he-
lyezzék áto Ettől kezdve Ba-
J:áizsfalva az unitus egyházi
és kulturális élet köz.pontja.

1740-86. Nagy Frigyes a
porosz trónon. Felvilágoso-
dott abszolutizmus ..

1740-48 .. Osztrák örökö-
södési háború; ennek bo-
nyodalmaival kapcsolatban
Franciaország és Anglia is-
mét szembekerül.
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1748. Az aacheni béké-
ben Poroszország békebele-
zi Sziléziát, az ősi cseh ko-
ronatartományt.

1748. Újvidék szabad ki-
rályí várossá nyilvánítása-
kor a városban élő szerb
kereskedőréteg széleskörű
gazdasági kíváltságokhoz
jut. Ugyanez történik Zom-
bor K1751) lés Szabadka
(1779) szabad királyi váro-
sokká nyilvánításakor is.

AUSZTRIA BUlGARIA' CSEHORSZAG
CSEHEK, SZlOVAKOK I SZERBIA, HORVATORSIAG

1748. Az aacheni békében
Ausztria megtartja nagyha-
talmi állását, csupán Nagy
FrigyesseI szemben kény-
szerül lemondani Seilézíá-
ról s a spanyolok javára ki-
sebb olaszországi birtokok-
ról. - Mária Terézia be-
jelenti kormányzatí re-
formjait. Kiadja tervezetet
a rendszeres és állandó
adózásról és rendeleti úton
megszüntetí az osztrák és
cseh rendek történeti ki-
váltságainak egy részét.

1741. Gefarovié bolgár
hazafi kiadja Bécsben a
reg) bolgár királyok és
szentek képes albumát.

1741. Az osztrák örökö- 1741. A bécsi Haditanács
södésí háború kezdetén utasítására felosrllatják a
Csehország hadszíntérré vá., tisza-marosi határőrvide-
tik. Porosz, bajor, francia ket. Új közigazgatási szer-
és szász csapatok törnek az vet állítanak fel illyr ud-
országba. A bajorok meg- varí deputáció (Illyrische
szállják Prágát, Károly AI- !I0~dep,utation) néven. Az új
bert bajor választóteiede- intézményt a~ 1741 : ~VIII.
lern Csehország kírályává t. ,c:-kel ~e~lkkelyez.lk;. -
koronáztatja magát. Válta- ~arla Te:-eZlll:~r.alkodOl l~-
kozó harcok után Mária Iratban értesíti a ~orvat
Terézia hadai kiszorítják ren~~ket,. hogy ~o-Szla-
Nagy Frigyest és szövetsé- v?ma~ ,vI~s~csa~l~sa es~-
geseit Csehorseágból. ~n kir,alYl es ~áni Joghato-

sag 'ala rendelt,

1741. Kitör az osztrák
örökösödési háború. (1741-
1748.) II. Frigyes porosz ki-
rály, oa íbajor választó, a
spanyol, francia és szász
kírályok részt kérnek oa
habsburgi örökségből. '
Frigyes megtámadja Szilé-
ziát, a bajor-francia hadak
Csehországot és Felsőauszt-
riát, a nápolylak és spa-
nyolok pedig az olaszorszá-
gi Habsburg-birtokokat.

1741. szept. ll. A magyar
rendek megajánlják támo-
gatásukat Mária Teréziá-
nak a pozsonyi várban.
(Vitam et sanguínem.)

1742. Bécsben megalakul
az első szabadkőműves pá-
holy; tagjai között számos
magyar van.

1742. júl. Fegyverszünet
és ideiglenes békekötés Má-
ria Terézia és II. Frigyes
között. Poroszország meg-
tartja Szilézia nagyobb ré-
szét.

1745. Mária Terézia férje,
Lotharingiai Ferenc felve-
szi a német-római császári
címert.

1743. máj. 18. Mária Te·
rézia külön dekrétuma ki-
mondja, hogy a rnegszün-
Ietett határőrvidéki intéz-
mény helyett. ú] katonai

1745. Mária Terézia és szervezetet létesít. - Az
Nagy Frigyes ideiglenes 1741. évi királyi leirat ér-
fegyverszünetet kötnek, telmében megkezdődik az
melyben Poroszország meg, alsószlavoniaí megvék visz-
tartja Szíléziát, viszont .el_szacsatolása, melyek köz-
ismeri Lotharinglat Ferenc, Igazgatásilag Horvátország-
Mária Terézia férje jogát hoz, ~'llonailag és adózás
a német-római császári szempontjából Magyarcr-
címre. szaghoz tartoznak. A ren-

delkezés az újjászervezett
Pozsega, Verőce és Szerém
megyékre vonatkozik.
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1741. Az. osztrák örökö-
södési háború során Mária
Terézia a magyar rendele-
től kér és kap fegyveres se-
gítséget. A magyar nemesi
seregeknek jelentős részük
van abban, hogy a Habs-
burg-birodalom aJ2J ellensé-
ges támadást fel tudja tar-
tóztatni.

1741. jún. 25. Mária Te-
rézia Pozsonyban Magyar-
ország kírálynőiévé koro-
náztatja magát.

ROMAN VAJDASAGOK
ERDÉlYI ROMANO«

1741-1748. Osztrák örö-
kösödési háboru. - Erzsé-
bet oárnő trónralépése.

1744. Besszáríon (Víszá-
rion) szerzetes únióellenes
mozgalmat szervez Zaránd
megyében, a bányavidéken.
- 1. Micu-Kleint Rómába
száműzik.

1742. A spanyolok és szár-
dok Milánóra támadnak; a
bajor választó, akit VII.
Károly néven hívei német
császárrá választottak, be-
tör Ausztriába és Csehor-
szágba.

1745. A porosz hadsereg-
gel megküzdeni nem tudó
Mária Terézia a drezdai b~
kében lemond Sziléziáról.

1746. A nagyszombati je-
zsuita egyetemen számos
román unitus papnövendék
végzi itanulmányaiit, köztük
Gheorghe Cotorea, aki la
keleti schizma Jtörténetéről
készít doktori értekezést. -
Ugyanezen évben 1\I[avro-
cordat Konstantín, Havas-
Alföld vajdája, a nehéz adók
elől elmenekültek visszaté-
rítése érdekében ígéretet
tesz a jobbágyi intézmény
(rumánie) rnegszűntetésére,
előbb az elmenekültekre,
majd minden jobbágyra
vonatkozólag.

1748. Nícolae Oprea sze-
Iístyeí ortodox paraszt Bécs-
ben jár és a román job-
bágyság érdekében több íz-
ben kérvénnye! fordul Má-
ria Teréziához. Kufsteinban
bebörtönözik IS évtizedek
mulva ott is hal meg. -
Ugyanezen évben feláUílt-
ják a második unitus püs-
pökséget Nagyváradon.

1748. Aacheni béke Mária
Terézia és a Nagy Frigyes-
sei szövetkezett hatalmak
között. - Montesquieu ki-
adja főművét (L'esprít des
lois).
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1755. A krzevácí határ-
őrök fellázadnak az osztrák
katonai közigazgatás ellen.
A szocíálís jellegű lázadást
Bécs leveri.

j
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1756. Mária Terézia Szi-
lézia visszaszerzése érdeké-
ben újabb háborút indít
(hétéves háború, 1756-63).
Osztrák-francia-szász-svéd-
orosz szövetség II. Frigyes
ellen.

1750. Bradatd József rtu-
dós szerzetes élénk' iro-
dalmi rnűködést kezd a
rilai kolostorban a bolgár
egyházi irodalom emlékei-
nek feltárására.

1749. Mária Terézia meg-
szűntetí a II. Mátyás óta
fennálló cseh helytartói
méltóságot, mely eddig a
"király helyettesítésévei
megbízott legfőbb országos
hatóság" szarepét töltötte
be. ,Ezzel egyidőben oamor-
vaországí . rendí kormány-
hatóság helyére "Királyi
képviselet és kamara" cím-
mel udvari tanácsosok által
vezetett közigazgatásí iki-
rendeltséget állít fel.

1756. Szilézia birtokáért
kitör az osztrák-porosz u. n.
hétéves háború Nagy Fri-
gyes és az Ausztriát támo-
gató szász-svéd-orosz-fran-
cia európai koalíció között.

1756. december. Mária Te-
rézia császári Ieíratban
közli, hogy a nem egyesült
(görögkeleti) egyházi köny-
vek ezentúl szabadon ter-
[eszthetők - hazai keres-
kedők útján - az ország-
ban, azzal a kikötéssel,
hogy minden munkából egy
példányt be kell szolgáltat-
ni az udvari kancelláriá-
nak.

1751. Császári pátens a
határőrvidéki vallási sur-
lódások megszüntetését és
a tisza-marosi szerb eknek
a bánsági Örvidékre való
telépítését jelenti be.

1751. okt. 26. ,Az udvari
kancellária útján közölt ki-
rályi leirat hangsúlyozza,
hogy az uralkodó a ma-
gyarországiszerbség vallá-
si érdekeit tiszteletben
tartja es hozzájárul ahhoz,
hogy a betelepültek tovább·
ra !is régi közösségí életü-
ket folytathassák a határ-
őrvidékből alakított új vár-
megyékben.

1749. Közígazgatási válto-
zások az örökös tartomá-
nyokban.

1750. Mária Terézia F. V.
Haugvic gróf, cseh nemze-
tíségű szílézíaí főnemest ki-
nevezi a legfőbb bíróság
elnökévé. Haugviccal a po-
roszmintájú centralísztíkus
állampolitika érvényesül a
birodalom, kivált pedig a
cseh tartományok kőzigaz-
gatásaban.

1753. Jozef Dobrovskyva,
"szIavisztika atyja", a cseh
nyelvújítás úttörőjének
születése. Dobrevsky Ma-
gyarországon, egy Győr
meUetti helységben szüle-
tett. I
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1752. A vármegyék' or-
vostartásra köteleztetnek.

1753. Megkezdődik a ki-
rálynő képét viselö Mária
Terézia-tallér, a Levante és
Észak-Afrika századok
mulva is népszerű pénzda-
rabjának kibocsátása.

1754-1755. A bécsi kor-
mánv új vámtarifát bocsát
ki, mely a magyar nyers-
terményele kivitelét aJZ
osztrák örökös tartomá-
nyok felé kényszeríti.

1755. Országos nemesi
összeírás: összesen 18.000
birtokos és 14.000 birtok-
nélküli nemes család él
Magyarorsaágon.

1756. A bécsi udvar nép-
védelmi célzattal egysége-
síti Szlavónia úrbéri viszo-
nyait.

175fi:-.1763. A hétéves há-
borúban számottevő ma-
gyar seregtestek harcolnak;
egy magyar tábornok Ha-
dik András huszárcsínnyej
elfoglalja Berlint. (1757.)

{

1749. Goethe születése,

1750. A moschopolísí gaz-
dag áruménok ,főiskolát ala-
pítanak: ennek r vezetője,
Cavalldotis megkezdi az
arumén nyelv tudományos
feldolgozását. - Az Apafi-
féle fejedelmi nyomda kész-
leteiből megálakut a balázs-
falvi ,nyomda.

1754. Mária Terézia meg-
veti a balázsfalvi iskolák
(középiskola, tanítóképző,
papnövelde) alapját.

1751-72; Megjelenik a
felvilágosodás korának
nagy !kézikönyve az Eneyc-
lopédíe (Diderot és D'Alem-
bert műve),

1755. A balázsfalvi román
növendékekből Iskolai sein-
játszó társulat alakul (Co-
moedia ambulatoria alum-
norum).

1755-63. Nagy-Britannia
és Franciaország küzdelme
Ameríkáért és Indiáért,
Franciaország és Oroszor-
szág szövetkeznek Poroszor-
szág és Anglia ellen.

1756-63. A hétéves há-
ború. Ausztria a porosz-
ellenes koalícíóban, .

1756 máj. - 1757. maj.
Egyéves szövetségí szerző-
dés Franciaország, Oroszor-
szág, Szászország és Svéd-
ország között· II. Frigyes
ellen.

1756-1763. A hétéves há-
borúval egyidőben tengeri
és gyarmati háború kezdő-
dik Anglia és Franciaor-

'Szág között.
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1764. Mária Terézia úr-
• béri javaslatát viharosan

ellenzik a rendek. ~ Kol-
lár Adám udvari közíró, a
császári könyvtárigazga-
tóía, röpíratában (Opinio)
filtakozik a magyar nemes-
ség adómentessége ellen és
a nemesi fölkelés megvál-
'tását követeli. ,J'ó,zsef trón-
örököst, Mária Terézia fiát,
római királlyá választják,

1757. Mária Terézia el-
rendeli a könyvcenzúrahi-
vatal felállítását. - A koli-
ni ütközetben Mária Teré-
zia hadai súlyos vereséget
mérnek aporoszokra.

1759. II. Frigyes újabb
vereséget szenved a szö-
vetkezett hadaktól.

1760. Kaunitz kancellár
javasla'tára Mária Terézia
elrendeli az államtanács
(Staatsrat) felállítását, Bécs
székhellyel.

1763. A hubertusburgí bé-
kében II. Frigyes az idő-
közben elért hadi sikerei
révén megtartja Sziléziát.

1762. Pajszi atya (Otec
Paisi), az Athos hegyi Zo-
graphos- 'kolostor szarzetese
megírja a bolgárok ltörté-
netét. Ennek' nyomán ké-
sőbb nemzeti újjászületési
mozgalom indul Bulgáriá-
ban, bálr Pajszi műve sokáig
csak kéziratban terjedt.
Végül 1844·ben a budai
magyar egyetemi nyomdá-
ban jelent meg, "C'arstve-
ník" címen. Ez Ietu a fel-
szabadúlásig (1878) az első
bolgár iskolai történelem-
könyv.
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1'761. A cseh származású
Kaunitz Václav herceg, fő-
államtanácsos Mária Teré-
zia politikai tanácsadója
lesz. Kaunitz a francia ál-
lampolitika elveit és mód-
szereít igyekszik érvényesí.,
teni az osztrák tartomá-
nyokban eddig meghonosí-
tott centralísztíkus irány-
zattal szemben.

1'762. A "Directodum
publicis et cameralibus"
:közigazgatási hivatal helyé-
be közös osztrák-cseh kan-
celláriát állítanak Kaunítz
terved szerint.

1762-1763. A morvaor-
szágí rendi kormányhatósá,
got helyettesítő "Királyi
képviselet és kamara" in-
tézményt cseh-morvaor-
szágí guberníummá alakít-
Ják át, élén a Csehország
részéről kirendelt "fövár-
gróffal", aki az előírás sze-
rint a jövőben a rendek ál-
tal kiküldött hivatalos kor-
mánymegbízott,

1763. A hétéves háborút
lezáró hubertusburgi béké-
ben Nagy Frigyes az euró-
pai koalícíóval szemben is
megtartja Sziléziát.

1757. A bécsi Illyr-kan-
cellária elutasítja a Karló-
cán alapítandó szerb könyv-
nyomda létesítése ügyében
benyújtott kérelmet.

1758. Mária Terézia a
magyar vármegyék míntá,
jára visszaállítja a horvát
vármegyei önkormányza-
tot, melyet átmenetileg a
zágrábi tartomány gyűlés
gyakorol.

1763. jan. Mária Terézia
jóváhagyja az "Illyr udvari
deputáció" korábban felter-
jesztett tervezetét az u. n.
sajkás-kerületről, mely a
sajkásoknak nevezett kato-
nai őrszervezet hat !k:özsége
számára különleges kedvez-
ményeket biztosít. A kivált-
ságos községek száma 1769-
ben tizenkettőre emelke-
dik.
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1764. m. Agost halála
után II. Katalin cárnő befo-
lyására a lengyel rendek
Poniatowski Szaniszlót
(1764-1795) lengyel kírállyá
választják. Ö Lengyelor.,
szágutolsó nemzeti királya.

II hadisies. ~.; A J;lul1atái UI.

1757. A Mária Terézia-
rend alapítása kíváló had-
vezérek számára.

..
1760. A bécsi udvar úí

legfelsőbb birodalmi véle-
ményező szervet létesít: a
Staatsrat-ot. Ezzel a ma-
gyar királyi udvari kancel-
lária is alárendelt hivatallá
válik. - A magyar nemesi
testőrség szervezése. - A
selmeci bányászakadémia
alapítása ..

1760. Sofronie, Alsófehér
megyében élő ortodox re-
mete újabb lázadást szít az
unitusok ellen. A zavargás
lecsillapítására Bécs Buc-
cow Itábornokot küldi Er-
délybe.

1761-2. Buccow nép-
számlálást rendel el: esze-
rint 127.712 ortodox család-
dal szemben csak 25.174
unitus család van Erdély-
ben. Buccow hozzáfog !két
román határőr-ezred szer-
vezéséhez: az egyik ~ze-
ben-Hátszeg vidékén, a má-
sik Naszód környékén ala-
kul meg. Később egy ihar-
madi:k ezred is alakul !Kö-
zép-Erdélyben (1772).

1761. júl. 13. Hosszú tár-
gyalások után Dionisie No-
vacovíci-ot Erdély ortodox
püspökévé nevezik ki.

1763 után Magyarorszá-
gon is terjedni kezd a fel-
világosodás. A főúri könyv-
tárakba igen sok francia
könyv kerül. - Megjelenik
Pray György nagy történeti
műve: az Annales Regum
Hungariae. - Az állam
erőteljesen támogatja a 5e-
Iyemtermesztést,

1763-1773 között a bécsi
kormány 50.000 német csa-
ládot telepít az országba.

1764. Székely határőrség
szervezése, A csiki széke-
lyek ellene szegülnek az
erőszakos toborzásnak, mire
a kírendelt császári katona-
ság Madéfalván a lakossá-
got halomra lövi. (Madé-
falvi veszedelem.)

1764-töl megerősödik :a
bécsi. udvar magyarellenes
gazdasági politikája. - Er-
délyt Mária. Terézia nagy-
fejedelemséggé nyilvánítja.
- József trónörökös társ-
uralkodó Iesz a kírálynő
mellett.

1757. Oroszország szövet-
séget köt Ausztriával és
Franciaországgal. ,lVIegtá-
madja Poroszországot. el-
foglalja Kelet-Poroszorszá-
got és Künersdorfnál (1759)
súlyosan megveri a porosz
seregeket .

1759. Wolfe angol tábor-
nok elfoglalja Quebecet. r-
Schiller születése,

1760. Az oroszok bevo-
nulnaíc Berlínbe.

1762. Ill. Pétert, Erzsébet
cárnő utódát, még trónra-
lépése évében palotaforra-
dalom eltávolítja s egy hét
mulva orgyilkoeok megölik.
Ennek következtében az
általa tervezett porosz-orosz
szövetség nem valósul meg.

1762-1796. II. Katalin
felvilágosult abszolutizmusa
Oros-zországban.

1763. A párisi szerződés-
ben a franciák lemondanak
a Mississipitől keletre fekvő
amerikai birtokaikról.
Angol uralom Indiában. -
A riubertsourgí béke a hét-
éves háború végét jelzi.

1.6.:1:
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1765. aug. 18. Lotharin-
gíaí Ferenc halála után
Mária Terézia társuralko-
dóként maga mellé veszi
Józsefet.

1767. Mária Terézia ki-
adja az úrbéri reformról
szóló rendeletét. Az 1769-
ben rendeletileg életbelép-
tetett úrbérjavaslat heti
egy robotnapra mérsékeli
a jobbágyok robot szolgál-
tatását.

1770. Borié államtaná-
csos, a Staatsrath tagja
tiltakozik Kaunitz kancel-
lár, Blümegerr és Stupan
államtanácsosok cseh-mor.,
va -osztrák iparpoli tikáj a
és a staatsrath magyarelle-
nes gazdasági politikája el-
len. Kaunítz kívánságára
Boriét eltávolítják az ál-
lamtanácsból. - Ausztria
egészségügyi zárlatot ren-
del el Lengyelország felé,
megszállja az elzálogosított
13 szepesi várost és vissza-
csatolja Magyarországhoz.

1772. Lengyelország első
felosztása alkalmával Auszt-
ria megkapja Galíciát.

16l

I SURBIA, HORVATORSZAG

1767. A konstantínápolyi
pátriárka megszünteti az
ochridai érsekséget. Élénk
küzdelem fejlődik ki a ha-
gyományos régi egyházi
iskolák s az újabb heileni-
záló irány között,

1766. Az ipeki patriarcha-
tus megszünte után a török
főhatalom a megszállott te-
rületek szerb egyházát a
konstantinápolyi görög pat,
riárka alá rendeli.

1767. Mária Terézia Zág-
rábban horvát helytartóta-
nácsot létesít. A horvát
hely tartó tanács 1779-ig mű,
ködött.

1769. Az 1766-00n meg-
szüntetett ipeki patriarcha-
tus szerepét la karlócai ér-
sekség veszi áto !

1770. Mária Terézia fel-
függeszti az ó-hitű szer-
könyvek és cirillbetűs kiad-
ványok behozatali engedé-
lyét. A bécsi Kurzböck-
nyomda monopólíumot kap
cirillbetűs könyvek kiadá-
sára és terjesztésére. A
rendelet a gyakorlatban
csődöt mond es ik:ülföldi
könyvinváziót eredményez.

1770-1780. A cseh nyelvi
és politikai megújhodás
kezdetei.

1770. .,A bécsi udvar által
kiadott "Illyr Regulamen-
tum" önkényes egyházpo-
litikai rendelkezéseket tar-
talmaz a magyarországi
szerbség rovására. Az első
Regulamentum csupán né-
hány pontban fogadja el a
kar-lócai egyházi kongresz-
szus felterjesztette kíván-
ságokat.
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1767. A bécsi udvar or-
szágos úrbéri szabályzatot ,
(urbáriumot) ad ki, amely I
kötelezőleg előírja: mek-
kora telek, szántó, rét, erdő
jár egy-egy jobbágygazda-
sághoz, IS mílyen szolgálmá-
nyakkal tartozik ezek ha-

,szenélvezete 'ellenében a
jobbágy földesurának. Ezzel
megszűník az a szárrrbave-
hetetlen tarkaság, amely a
középkor óta a paraszti bir-
tokviszonyok és szolgálta-
tások terén kialakult. '

1768. A Planum Tabulare
című döntvénytár kiadása.

1'771.A bari konföderáció
utolsó tiltakozását vérbe-
fojtják.

1770-1772. A bécsi 'kor-
mány átrfogó gazdasági pro-
gramot dolgoz ki la monar-
chía számára; Magyaror-
szágnak a nyerstermelő sze-
repét osztják ki.

1768. Inocentíu Micu-
Klein meghal Rómában.

1768.A szövőszék felta-
lálása megkezdi Anglia ipa-
ri forra dalmát.

1769. Ajaccíóban megszü-
letik Bonaparte Napoleon.

1769-96. Nagy Katalin
kora Oroszországban.

1788. A túltengő idegen
befolyás ellen a lengyel ha-
zaflak a ,,nemzetifüggetlen-

védelmére" megszerve- 1769. A nagyszombati
az u. n. bari uniót vagy egyetemen orvosi kart szer-

bafi!derációt A bari kon, veznek. - Allandó hajóhíd
IIJderAdó csapatai 1768-tól épül Buda és pest; között.
Til-ig kisebb-nagyobb _

barcokat vfvnak a cár! ka-
taaaság ellen.

1769. Az orosz-török há-
ború idején havaselvi 00-
járok (Párvu Cantacuzino,
stb.) II. Katalinna! tárgyal-
nak a románság felszabadí-
tása ügyében.

1770. Magyarországnak-
a hivatalos helységösszeírás
szerint - 18.700 községe
van. - Sajnovics János
Demonstratio című művé-
ben a magyar-lapp rokon-
ságot hirdeti, s ezzel a finn-
ugor nyelvtudomány úttö-
rője lesz.

1'7'72.Lengyelország első 1772. A Habsburg-Monar-
felosztása Oroszország, Po- chia bekebelez:i Dél-Len-
roszországés Ausztria között gyelországot; Mária Terézia
u 1'732.évi berlini szerro- I visszacsatolja Magyarcr-
dél alapelvei értelmében. A szághoz a XV. században
kezdeményező Ausztria, Lengyelországnak elzálogo-
mely 1770-ben"cordon sa- sított 13 szepesí várost; de
nitaire"-t von a kárpáti ha- ugyanakkor teljessé válik
• mentén és visszaveszi a Magyarország gazdasági kő-
LuxemburgiZsigmond alatt rűlkerítése.
elzálogosított16 szepesi vá-
rost (Zips), továbbá az ú. n.
Kis-Lengyelország déli ré-
szét Lemberggel együtt,
Vörös·Oroszországotés Po-.
dolin nY'llgati részét (Ke-

'1



AUSZTRIA BULGÁRIA I SZERBIA, HORYATORSZAG

1773. A Bécsben működő
telepítésí bizottság jelenté-
se szerínt 1763-tól 1773-ig
bezárólag államköltségen
újabb 50.000 nérriet csalá-
dot telepítettek Magyaror-
szágra, a Bánságba . és a
Határőrvidékre.

1774. Az orosz hadsereg
átlépi a Duna-vonalát és
Surnenig hatol előre. A há-
borúskodás a kücsük-kaí-
nardzsi békével ér véget.

1775. Bukovínát a Porta
az osztrák-török egyezkedő
tárgyalások során visszaad-
ja Ausztriának.

1776. Ipsílantí Sándor
havasalföldi vajda görög
iskolát alapít.

CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOYAKOK

1772-1780. A cseh nyelvi
és politikai megújhodás
kezdetei.

1773. A horvát rendek
küldöttségileg tiltakoznak
az udvarnál Alsó- és Fel-
ső-Szlavónía egyenlő adóz-
tatása ellen és az alsó-szla-
vón megyék történeti elő-
jogaira hivatkoznak.

1774. A nemzeti megúiho-
dás gondolata jelentkezik a
karlócaí szerb egyházi kong-
resszuson, ahol határozati
lag kimondják, hogy az
összejöveteleket ezentúl
egyházi-nemzeti kongresz-
szusokká nyilvánítják.
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let-Galícía)kapja, összesen
81.900km' területet. Po-
roszország(II. Frigyes) az
első felosztásban megkapja
egész Nyugat-Poroszorszá-
gotDanzig és Thorun kívé-
telével és a lembergi terü-
letet (36.350km' területet).
Oroszország (II. Katalin)
megkapjaa Duna és Dne-
per közötti területet Duna-
burg, Polock, Urtebsk és
Urgilevvárosokkal (92.000
km~.

1773. Poniatowski Sza-
niszló közoktatásügyi hiva-
talt állit fel Varsóban.

MAGYARORSZAG ROMAN VAJDASAGOK
ERDÉLYI ROMANOK

1773. A jezsuita rend fel-
oszlatása és Iskolátnak át-
vétele az állam vagy más
tanítórendek által. - Elké-
szül az első magyar hely-
ségnévtár.

1773. II. József trónörö-
kös korában Erdélybe láto-
gat, hogy személyesen győ-
ződjék meg a lakosság hely-
zetéről. Később, 1783-ban
és 1786-ban is jár Erdély-
ben; Brassóban tárgyal
Ienachita Vacarescu, euró-
pai műveltségű havasalföldi
bojárral. a jeles költővel is.

1774. Mária Terézia Bécs-
ben megnyitja a Szent-Bor-
bála kollégiumot román
papnövendékek számára.
Az orosz-török háboru a
kücsük-kainardzsi béké-
vel ér véget (júl. 21.) En-
nek értelmében Oroszor-
szág visszaadja a török bi-
rodalomnak a háború fo-
lyamán részben vagy egész-
ben megszállf területeket,
tehát a román fejedelemsé-
geket is, viszont cserébe Fe-
kete-tenger melléki vára-
kat kap, szabad hajózást
biztosítanak számára a szo-
rosokon át stb. Biztosít-
ják számára azt a jogot is,
hogyaromán vajdaságok
érdekében a szultánnál köz-
benjárjon s török részről
Igérik, hogy az orosz köz-
benjárást figyelembe is fog-
ják venni.

1775. máj. 7. Galicia an-
nexíója óta (1755) Ausztria
többször kifejezte azt az
óhaját, hogy Erdélyből köz-
vetlen átjárója Legyen Ga-
Iícia, felé. Kéréséhez végre
a porta és II. Katalin egy-
aránt hozzájárul: Ausztria
annektálja Bukovinát.

1776. Ipsilantí Sándor,
havasalföldi vaidája, újjá-
szervezí a bukaresti görög
intézetet.

1775. Mária Terézia meg-
engedi, hogy a szerbek a
budai u. n. külső városi
tanácsban képviseltessék
magukat.

1773. Pugacsev Iázadása.
Nagy Katalin (1762-1796)
cárnő la lázadást leveri, Pu-
gacsevet elfogja és Mosz-
kvában kivégezteti.

1774. Nagy Katalin a kü-
csük-kaírnadzsí békében
biztosítja a Fekete-tenger
északi partjait, a török
szultán lemond Azovról és
Krimről és megnyitja a
Dardanellákat az orosz ke-
reskedelmi flotta jelőtt. -
Az északamerikai gyarma-
tok kongresszusa Phila-
delphiában.

1774-93. XVI. Lajos
Franciaországban.

1775. Washington Ameri-
kában nemzeti hadsereget
szervez. A Iexíngtoní csata.

1776. Smith Adám kiadja
a gazdasági liber~us
első rendszeres összefog-
lalását (Wealth of Nations).

1776. júl. 4. AmerikaI füg-
getlenségi nyilatkozat.
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1777. jan. 2. Az ekkor ki-
adott II. Illyr Regulamen-
tum ellen az egyházi hie-
rarchia maradi berendezke-
dése miatt a nacíonalizáló-
dott szerb vezetőréteg poli-
tikai kifogásokat támaszt.

,
.'.'!
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1777. Mária Terézia kí-
adja az új közoktatásügyi
rendszer életbeléptetéséről
szóló rendeletét. (Ratio
educatíonís.)

1778-79. Eredménytelen
osztrák beavatkozás a ba-
jor örökösödési háborúba.

1779. máj. Ausztria Te-
schenben békét köt a bajo-
rokkal.

1780. A bécsi udvar a ma-
gyar urbárium hatályát ki-
terjeszti Horvátországra.

1780. nov. 29. Mária Te-,
rézia halála után II. J ózsef
(1780-1790) lép trónra.

1781. okt. II. Jó,zsef tü-
relmi rendelete teljes jog-
egyenlőséget és szabad val-
lásgyakorlatot biztosít a
protestánsoknak. Majd el-
rendeli az egyház szuveré-
nitását korlátozó placetum
regium visszaállítását, or-
szágai területén felfiiggesitiaz egyházi 'szupremáciát
bíztosító pápai bullákat és
eltiltja a dispenzácíók Ró-
mába vitelét.

1781. nov. 1. II. József
jobbágyvédelmi rendelete.
A józsefi jobbágyfelszaba-
dítás.

1782. Jp,áfc.-ápr. VI. Pius
pápa közel egy hónapot tölt
'Bécsben, hogy radikális
egyházpolitikája megvál-

"toztatására bírja h. Józse-
fet. 'Ez elzárkózik Vr. Píus
kívánságaínak teljesítése

1781. II. József türelmi
rendeletének kiadása után
Oseh- és Morvaországban a
korábban katolizált protes--
tánsok tömegesen csatla-
koznak a protestáns egy-
házhoz.
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1778.A lengyel felvilágo-
sodáskezdetei. Ignacy Kra-
sicki (1735-1801) társada-
lompolítíkaí iratai és sza-
tírája a klerikálizmusról.

,
MAGJARORSZAG ROMAN VAJDASAGOK

ERDÉlJI ROMANOK

1777. A nagyszombati
egyetem Budára költözík,
- A Ratio Educationis új
alapokra helyezi. a közok-
tatást.

1779. Mária Terézia Ma-
gyarországhoz csatolja ~u-
mét, - Tessedik Sámuel
Szarvasori felállítja Európa
első mezőgazdasági szak-
iskoláját.

1779. A budai Királyi Ma-
gyar Egyetemi Nyomda jo-
got nyer nemzetiségi nyel-
vű könyvek kiadására: e
kírályí kíváltság révén a
század végén nemcsak az
erdélyi, de ta Kárpátokon
túli románság számára i,S!a
legfontosabb művelődési
központtá lesz.

1780-1790. II. József,
mint a felvilágosult abszo-
lutizmus képviselője egysé-
ges bírodalom összeková-
csolására törekszik, tekin-
tet nélkül az egyes orszá-
gok politikai mult jára és
nemzetiségi különbségeíre.
A magyar alkotmányt is
félreteszi, nem koroná:ztat-
ja meg magát, hogy királyi
hitilevele és koronázási es-
küje ne akadályozza köz-
jogi reformjainak megvaló-
sításában. üdvös népvédel-
mi intézkedései előmozdít-
ják a társadalom alsó réte-
geinek felemelkedését, né-
metesítő reformjai azonban
felkeltik; a magyarság nem-
zeti ellenállását.

1781. A türelmi rendelet
biztosítja a protestáns val-
lásokés a görögkeleti egy-
ház egyenjogúságát, a kato-
Iíkus vallás állarnvallás jel-
lege azonban megmarad.

1780. Bécsben megjelenik
az ú. n. "erdélyi latinos
triász" két tagjának Sa-
muil Micu-Kleínnak (1745
-1806) és Gheorghe $ill
cainak (1754-1816) román
nyelvtana, az "Elementa
Linguae Daco-Romanae isi-
ve Valachicae".

1781-82. Fr. J. Sulzer
"Geschichte des transalpi-
nischen Dacíens" cÍIDű
munkáiában először állítja
nagyszabású történelmi
szintézísbe a balkáni ro-
mánságot s megfogalmazza
azt a tételt, hogyahajdaní
Dacia Traiana területén élő
románság a Balkán-félszi-
getről származik.

1782. J6zsef császár a
kontemplatív-jellegű szer-
zetesrendeket feloszlatja. -

. Pest-Budán állatorvosi fő-
isJrola létesül.

1778. Meghal a francia
felvilágosodás 'két legna-
gyobb szelleme: Voltaire és
Rousseau.

1780-90. II. József abszo-
lutizmusa Ausztriában és
Magyarországon.

1781. Orosz-osztrák szer-
ződés: az oroszok előre
akarnak törni a Dnyeperig,
Ausztria pedig Szerbia és
Bosznia elfoglalását tűzi ki
célul.

1782. James Watt feltalál-
ja a gőzgépet.
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1783. II. Józseí' közigaz-
gatási rendelete éles visz-
:szatetszést kelt a cseh hi-
vatalnokos.ztályban, mely
bejelenti nyelvi és nemzeti
követeléseít,

1783. Tállyay Dániel és
Stefan Leska szerkesztésé-
ben Presspurské Novíny
(Pozsonyi Hirlap) címmel
megjelenik az első szlovák
hírlap, A felvilágosodás
szellemében készült sajtó-
termék 1783 júlíua 1-től
1787 június 30-ig jelent
meg.

1784. II. József nyelvr en-
deletei (máj. 11: anémet
hivatali nyelvről, nov 1: a
német közigazgatási nyelv
bevezetéséről) nyilt kiállás-
ra késztetik az egész cseh
társadalmat. A nyelvrende,
letek vísszahatásaként meg-
gyorsul a cseh irodalmi és
nyelvi megujhodás. (1790-
1848.)

elől és aufklárísták, vala-
mint jansenisták bevonásá-
val bizottságet szervez az
egyházpolitikai reformok
végrehajtására. - Megkez-
dődik a szerzetesrendek és
kolostorok eltörlése, az
egyházi vagyon összeírása
és részleges elkobzása,

1783. Közígazgatásí ren-
delet amegyerendszer meg-
változtatására.

1784. máro, A magyar ko-
ronát Bécsbe viszik.

1784. máj. 11. II. József
nyelvrendelete a nérriet hi-
vatali nyelv bevezetéséről.
Novemberben úiabb nyelv-
rendelet a központi hiva-
talok német hivatalos nyel-
ve tárgyában. A rendelet
értelmében 1785 végéig a
megyei hatóságoknál. 1787
végéig a bíróságoknál is
érvényt kell szerezni a ren-
deletnek.

1785. II. József tervezete
birodalma országainak új
államegységéről. Ma-
gyarországon és az örökös
tartományokban megkez-
dik a császári közígazgatásí
rendelet értelmében az új
közígazgatásí rendszer be-
vezetését. A rendelet Ma-
gyarországot tíz kerületre
'Osztja és megszünteti a
megyegyűléseket. - "Für-
stenbund" II. József ellen.
- Poroszország elutasítja
II. József ajánlatát, hogy
Belgíumot Bajorországgal
kicserélje.
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1783. Obradovié Dositei
szerb iró és nemzetpoliti-
kus életrajzi műve beveze-
tésében a szerb faji összeío,
gást ajánlja.
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1782-1785. Társadalmi és
kulturális rnozgalom az ál-
lambomlás további feltar-
töztatására,

MAGYARORSZAG

1784. II. József a szerit-
koronát múzeális tárgyként
Bécsbe viteti. - Erdélyben
a kincstári birtokokon, a
kezelő személyzet visszaélé-
sei miatt, a román jobbágy-
ság fellázad (Hóra=-Kloska-
lázadás), helyenként a ma-
gyar jobbágyok is csatla-
koznak hozzájuk.

1785. II. József megszün-
tetí az ősi magyar várme-
gyei szervezetet s az orszá-
got 10 kerületre osztja. -
Gyarapítja az iskolák szá-
mát, eltörli a cenzúrát, s %l
nemesség megadóztatasát
tervezi.

1785. ápr. 20. II. József
jóváhagyja a pesti szerb
polgárság kérelmét és el-
rendeli, hogy ezentúl a pesti
belsővárosi tanácsnak is le-
gyenek szerb tagjai.

ROMAN VA:JDASAGOK
ERDÉl YI ROMANOK 1.

1783. II. József második
erdélyi útja alkalmával
aug. 16-án elrendeli, hogy
az erdélyi gubernium támo-
gassa és védelmezze a job-
bágyokat a földesurak ha-
talmaskodásával szemben.
Ugyanebben az évben Sin.
cai megkezdi az erdélyi ro-
mán népiskol-ák szervezé-
sét, Molnár János, a hires
brassói szemorvos és poli-
hisztor segítségével.

1783. Békeszerződés Nagy-
Britannia és az Amerikai
Egyesült Allamok közt. Ang-
lia Versaillesben elismeri a
gyarmatok függetlenségét.

1784. Horia (igazi nevén
Nícolae Ursu) román job-
bágy, aki a mócok kérései-
vel már többizben járf
Bécsben (1779, 1780, 1782,
1783) és tárgyalt II. József-
fel is (1784 ápr. 1). Clo s cá
val és Crisannal együtt
okt.-ben parasztfelkelést
szervez Zaránd- és Hunyad-
megyében, Nov.-ben Horia
felsorolja követeléseit: küzd
a nemesi kiváltságok eltör-
léséért, a nemesi birtokok
kísaiátításáért, a földosztá-
sért, a rninden állampol-
gárra egyaránt kötelező
egységes adózásért, A fegy-
verszünet létrejön, azonban
a lázadás vezéreinek fejére
vérdíjat tűznek s dec. 27-én
Horiát Clo scával együtt el
fogják s Gyulafehérvárra
szállí tják.

1785. A színtén elfogott
Crí san börtönében bocsker-
szíjával megfojtja magát
(febr. 13); Hordát és Closcét
Gyulafehérvárt többezer
román szemeláttára kerék-
betörik (febr. 28).

1785. aug. 22. II. József
megszüntetí Erdélyben a
jobbágyságot; a mécokat
különféle gazdasági elő-
nyökben részesitik. IL Jó-
zsefnek ez az intézkedése
halála után is érvényben
maradt, rnivel halálos ágyán
néhány más rendelettel
együtt ezt sem vonta
vissza.

1785. Gőzerejű szövőgép
alkalmazása.
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1785. aug. 25. II. József
kiadja a jobbágyságot, rög-
hözkötöttséget és jobbá~'-
elnevezést eltörlő rendele-
tét. A rendelet szerínt a
jobbágy a Mária Terézia-
féle úrbáriumban megálla-
pított terheknél többre nem
kötelezhető és robotlát sza-
bad munkával megvált-
hatja.

1786. II. József megerő-
síti a Nagy Katalin cárnő-
vel kötött poroszellenes
szövetséget, Ugyanebben az
évben elrendeli a földmé-
rést és a földbirtok katasz-
ter megállapítását.

1787-1789. II. József I
orosz támogatással hadat
indít Törökország ellen, de
a 'törökök 1788-banellentá-
madásba mennek át és be-
hatolnak a Bánságba.
Lázadás Belgiumban az
egyházi alapítványok álla-
mi igénybevétele miatt. A
felkelők legyőzik az oszt-
rák csapatokat. - Porosz-
török; szövetség Ausztria el-
len. - II. József a hadmű-
veleti 'terűl eten megbeteg-
szik és visszatér Bécsbe.

1789. júl. Császári rende-
let a gabona- és szenakész-
letek háborús Igénybevéte-
léről, az igénybevett kész-
letek Icifizetését a rendelet
a török háboru befejezése
után igéri.
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1786. Dobrovsky' meg-
kezdi :acseh nyelv és iro-
dalom történetének írását.
A nyelvi-nemzeti megújho-
dásra döntő módon kiható
munka 1792-ben kerül ki-
adásra.

1786.Theodosiev velencei
nyomdájaban megjelenik
az első szerb irodalmi fo-
lyóirat (Slaveno-Srpskí Ma-
gazin) egyetlen kötete.

1787-89. A sajkások ,ki-
tűntetik magukat a határ-
őrvidéki harcok, majd az
utolsó török háború alkal-
mával. - Az osztrák csa-
patok hatalmukba kerítik
Belgrádet.
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1788. Lengyelország lét-
fontosságúkérdéseinek ren-
dezése érdekében összeül
Varsóbana négy éven át
ülésező "nagy nemzetgyű,
lés".

MAGYARORSZÁG

1785-1786. A Jómef csá-
szár elrendelte népszámlá-
lás szerint a magyar király-
ság terüIetén és Erdélyben
- kivéve a katonai határ-
őrvidéket - 8.5 millió lélek
éL

1787. Országos nemesi
összeírás, A nemesi csalá-
dok száma 65.000" lélekszá-
muk 300.000. - II. Józ.sef
új birodalmi büntetőtör-
vénykönyvet ad ki.

1788-1789. Ausztriának
Törökország elleni háború-
ja Magyarország déli hatá-
rainál folyik. - n. József
- Mária Teré2lia példáját
követve hadiköltségei
fedezésére nagymennyiségű
papírpénzt bocsát ki.

1787. Újabb tervezet Nagy
Katalin és II. 'József közt
Bizánc restaurációjára s a
Moldva és Havasalföld
egyesüléséből származó
Dácia megalkotására.

1788. Molnár János erdé-
lyi román kultúrpolitikus
Szebenben kiadja román
nyelvtanát (Deutsch-Wal-
lachische Sprachlehre),
amelyetéren a kor leg-
jobb munkája.

178g(-90. II. Katalin biz-
tatására Ausztria elhatá-
rozza Törökország európai
részének felosztását. A ro-
mán vajdaságok hadszín-
térré válnak. 1789 nov.
10-én Koburg herceg, oszt-
rák fővezér bevonul Buka-
restbe. Harcok a Duna mel-
lékén. Szuvarov győzelmet
arat Ismail mellett (1890).
Szept, 19-én fegyverszünet.

1787. A philadelphiai al-
kotmányozó gyűlés meg-
szervezí az Egyesült Alla-
mok szövetséges korrná-
nyát. Elkészül a demokra-
tikus alkotmány is.

1788. Az Egyesült Alla-
mok első szövetséges kon-
gresszusa. - Megkezdődik
Új Dél-Walesben Ausztrália
gyarma tosí tása.

1788-1824. Byron, az an-
gol romantika legnagyobb
alakja.

1789. máj. 5. Az összeom-
lással fenyegető pénzügyek
és a forradalmi néphangu-
lat nyomására XVI. Lajos
összehívja a francia rendek
általános országgyűlését,
mely 175 esztendeje nem
ülésezett. Eltérően a ha-
gyománytól, a kírály bele-
egyezik, hogy a harmadik
rend, oa polgárság annyi
képviselőt küldhessen, mint
a másik két rend, a papság
és nemesség együttvéve.

1789. júl. 14. Páris népe
lerombolja az állami börtö-
nül szolgáló Bastillet, a
zsarnokság jelképét. Ettől
kezdve számítják oa francia
forradalmat. E nap a fran-
ciák nemzeti ünnepe lesz.

1789. aug. 4. A francia
nemzetgyűlés eltöröl mín-
den feudális kiváltságot, ki-
mondja a teljes jogegyenlö-
séget s törvénybe iktatja az
"emberi és polgári jogok-
ról' . szóló nyilatkozatot.
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1790. jan. 18. A nagybe-
teg uralkodó halálos ágyán
visszavonja rendeleteit a
türelmi rendelet, jobbágy-
refonnok és a Jelkészren-
dezésre vonatkozó utasítás
kivételével.

1790. febr. 20. II. József
halála. Utóda öccse, Lipót
toscanai nagyherceg, II. Li-
pót (1790-1792) néven.

1790. júl. II. Lipót nagy-
követe, báró Spíelmann, a
reichenbachi kongresszu-
son a tengeri hatalmak se-
gítségével megállapodik
Poroszország gal a porosz-
osztrák statusquora vonat-
kozólag. A reichenbachi
egyezményben Ausztria kö-
telezí magát, hogya török
háborút 'területi követelés
nélkül fejezi be.
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1790. Anton Bernolák író
és nyelvújító oaszlovák iro-
dalmi nyelv alapjául a
nyitra-nagyszombati u. n.
nyugati szlovák nyelvjárást
ajánlja Grammatica síaví-
ca c. Pozsonyban megjelent
rnűvében.

1790. jan. Az utolsó török
háborúban Mihajlovié szerb
őrnagy szabadcsapata II.
József seregeivel Kruzevá-
ci~ nyomul előre de a csá-
szár váratlan halála (1790.
febr. 20.) miatt megsza-
kadnak a hadműveletek,
bár Laudon császári hadve-
zér Belgrád, Eszakszerbía,
Szabács és Dreznik elfogla-
lása után mélyen behatol
Boszníába is, megszállva
Cetint, Dubricát és Grádis-
kát. ~ A császár halála
után' II. Lipót által kötött
osztrák-török fegyverszü-
net Belgrádet és Szerbiát
visszaengedi a töröknek s
csupán az osztrák hadakat
támogató szerb felkelők
büntetlenségét kötí ki.

1790. ápr. A szerb határ-
őrvidéken osztrákellenes
lázongás tört ki, melyet rö-
videsen elfojtanak. A fel-
kelők kijelentik, hogy Bécs
kijátszotta őket, miután a
háromnegyed részt felsza-
badított Szerbiát visszaen-
gedte a töröknek.

1790. máj. A temesvári
szerb egyházi-nemzeti kon-
gresszuson a vallási nem-
zeteszméről a politikai
nemzetfogalomra való átté-
rés jelentkeziéc, Seéujác
tábornok, határőrparancs·
nok és katonai követ kü-
lön magyarországi szerb
kerület felállítását sürgeti.
Tököli Száva szerb kultúr-
politikus, a magyarországi
szerbség egyik korabeli
vezetője, a katonai párttal
szemben az alkotmányos-
ság szellemében a magyar-
sággal való békés megegye-
zést hirdeti a kongresszu-
son.
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.,... Varsóban állandóan
fU&ezik a "nagy nemzet-
gGJés".

1790. II. József halálos
ágyán - a jobbágyokra és
a plébániák szervezésére
vonatkozó intézkedéseit ki-
véve - valamennyi. rende-
letét visszavonja. - Hat
magyar lovas ezred felirat-
ban kéri az udvartól a ma-
gyar szolgálatí nyelv beve-
zetését.

1790. Erdély haladó szel-
lemű románjai (Klein,
Maior, Sincai, Molnár és
Méhesi József) megszerkesz-
tik a "Supplex Libellus Va-
lachorum"-ot, amelyet I.
Bobb unitus és G. Adamo-
vici ortodox püspök egy-
aránt aláír. Ez jelenti az
unitusok és ortodoxok ősz-
szefogásának kezdetét, kö-
zös politikai céljaik elérése
érdekében. A "Suppl ex Li-
bellus" a románok számára
teljes jogegyenlőséget köve-
tel, tartománygyűlési kép-
viseletet s a románságnak
az 1437-ben szővetkezett
három nemzettel egyen-
rangú "nemzetként" való
elismerését.

1790. júl. 14. XVI. Lajos
leteszi az esküt az új, de-
mokratikus francia alkot-
mányra. - Larnartine szü-
letése.

1790. okt. Az országgyű-
lési LVIII. t.-c. kimondja,
hogy a !horvát vármegyék
országos utasításaikat a
magyar helytartótanácstól
kapják. - Skerlecz Miklós
zágrábi főispán a horvát
rendek nevében Deklará-
ciót intéz az országgyűlés-
hez la horvát (közjogi kí-
vánságok ügyében.

1790. nov. 14. A magyar
országgyűlés a külön szerb
kőzigazgatási terület meg-
állapítására vonatkozó te-
mesvári szerb határozato-
kat elfogadhatatlannak mi-
nősiti.
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1792. ápr. 20. Ausztria
hadat üzen a francia for-
radalmi köztársaságnak.

1792. Dobrevsky kiadja a 1'Z92--'..A bécsi Kurzböck-
cseh nyelvújítás fejlődését féle círyllbetűs nyomdában
meghatározó könyvét Slaveno-srpske vjedomosti
(Gesch. der bömischen (Szlaveno-szerb tudósítá.
Sprache und Literatur) a sok) címmel megjelenik az
neológusok ellen. - Ber- első magyarországi szerb
nolák szlovák irodalmi tár- hirlap.
I s:,-ság~t alapít },T?;wariSstvo 1792. dec. I. Ferenc eltör-

liternéhe .u~ena (Irod~- li az udvari illyr kancel-
lomtudományt munkako- láriát
zösség) címmel Nagyszom- .
batban.

1791. jiaJl. 26. A magyar
országgyűlés Tököly Szá-
vának a temesvári kon-
gresszuson előterjesztett
kívánsága értelmében ki-
mondja a ezerbek teljes
egyenjoguságáról szóló
1791 : XXVII. t.-c-t, A tör-
vény cikk kiterjed a ma-
gyarországi szerb nemzeti-
ség hivatali, ingatLanszer-
zésí, szabad vallasgyakor-
lati, dskolai jogaira, vala-
mint egyházi és települési
kívánságainak, alapítvá-
nyainak stb. védelmére.

1791. máj. II. Lipót enge-
délyt ad bécsi szerb nyom-
da alapítására.

1791. aug. 4. A több mínt
egy éve húzódó osztrák-ro-
rök békéltető tárgyalások
után a sístovói békében
Dreznik és Cetin helysé-
geken Y.Ívül Ausztria min-
den balkáni hódítását visz-
sza engedi a töröknek. A
békekötés szövegéből kide-
rül, hogy Ausztria cserben-
hagyta az őt hűségesen tá-
mogató szerbeket, Szerbia
teljes egészében török
fennhatóság alatt marad.

1791. dec. A szerb nép ve-
zetői Bekir pasa szerbíai
török helytartónak Nisben
kérelmet nyujtanak át,
melyben a kegyetlenkedő
janicsárok visszahívását ké-
rik. -Ill. Szelim szultán fer·
mánja elrendeli a janicsárok
visszahívását Szerbiából.

1791. aug. Osztrák-török
békekötés Szisztovoban a
-reichenbachi egyezmény
értelmében. - Közvetlen
tárgyalások II. Lipót és II.
Frigyes Vilmos porosz 'ki-
rály között. (Pillnitzi delela-
ráció.)

1792. máre, 1. II. Lipót
váratlan halála után leg-
idősebb fia, II. Ferenc
(1792~1835), trónra lép és
június l1-én Budán meg-
koronáztatla magát Ma-
gyarország kírályává.
Röviddel később anémet
választók német-római csá-
szárrá koronázzák. A kor-
mányügyeket az agg Kau-
nitz, majd Thugut kancel-
lár, végül Colloredo főál-
lamtanácsos intézik. Rend-
őruralom a birodalom or-
szágaiban, a felvílágosodási
mozgalmak teljes elnyo-
mása.

1792. szept, 20. Francia-
osztrák ütközet Valmy mel-
lett.

1792-1807. Pazvantoglu
vidini basa maga köré
gyüjti a lázadozó janicsá-
rokat és függetleníti magát
a szultán hatalmától. - A
bolgár függetlenségi moz-
galmale kezdete.
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1791.máj 3. Kihirdetik az
leqyel alkotmányt, mely
tirU a szabad királyvá-

llatúi (Poníatowski után
e szerint a szász választófe-
jedelmi házat illetné a len;
gyel trón), a katolikus ál-
lamvallás mellett a többi
felekezet is teljes szabadsá-
got nyer, a nemesi kivált-
ségok rovására kíbővítík a
jobbágyság és a polgárok
jogait, bevezetik a kétka-
marás országgyűlést, eltör-
Jlk a liberum veto jogát és
elhatározzák, hogy minden
25 évben alkotmányozó or-
szággyűlést tartanak. A
"májusi alkotmány" azon-
ban az ország újabb felosz-
tása következtében nem lép
életbe.

1792. A májusi alkot-
mánnyal elégedetlen neme-
sek egybehívják a targo-
wicaí konföderációt és a
külföldi hatalmak beavat-
kozását kérik. - Orosz és
porosz csapatok Lengyelor-
szágban. - Orosz-porosz
egyezmény (szentpétervárí
konvenció) Lengyelország
második feloszlatására vo-
natkozólag (1793 jan. 23).
A szentpétervári konvenció
értelmében 57.100 km2 ki-
terjedésű lengyel terület
porosz, 250.200 km2 orosz
fennhatóság alá kerül, amit
a megállapodó hatalmak
rövidesen nyilvánosságra
hoznak. I

MAGYARORSZAG

1791. A magyar ország-
gyűlés II. József beolvasztó
kísérlete elleni tiltakozásul,
törvénybe iktatja, hogy Ma-
gyarország független, sza-
bad állam, melyet nem le-
het az osztrák-cseh örökös-
tartományok médjára ke-
zelní. - Az erdélyi román
papság folyamodványban
(Supplex Libellus Valacho-
rum) kéri a királyt, szűn-
tesse meg a rbmán nép
megtűrt állapotát, s helyez-
ze a magyarokéval. széke-
lyekévei és szászokéval
azonos jogok élvezetébe.
Ennek eredménye az 1791:
LX. t.-c., mely a görög-
keleti vallású románok ré-
szére teljes vallásszabadsá-
got biztosít.

1791. aug. 9· Az erdélyi
országgyűlés visszautasítja
a "Supplex Libellus" köve-
teléseít. Válaszát, a "Libel-
lus" szövegének részletes bí-
rálatával, visszaküldi Bécs-
be.

1792. Az országgyűlés tör-
vényt hoz a magyar nyelv-
nek magyar iskolákban va-
ló kötelező tanításáról (VII.
t.-c.), a görög-keleti püs-
pököket pedig felruházza a
törvényhozásban való rész-
vétel jogával (X. t.-c.). -
Kolozsvárt magyar színtár-
sulat alakul.

1791. máj. 18. A bécsi
kancellária vélernényezésre
visszaküldi a "Supplex Li-
bellus!" az erdélyi ország-
gyűlésnek.

1791. aug. 4. A francia
forradalom míatt kényszerű
sietséggel befejezett orosz-
osztrák-török háború végén
az osztrákok, néhány szép
győzelem ellenére, csupán
jelentéktelen határkiigazi-
tásokat kapnak Horvátor-
szágban és Orsova környe-
kén (szistovi béke).

1791. ápr, XVI. Lajos me-
nekülni próbál Lothariri-
gia irányában; előzőleg nyí.,
latkozatot adott, hogy az
alkotmányt csak kényszer
hatására ismerte el. - A
határon felismerik, fogoly-
ként viszik vissza Párrsba,
ahol hiába tesz újabb !eS-
küt, a bizalom már nem áll
helyre irányában.

1791. szept. 28. A francia
forradalom felszabadítja a
zsidókat (Emancipation Ci-
vique des Juifs).

1791. szept, 29. Az alkot-
mányozó nemzetgyűlés fel-
oszlik és átadja helyét az
új választójogi törvény
alapján összeülő törvény-
hozó gyűlésnek. Még a
mérsékelt gírondístáké a
legfontosabb szerep, mel-
lettük feltűnik azonban Ro-
bespierre vezetésével a ja-
kobinusok párt ja.

1792. Franciaország hábo-
rút üzen Ausztriának. Po-
roszország háborút üzen
Franciaországnak. A giron-
dista kormány a győztes
háborútól reméli az emí-
gránsok aknamunkájának
megszüntetését. A törvény-
hozó testületben azonban a
szélsőségesek a girondistá-
kat egyre inkább háttérbe
szorítják.

1792. szept, Nemzeti kon-
vent, két párt képviséleté-
vel: girondísták és a "hegy-
párt" . Kezdeti balsikerek
után a francia hadak elfog-
lalják Belgíumot és Savo-
yát. Ennek hatására az új
nemzetgyűlés, a konvent
kikiáltja a köztársaságot s
a királyt pörbe fogják az
ellenséggel való címborálá-
sért ..

1792. máre, 30. A [assi-i
béke biztosítja Oroszország-
nak azt a jogot, hogy oltal-
ma alá vegye a román vaj-
daságokat.
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1793. febr. Franciaellenes
koalícíó Ausztria vezetésé-
vel, Anglia és Poroszország
részvételével.

1795. ápr. Poroszország
Bázelban különbékét köt a
francia köztársasággal az
osztrák seregek sorozatos
vereségei (1793 'Okt. Wat-
tignies, 1794 jún. Fleurus)
miatt.

1795. okt. 29. Károly fő-
herceg a délnémet hadjá-
ratban, Mainz mellett, győ-
zelmet arat a franciákon.

1796. máj. Napoleon
északolaszországi hadjárata
jelentős mértékben meg-
rontja a koalíció katonai
helyzetét. (Lodi, Milano.)

1797. ápr. 18. 'A campo-
forrnici békében Ausztria
lemond Belgiumról és
Lombardiáról. Elismeri a
francia térhódítást a Rajna
partján. Ezzel szemben
megkapja a volt velencei te-
rületeket: Venezíát, Istriát
és Dalmácia idetartózó ré-
szét.

1798. A rastatti kongresz-
szus megerősíti a campofor-
mióí -határozatokat,
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1797-8. A szultáni hadalk
vereséget szenvednek Paz-
vantogluval szemben.

CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOVAKOK

1793. J. Fándll (175()-
1811), az első szlovák kul-
túrpolitikus csatlakozik
Bernolák nyelvi mozgalmá-
hoz és Nyitrán nyelvmű-
velő társaságot alapít.

1798. Frantiáek Palacky
(1798-1876), a legnagyobb
cseh nacionálista történés
születése,

I SZERBIA, HORVATORSZAG

'1793. Felállí tják a karló-
cai szerb 1heológiát, mely
két évtizeddel később
(1823) az időközben alapí-
tott versecí, temesvári,
aradi és pakráci intézetek-
kel együtt nyilvánossági
jogot nyer. - Szelim szul-
tán hati seriffel szabad vé-
rossa nyilvánítja Belgrá-
dot, megadván neki azt a
jogot is, hogy keresztény
(szerb) hadsereget szervez-
zen a garázdálkodó jani-
csárok ellen.

1796. A bécsi círyllbetűs
nyomda megszünte után a
pesti egyetemi nyomda en-
nek felszerelésével meg-
kezdi a szerb kiadványok
rendezeres kiadását. Az
egyetemi nyomda ettől
kezdve a XIX. század negy-
venes évekíg a szerb könyv-
kiadás kézpontja lesz.

1797. oMo 17. A Campo-
formioban kötött békében
(1797 okt. 17.) Ausztria a
Napoleontói elszenvedett
vereség következtében el-
vesztett Lombardia és Bel-
gium ellenében megkapja
az u. n. velencei tartomá-
nyokat Dalmáciával lés
Istríával együtt.

1797. dec. Dalmát kül-
döttség Dalmáciának Hor-
vátországhoz való csatolá-
sát kéri. A kérelmet Bécs-
ben elutasítják,

1798. A bécsi kormányzat
elrendeli Dalmácia külön
tartományként való meg-
szervezését,



1'115. Lengyelország har-
.-dJk felosztása. Qroszor-
••• U~vánIa hátralevő ré-

poroszország Ma.zoviá~
IrI6v.1, Ausztria a meg-

..-adi K1s-Lengyelorszá-
•• & Krakkót kapja. A
Ilri6DeU lengyel állam meg-
•••• t. A harmadik felosz-
ttIbID Poroszország 48.000
1Iml, Ausztria. 47.000km" ~s
Oroszország 120.000 km'
~ csa.tolnak orszá...
PIkhOZ. A harmadik fel-
•••• az orosz-osztrák
(1795 jan. 3), illetve orosz-
POrGIZ (1795 okt. 24) előse-
&. megállapodások alapján
meni végbe.

1797. Az első lengyel lé-
giók Dabrowski és Knia-
z1ewicztábornokok vezet é-
lével csatlakoznak Napo-
leonhoz. Wybicki kiadja az
ellenállási mozgalom dalát,
8későbbi lengyel Himnuszt.

12 Radlsics E.: A Duna táj Ill.

MAGYARORSZAG VILAGTCRUNET

1793. A Bácskában meg-
épül va Dunát a Tiszával
összekötő Ferenc-csatorna.

1794 tavaszán Martínovícs
Ignác szászvárt apát, a fran-
cia forradalmi eszmék meg-
valósitására két titkos tár-
saság (Refonnátorok Tár-
sasága. Szabadság és Egyen-
lőség .Társasága) .szervezé-
sét kezdi meg.

1795. május 20. A lelep-
lezett Martinovícs-üsszees-
küvés vezetőít 'a budai vér-
mezőn lefejezik. A mozga-
lomban résztvettelere :több-
évi börtönbüntetést szab-
tak (Kazinczy, Verseghy).
A Iíberális reformmozgal-
mat ezzel hosszú időre ~l-
fojtották Magyarországon,
s meghosszabbították az el-
avuló rendi berendezkedés
életét. :

1796. A rendek József fő-
herceget Magyarország ná-
dorává . választják. -' A
pesti Valero-féle selyem-
gyár alapítása.

1795. A Balázsfalván
Bobb püspök tervei elle-
nére rendületlen munka-
kedvvel dolgozó Klein ki-
adja teljes szentírásfordítá-
sat, az Ú. n. ,balázsfalvi
hibliát. - Molnár román
tudós társaságot szervez és
román ujság kiadását: szor-
galmazza.

1796. máj. 26. II. Lipót el-
ismeri a gör, keleti vallást
bevett felekezetnek. A ro-
mánok egyenlogúsítása
ügyében nem történik sem-
mi: e tekintetben Ja püspö-
kök 3. beadványa (1792 júl.
1) színtén hatástalan ma-
rad.

1797. Magyar nemesi fe1- 1797. A budai Királyí Ma-
kelés a franciák ellen. '-- gyar Egyetemi, Nyomda
Gróf, Festetics György megkezdi roman iskola-
Keszthelyen gazdasági aka- könyvek. és ismeretterjesztő
démiát alapít (Georgicon). művek kiadását.

1797-8. Ortodox részről
tanácskozások indulnak
meg az ortodox és a gör.
kat. egyház egyesítése ér-
dekében.

1793. jan. 21. XVI. Lajost
kivégzik. Ugyanez a sors
éri október 16-án Mária
Antoinette királynét.

1793-94. A kormány tel-
jesen a szélsőségesek kezé-
be kerül s ezek tömeges Iki-
végzéssel biztosítják ural-
mukat. Felállítják a 24 ta-
gú 'teljhatalmú végrehajtó
tanácsot, melynek vezetői
Danton és Robespierre.
Egyre radíkálísabb íntézke-
déSek (hónapok új nevei,
vallásellenesség). A méter-
rendszer bevezetése. Robes-
pierre vérpadra küldí Dan-
tont, 'Viszont 1794 ,Thermi-
dor 9-én (júl. 27) megbu-
kik és mintegy száz [ako-
binussal őt is kívégzik,

1795-99. Francíaország-
ban a mérsékeltebb Dírek-
tóriurm jut uralomra. 180-
naparte fellépte: lever egy
utcai lázadást és átveszi az
Itáliai csapatok parancsnok-
ságát. - Poroszországgal
megkötik a baseli békét.

1796. Napoleon olaszor-
szági hadjárata az első
koalícíó !ellen: Milano el-
fogl~lása, a borghettoi, 10-
natoí, bassanoi, arcolel és
rivoli csaták.

1797. Ausztria megköti a
campoformioi békét. Le-
mond Belgiumról, a Rajna
balpartjáról és Lombardiá-
ról. Kárpótlásul megkapja
a meg-semmisített velencei
közt'ársaság javarészét: Ve-
lencét, Isztriát, Dalmácíát,
- VI. Pius pápa a napo-
leoni seregek nyomására le-
mond Avígnon Ferrara és
Bologna felett való uralom-
ról és Valence-ban fogságba
kerül.

1798-99. Napoleon Egyip·
tomban. Nelson admirális
Abukirnál tönkreteszi a
francia flottát,

1798. A franciák maguk-
hoz csatolják Svájcot helvét
és a .pápaí államot római
köztársaság formájában.
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1799. Ausztria csatlakozik
a második franciaellenes
koalícióhoz. Kezdeti oszt-
rák győzelmek Német-. és
Olaszországban.

1800. jún. 14. A marengói
csatában a koalíció súlyos
vereséget szenved.

1800. dec. 3. Hohenlinden
mellett Napoleon újabb
döntő vereséget mér az
osztrák csapatokra.

1801. febr. 9. A lunevillei
békében Ausztria Francia-
ország javára kénytelen le-
mondani összes olaszorszá-
gi birtokairól.

17~
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1799-181}4. A cseh nyelvi-
irodalmi mozgalom kiben-
takozása (Dobrovsky, Puch-
maj er, Jan Nejedly, majd
.Iozef Jungmann).

1800. A konstantinápolyi
pátriárka bezáratja a bol-
gár egyházi iskolákat s el-
rendeli, hogy a tehetős bol-
gárok csakis görög iskolába
járathatják gyermekeiket.

179.9. A Szerbiában kitört
belső forrongást felhasznál.
va a ianícsárok egész Szer-
biát birtokukba veszik és
a szerb népességre újabb
súlvos adósarcot vetnek ki

1802. Tököli Száva ki·
nyomtatja a felszabadítan-
dó Szerbia térképét.

1804. Tököli Száva em-
lékiratban fordul Ferene-
császárhoz Szerbia felsza-
badítása ügyében.

1804. febr. 4. Focsics aga
szerbiaí Janicsár főnök
Valjevóban csellellemészá-
roltatja a vadászat ürügyé-
vel tőrbecsalt szerb knéze-
ket. Kara Gyorgye (Petro-
víé Györgye), a sabáci ke-
rület knéze, a rudniki he-
gyekbe menekül és nemzeti
ellenállást szervez.

1804. febr. 14. A
felkelők Orasácon Km
Gyorgyét a nemzeti szabad-
ságharc főnökévé választ-
ják. Kitör a belsőszerbí
sumadal lázadás.

1804. márc. 20. Kü -
Ali pasa megveri
Gyorgye csapatait, akit szö.
vetségeseí, Milunovié Mla-
den és Obrenovié Miláa
időben nem támogatnak.
Kara Gyorgye a vereség el·
lenére Belgrád alá vonul,
miközben a ráiék (szerb!
jobbágyok) felkelésé és Ne-
nadovíé Matija nYUj(at..
szerbiai csatározásaí meg-
fordítják a hadihelyzetet.

1804. ápr. 20. Kara Gyo
gyét a Belgrád alatti tábor-
ban szerb főknézzé választ·
jáko
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1800. Üjabb nemesi fel-
kelés. - AiZJ ország 1,300.000
nemnemes háza közül kb.
félmillió adómentes.

1799. Paul Iorgovíci, bán-
sági filológus kiadja "Meg-
jegyzések a román nyelv-
ről" című művét, az erdélyi
román nyelvújítás elveinek
első összefoglalását.
1800. Ioan Barac brassói

hites fordító románra dol-
gozza át Argírus históriá-
[át: ez lesz a románok első,
nyomtatásban rendkívül el-
terjedt szépirodalmí olvas-
mánya.
1801. Klein befejezi ro-I 1801. Az Ausztrlával meg-

mán-latin szótára kézira- kötött Iunéville-í béke visz-
tát, amely .azután átdolgo- szaállítja a pápai államot,
zásra Molnárhoz kerül. Franciaország megtartja

rajnai határát. Az egyedül-
maradt Anglia színtén
kénytelen békét kötni
.Amiens, 1802). f- Meggyíl-
kolják 1. piu orosz cárt ..
1802. Munkásvédelmi tör-

vény Angliában gyermekek
éjjeli munkájára, - Victor
Hugo születése.
1803. Az amerikai Fulton

feltalálja a gőzhajót.
1803. febr. A német biro-

dalmi fejedelmek konferen-
ciája a német országok kö-
zös feladatairól.

1799. Szabadságmozga-
lom Írországban.
1799-1801. Anglia létre-

hozza Franciaország ellen
a második koalícíót. Na-
poleon konzul: győzelme
Marengőnál és Hohenlin-
dennél. !

1802-1813. Az iparos-
céhek állami megretormá-
Iása,
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1804. aug. ll. Ferenc csá-
szár felveszi az örökös
osztrák császári cimet.

1805. A harmadik fran-
ciaellenes koalíció sikerte-
len harcokat vív Napoleon
ellen.

160

1804. máj. 10. Zimony
osztrák közvetítéssel ..
szerb egyezkedő tár
sok indulnak, egyel
eredménytelenül.

1804. jún. Stratimi
karlócaí szerb patriár
Samborski áldozár, J
nádor orosz származásu
je, Pavlovna Alexandra
vari papja révén a
nemzet egyesítése érd
ben emlékiratot küld a
ri udvarhoz.

1804. aug. Stratimi
patriárcha kérelme
várott I. Sándor cár
ügymínísztere és fötaná
adója, Czartoryski A
herceg kezébe kerül, aki
emlékirat lengyel vona
zásu részei míatt ;nem
vábbítja am és vísszaa
Samborskinak.

1804. aug. 13. Kara G
gye Paratjin mellett f
győzelmet arat a Ham
sa vezetése alatt álló
lárís török seregen.

1804. szept. Kara Gy
megbízottakat küld
stantinápolyba az egy
dő tárgyalásokra. A
döttség eredménytel
tér vissza, a Porta a
fegyveres felkelés me
mísítését határozta el.

1804. ssept, 13.
Gyorgye titokban kül
séget meaeszt Pétervá

1804. okt. Obradovié
siteí "felszabadító"
ménnyel üdvözli
Gyorgye nemzeti ~
sét,

1804. nov. 7. Czarto
Pétervárott fogadja a
küldöttséget és kilá
helyezi, hogy a kons
nápolyi orosz követ
benjár a szerbek ügyé
egyébként azonban a
tához utasítja a szerbe

1805. jan. Megújúlnak
török eHeniharcok a
felszabadított Szerbiá

1804. Habsburg' Ferenc
felveszi az osztrák császári
cimet. A cseh korona orszá,
gaí : megőrzik alkotmányos
helyzetüket a Habsburg-
birodalomban.
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I. Sándor cár Czar- 1804. A kassai és szatmári
Ádám herceget meg- római katolíkus püspökség

a kü!ügyek intézésé- szervezése,

ROMAN YAJDASAGOK
ERDÉLYI ROMANOK

1805. Klein és Síncaí Bu
dán kiadja az "E1ementa"
2. kiadását. Moldvában a
jobbágyok robotkötelezett-
ségét évi 40 napra emelik.

I 1804. Code Napoleon. Dec.
2-án Napoleont császárrá
koronázzák,

1805. Oroszország szövet-
ségre lép Angliával, amely-
hez Nápoly és Ausztria, is
csatlakozik Napoleon ellen.
Napoleon azonban megveri
a szövetségeseket Auster-
litznél.

1805. okt. 21. Anglia győz
a trafalgárí tengeri ütkö-
zetben a franciák ellen.

1805-1872. Mazzini, az
olasz nemzeti újjászületés
forradalmár apostola.
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1805. okt. 1'7. Az ulmi ka-
pituláció.

1805. nov. 13. A francia
csapatok első bevonulása
Bécsbe.

1805. dec. 2. Az. auster-
Iitzí "három császár esatá-
jában" az osztrák-orosz
fegyverek súlyos vereséget
szenvednek Napoleontói.

1805. .dee, 26. A pozsonyi
békében Ausztria kényte-
len átengedni Tirolt, Dal-
máciát és Velencét Napo-
leonnak. Ezek ellenében
kárpótlásul megkapja Salz-
burgot.

BULGÁRIA

1806. Szofroni, vratzaí
püspök Havasalföldönúj-
bolgár egyházi nyomtatvá-
nyokat ad ki és 1. ~Sándor
orosz cárhoz fordul Bulgá-
da felszabadítása érdeké-
ben.

1806. aug. 6. Ferenc csa-
szár leteszi anémet-római
császári koronát, Ezzel a
régi német-római birodalom
jelképesen is megseűník,
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1805. Jozef Jungmann, a
legnagyobb cseh fílológusok
egyike (1743-1847) meg-
kezdi a cseh nyelv nagy
kritikaiszótárának (Cseh-
némeb szótár) írását. Jung-
mann szótára a cseh nyelv-
újítás tudományos győzel-
mét jelenti.

1805. ápr. Kara Gyo
Ostruznica közelében,
jániban egybehívja a
skupstinát. - A sku .
követséget küld Kans
nápolyba a szerb kívá
gok teljesítése végett.
szerbek ezídőszerint
csak a főknéz és a kerül
vezetők választásának,
adók központí ősszegyű]
sének, a szerb rendfenn
közegek kinevezésének,
vallásszabadságnak és
földek szabad művelé .
jogát követelik.

1805. máj. 28. A
tárgyalás helyett őrizet
veszi Kara Gyorgye ro
bízottait.

1805. aug. 27. A
nemzeti főtanács rendel
re a belgrádi kerületben
vő Borakon ünnepi n
gyűlést" ~artanak. - A
raki skupstinán Antírn
jevói püspök Kara Gy

. g'yét felkeni a szerb ne
fővezérévé.

1805. okt. Nenadovié
tij a előteríesztésére a
vezetők a felszabadított
rületen mezszervezík a
zenkét tagból álló n
igazgató főtanácsot (gla
pravitelstrujutji Isovet
rodní), A főtanács hat
ja tanácsadóként sze
a többiek a hadügyí, p
ügyí, igazságo, közmű
dés-, külügyi és bel
tárcát látjá'k el.

1805. dec. A Szen
összehívott skupstina
Gyorgye indítványára
tagadja az adófízetést,
felszabadított terüle
lévő törököket is mega
tatla.

1806. jún. 3. Kara G
gye megkezdi Belgrád
tromát.

1806. aug. 9. A szerb
kelősereg a mísárí s
megveri a támadó
haderőt.
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1806. Czartoryski 1805, Az országgyűlés
herceg, I. Sándor' megengedi, hogya törvénv-

kü!ügynúnisztere, köz- hatóságok magyarul leve-
tási engedményeket lezzenek a helytartótanács-
t a lengyelek szá- csal. - Országos iparsta-

tisztika. Az iparosok száma
88.000,

1808. Sikertelen lázadás a
roszokmegszállta lengyel
.. eteken.

ROMAN VAJDASAGOK
ERDH YI ROMÁNOK

•.

1806. Budán részletek je-
lennek meg Sincai króniká-
jából - Klein előfizetési
felhívást bocsát ki négy-
nyeívű (román-latín-ma-
gyar-német) szótárára, de
még ugyanazon évben meg-
hal.

1805. Napoleon a har-
madik koalició ellen: Aus-
terli'tznél diadalt arat az
osztrák és orosz haderővel
szemben, de októberben
Nelson Trafalgarnál meg-
semmisíti Napoleon tengeri
haderejét. A pozsonyi béke:
Ausztria elveszti itáliai bir-
tokait, Bajorország kírály-
ság lesz .

1805. aug. Kara Gyorgye
fegyverbe szólítja egész
Szerbiát.

1805. dec. 26. Dalmácia a
pozsonyi békében francia
fennhatóság alá kerül.

1806-1813. A német feje-
delmek egy része rajnai
szövetséget (Rheinbund) kőt
Napoleon védnöksége alatt.

1806-07. Napoleon győz
Jena és Auerstádt mellett
a porosz-oro.sz szövetség
ellen s bevonul Berlinbe.
A friedlamdí győzelem után
Ill. Frigyes Vilmos kény-
telen megkötni a tilsiti bé.,
két. Napoleon hatalma tető-
fokán., Napoleon kapja
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1806. dec. Az első deval-
váció és államcsőd Auszt-
riában. 75 millíós kényszer-
kölcsön jegyzése. - Gentz
Frigyes udvari politikus,
osztrák politikai közíró, a
birodalom átrendezését, a
kormányzat központjának
Magyarországra való áthe-
lyezését és ú], föderatív
jellegű alkotmány kiadását
ajánlja.

1809. Ausztria a negyedik
koalíció reményében újabb
háborút indít Napoleon el-
len, de volt szövetségeseí
távoltartják magukat, sőt
Oroszország előbb titokban,
majd nyiltan is támogatja
Franciaországot.
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1806. A román vajdasá-
gokban letelepüIt bolgár
kereskedők megalapítják az
első bolgárnyelvű iskolát.

1809. Megjelenik Dobrev-
sky második átfogo nyelv-
tudományi műve (Ausführ-

"l Iíches Lehrgebáude der
bömischen Sprache).

, .
L

1807. Obradovié Dositei
Kara Gyorgye felkérésérs
elvállalj a a feJ:szabadított
szerb területek közoktatás-
ügyének megszervezését,

1807. febr. 6. Kara Gyor-
gye csapatai bevonu1nak
Belgrádba.

1807. máj. 11. A törak
nagyvezéri tanács elhatá-
rozza a Szerbia elleni bün-
tető hadjáratot

1807. okt. 20. Uzice alatt
a ezerb felkelők megverík
a Hasszári pasa vezetése
alatt álló török sereget,

1807. dec. 1. Kara Gyor-
gye "ideiglenes" békét köt
a törökkel. A fegyverszünet
1808. május l-ig tart.

1807. dec. 20. 'A skupstina
belgrádi üléséri elhatároz-
záka tizenkét kerületre
osztott szerb terület kato-
nai összeírását. Ugyanak-
kor az államtanácsot, mint
legfelsőbb kormányzó tes-
tületet, "szenátus"-nak ne-
vezik el. A skupstina ÜJé.
sén határozott indítvány-
ként elfogadják Szerbiának
a dunai vajdaságokkal való
egyesítését orosz védnökség
alatt.

1808. Raguzának a fran-
cia fennhatóság alá került
Dalmáciához való csatolása
kővetíkeztében megszűnik a
raguzai köztársaság,
Obradovié szerb középfokú
iskolát alapít Belgrádban
és a "szenátusi' üléséri a
felszabadított területek

- közigazgatásának vezeté-
sére magyarországi szerb
szakembereket ajánl.
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1806-1812. Orosz-török
háború. Michelson cárí tá-
bornok Moldvába, majd
Havas-Alföldre nyomul.
Utóda, Prozorovski is sike-
reket arat. - A vajdas:ágo]i
orosz megszállás alatt .

1807. Létrejön a slobozíaí
fegyverszünet, amely az
oroszokat - kezdeti sike-
reik ellenére - arra köte-
lezí, hogy a vajdaságokat
kiürítsék. Az intézkedést

tervezetében szociálís reror; azonban az oroszok egye-
mokat sürget. i lőre nem hajtják végre.

1808. okt. 12. Napoleon
Erfurtban hozzájárul ahhoz,
hogy Oroszország bekebe-
lezze a román fejedelern-
ségeket. Erre az ellensé-
geskedés a törökökkel is-
mét megindul. Prozorovski
tábornok, valamint utóda,
Bagratíon sikereket ér el
Dobrudzsában és a Duna
mentén.

Európa nyugati részét, míg
Sándor cár szabad kezet
kap Európában Törökorszá-
got és Svédországot bele-
értve. 'A kontinentális zár-
lat értelmében a szárazföldi
országok megszakítják ke-
reskedelmi összeköttetései-
ket Angliával.

1806-12. Orosz-török
háború.

• L Napoleon a tilsiti
létrebívja a var-

1808. A Ludovika Akadé-
mia és a Nemzeti Múzeum
alapításáról szóló törvénv.
(VII-VIlI. tc.)

1808. Spanyol lázadás
Bonaparte József, Napo-
leon bátyja ellen. A gue-
rilla-harcokat az angolok
is támogatják. - Fourier
tana a falanszterrendszer-
ről, Oroszországban
Szperanszkij 1812-ig lénye-
ges • reformokat valósít
meg.

1808-09. A svéd-orosz
háború Finnország meg-
szállását eredményezi.

1809. Ferenc császár ma-
gyar segítséggel próbál
szembeszállni Napoleonnal,
de Wagramnál vereséget
szenved, A schönbrunní
békében Ausztria elveszti
Galicia egy részét, vala-
mint az Illíria néven fran-
cia birtokká lett Adría-
vidéket. - Ferenc császár
kénytelen leányát, Mária
Lujzát Napoleonhoz fele-
ségül adni.
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1809. marc, Károly főher-
ceg alaptörvényeket ad oa
határőrvidékeknek.

1809. ápr. 22. Az osztrák
seregek Eggmühl mellett
vereséget szenvednek a
franciáktól.

1809. máj. 21-22. Károly
főherceg, császári fővezér,
Aspernnél győz a franciák
felett. - Tirolban Hofer
András császárhű felkelést
szervez 'a megszállo fran-
dák ellen.

1809. okt. 14. A schön-
brunni békében a monar-
chia elveszti Salzburgot,
Karinthia és Horvátország
egy részét, Krajnát és
Triesztet, minek követkee-
tében a 480.000 km'-re
"csökkent" birodalom ki-
szorul az Adriáról. - Ká-
roly főherceg fővezért csá-
.szári bátyja menesztí, sta-
diont a külügyek intézésé-
ben Metternich váltja fel.

1810. jan. Metternich
.Ausztría államminisztere.

1810. Piringer udvari köz-
iró Metternich sugalmazá-
sára "magyarbarát" köny-
vet ad ki (Ungarns Baride-
rien), mely egyben éles tá-
madás a magyar közjog el-
len. Pírínger kisérlete épp
oly hatástalan marad, mint
"a magyar nyelv közígaz-
gatási bevezetése tárgyá-
ban" hirdetett 1807. évi át-
látszó célzatú türingiai iro-
dalmi pályázat.

1810. Az orosz-török had-
járat idején ;M:amarcsov
Georgi bolgár hazafi sza-
badságmozgalmat indít,
amit a törökök rövidesen
vérbe fojtanák.
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1810. A prágai zenék on-
zervatórium alapítása.

1809. máj. Kara Gyorgye
felszabadító hadjáratot in-
dít Bosznia és Hercegovina
területére és a sjenicai sí-
kon megveri a török sere-
get, majd egyesül a monte-
negrói csapatokkal. Rövid-
del később visszavonulni
kénytelen, mert a törökök
Déligrád környékén széles
szakaszon betörnek Szer-
biába.
• 1809. szept, A törökök el-
foglalják Delígrádot és
kőzpontosított támadásra
készülnek Belgrád ellen,
amikor az oroszok Izmail-
nál súlyos vereséget mér-
nek a törökre. aminek kö-
vetkeztében a szerbíai tö-
rök haderőt az aldunai arc-
vonalra rendelik és Szerbia
felszabadul.

1809. okt. 14. A bécsi
(schönbrunni) békében a
Szávától északra fekvő hor-
vát terület osztrák fennható-
ság alatt marad, a folyótól
délre eső területek francia
uralom alá jutnak. A fran-
ciák polgári és katonai Hor-
vátországot, illetve "illyr
tartományokat" (Provinces
Illyrlennes) szerveanek, me-
lyekhez az említett horvát
'területeken kívül Karin-
thi a, Krajna, Isztria, Dal-
mácia és Raguza tartoznak.
A döntés értelmében a szlo-
vének is Napoleon Illyríá-
jának keretébe kerülnek.

1810.jan. Az illyr tartomá-
nyok kormányzója, Au-
guste Marmont marsall be-
vezeti a Code Napoleont,
új adórendszert állaplt
meg, megszünteti az egyhá-
zi tizedet és jobbágyrobo-
tot, eltörli a szerzetesree-
deket.
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1809.Napoleon Idáltvánva
a magyarokhoz. Felszólítja
a magyar nemzetet, szakad-
jon el a Habsburg-dinasz-
tiától s válasszon nemzeti
kírályt. A nemesség azon-
ban, félve a francia forra-
dalom vívmányainak hatá-
sától, az immár elavult
rendi berendezkedés védel-
mében uralkodója mellé áll.
A szöveget állítólag Batsá-
nyi János fordította ma-
gyarra. - Az utolsó magyar
nemesi felkelés, Napoleon-
nal szemben, Győrnél,
csúfos vereséget szenved.-
József főhe-rceg nádor terve
a monarchia újjászervezésé-
ről, Magyarország főszere-
pének [avaslásával,

1809. dec. Schwartrier
Márton, a pesti egyetem ta-
nára, Statistik des König-
reichs Ungarns címmel ki-
adja a középkeleteurópai
tudományos irodalom első
módsz.eres statisztikai gyüj-
teményét.

1809. máj.. 13. A francia
seregek második bevonulá-
sa Bécsbe.

1809. júl. 5-6. Awagrami
csatában Napoleon döntő
vereséget mér az osztrák
seregelere.

1809-1814. Napoleon az
Ú. n. schönbrunni rendelet-
tel meg szünteti az egyházi
államot, VII. Piust Savoná-
ban fogságba veti, de a
pápa álláspontja győz és
VII. Pius 1814-ben oevonul
Rámába.

1810-1861.
olasz egység
tője.

Cavour, az
megterem-
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1810. márc.-ápr. Mctter-
nich közlekedésí politikát
kezdeményez Franciaország
felé és előkészíti Mária
Lujza főhercegnő és Napo-
leon házasságát.

1810. febr. Hofer Andrást,
a tiroli szabadságmozgalom
vezérét agyonlövik a fran-
ciák. I

1811. jan. Hivatalos bécsi
kímutatás szerint az állam-
adósság meghaladja a 676
milliót.

1811. febr. 20. A "nagy
devalváció" Bécsben. Míg
O'Donnel kamaraelnök 1810
februári "fináncpátense"
egyharmadára lszállította le
a bankó értékét €IS helyébe
váltóeédulákat (Eínlösungs.,

- schein) ad, utóda Wallis
gróf az 1811 február 20-i
pátensben a papírpénz ér-
tékét egyötödére devalválja
és 1.060,000.000 forintnyi
bankó helyett 212,000.000
váltócédulát bocsát ki. A
új váltócédulákkal megálla-
pított értékegység (Wiener
Wáhrung) egyben az új
ausztriai pénzláboj jelenti.

1812. márc. Metternich ja-
vaslatára Ferenc császár
hozzájárul Napoleon kato-
nai támogatásához.

1812. ápr. Metternich si-
kertelen közvetítő tárgyalá-
sai Napoleon és a negyedik
európai koalíció között.

1812. jún.-dec. Schwar-
zenberg herceg vezetésével
külön osztrák hadtest vesz
részt Napoleon katasztrófá-
lis oroszországi hadjáratá-
ban.

1812. aug. Ausztria csat-
lakozik a Napoleon elleni
negyedik koalícióhoz és
résztvesz a drezdai csatá-
ban (aug. 26-27), ahol Na-
poleon utolsó nagy győz el-
mét aratja Schwarzenberg i
hadserege felett.
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1812. J. Palkovié cseh
irányzatú szlovák kultúr-
politikus irodalmi egyesüle-
tet alapít Pozsonyban "Spo-
lek literatury Isilovenské"
(Szlovák irodalmi kör) cím,
mel. Félévvel később iro-
dalmi és tudományos heti-
lapot ad ki Tydennik aneb
Cysarské Králowské Ná-
rodné Novíny . , (Hetilap,
avagy Császári-királyi Hír-
lap) címmel. A lap címé-
ben a bécsi cenzor az ere-
detileg feltűntetett slo-
venské (szlovák) [elzőt.nem
engedélyezi. A Tydennik
1818-ig rendszeresen meg-
jelent.

I SZERBIA, HORVATORSZAG

1810. febr. Kara Gyorgye
Marmonthoz fordul és a
francia védnökség kiter-
jesztését kéri' Szerbia
területére. - Marmont el-
utasítja Kara Gyorgye
ajánlatát.

1810. márc, Kara Gyor-
gye megbízottat eredmény-
telen tárgyalást folytatnak
a bécsi udvarral.

1810. máj. 13. A belgrádi
szerb kormányzótanács
(szenátusí egyhangulag az
orosz szövetség mellett
dönt.

1811. Obradovié
meghal Belgrádban. I

1811. jan. Kara Gyorgyét
a belgrádi szerb Ikonnány-
zótanács (szenátus) elnöké-
vé választják.

1811. szept. A Bosznia fe-
lől támadó török hadakat a
szerbek a felsődrinai ütkö-
zetben megverík, ;

1812. máj. 1. Sándor cár
üzen etet küld Kara Gyor-
gyének, mely ezerínt csak
abban az esetben köthet
különbékét a Portával, ha
az elismeri Szerbia' füg-
geflenségét,

1812. jún. 28. Kutuzov a
napoleoni támadás követ-
keztében Bukarestben bé-
két köt a törökkel. A bu-
karesti béke VIlI. pontja
szerint a Porta biztosítja a
szerb önkormányzatot és
általános amnesztiát hir-
det, de adófizetésre éserőd-
jeik lerombolására kötelezí
a szerb eket.

1812. aug. 2. Kara Gyor-
gye proklamációt intéz a
szerb néphez az ellenséges-
kedések beszüntetéséről és
elküldi megbizottait Nísbe,
majd Konstantinápolyba,
ahol Rusid pasa nagyvezér
feltételnélküli fegyverleté,
telt követel Szerbíától,
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1811. A napoleoni hábo-
rúkban több mínt milliárd-
nyira duzzadt papírpénz-
állományt a kormány de-
valválja.

1811-1831. Erdélyben a
bécsi udvar abszolutísztíku-
san (országgyűlés nélkül)
kormányoz,

1811. Megszületik a reích-
stadtí herceg (Sasfíók), aki-
nek Napoleon a római ki-
rály címét adja. - Sándor
orosz cár elszakad a kenti-
nentálís rendszertől és tit-
kos kereskedelmi szerződést
köt Angliával. - Stein né-
met jobbágy törvénye a
nagybirtoknak kedvez.

1812. Musicky Lucián
szerb költő és Kazinczy
Ferenc levélváltása a ma-
gyar-szerb összetartozásról.
- Hasonlóképpen nyilat-
kozik Vitkovié Mihály pes-
ti szerb író Kazinczyhoz
intézett leveleiben. - A
magyar rendek nyelvi és
iskolai követelései I a po-
zsonyi díétán.

1812. 1. Sándor cár Napo-
leon támadása miatt a há-
borút nagy sietséggel be-
fejezi, akárcsak az osztrá-
kok 1791-ben; Moldvában
a Prut és a Dnyeszter
köztí részéből Beszarábia
néven orosz ltartományt
alakítanak (Bukaresti bé-
ke, máj. 28.). Moldva ezzel
most már kelet felől is
rnegcsonkult, - P. Maior
Budán kiadja főművét a
románok dáciai eredetéről.

1812. Napoleon orosz had-
járata. A szmolenszki nagy
ütközet és a borodinoí győ-
zelem után eléri Moszkvát,
de a felgyujtott városból
visszavonul; seregét Kutu-
zova Berezina mellett meg-
támadja s 800.000 emberből
csak 35.000 menekül ren-
detlenül a határok felé.
Napoleon oroszországi ku-
darca megrendíti az európai
francia főhatalmat.
A cadízí spanyol ország-
gyűlés demokratikus alkot-
mányt készít el.
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1812. okt. 16-19. A szö-
vetséges seregek a lipcsei
"népek csatájá"-ban döntő
vereséget mérnek Napoleon-
ra.

1812.okt. 31. A Rajna felé
visszavonuló francia sereg
Hanau mellett szétverí az
osztrák-bajor támadó csa-
patokat.

1813. márc, Poroszország- I
ban nemzeti felkelés tör ki
Napoleon ellen. - Ausztria
eleinte tartózkodik a be-
avatkozástól, de ugyan-
akkor megszakítja korábbi
kapcsolatait Franciaország-
gal. - A bécsi pénzügyi
kormányzat a további de-
valváció megakadályozása
érdekében 45.000 "anticipá-
ció-cédulát' bocsát ki, me-
lyet a földadó ból kíván fe-
dezni.

1813. szept, Az oroszor-
szágí hadjárat kudarca és
a lipcsei vereség következ-
tében Napoleon kivonja
csapatait az illyr tartomá-
nyokból. A területek ismét
osztrák fennhatóság alá
kerülnek.

1814. márc. 19. Sikertelen
egyezkedő tárgyalások Na-
poleonnal a chátílloní kon-
gresszuson, A tárgyalások
meghiusulása után teljes
erővel folytatódik a szövet-
ségesék franciaországi had-
járata.

1814. márc. 21. Schwar-
zenberg győzelme Napoleon
"újonc-hadserege" felett Ar-
cis sur Aube mellett,
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1812. dec. A további tár-
gyalások során a belgrádi
skupstina a hűbérviszony
elísmerése fejében a beve-
zetett szerb közigazgatás
további fenntartását és Ka-
ra Gyorgye főknézi méltó-
ságának jóváhagyását kéri
a Portától.

1813. Srpske Novine cím-
mel új szerb lap indul
Bécsben. 'A lapnak irodal-
mi me1léklete is van.

1813. febr. A Porta eluta-
sítja a belgrádi skupstina
kívánságát és általános
megadást követel.

1813. ápr. Kara Gyorgye
elhatározza az újabb ellen-
állást.

1813. dúl. 3. Kara Gyor-
gye a Nis, Bosznia és Vid-
din felől támadó török ha-
dakkal szemben a topolaí
táborból végső ellenállásra
szólítja fel a szerb nem-
zetet.

1813. aug. A török sere-
gek Sabác alatt egyesülnek.
Kara Gyorgye fegyverszü-
neti kérelmét a Porta el-
utasítja.

1814. Jan Caplovíé ár-
varnegyeí assessor, majd
bécsi ügyvéd Zágrábban
kiadja a magyarországi
nyel vkérdésről szóló 'első
szláv röpiratot. (Der Sprach-
kampf in Ungarn.)

1813. dec. 4. A szerb fel.
kelés összeomlik. Kara
Gyorgye családjával és
szerb vezetőemberekkel Zi-
monynál magyar területre
menekül, ahol osztrák ka-
tonai megbízottak ideigle-
nesen őrizetbe veszik.

1814. febr. Dalmáciában
visszaállítják az osztrák
kőzigazgatást, hasonló-
képpen a \SlZlovénterülete-
ken is.
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1813. Poniatowski József
herceg, a lengyel trón vá-
rományosa, mint Francia-
ország marsallja, elesik a
lipcsei csatában.

1812-1825. A bécsi kor-
mány Magyarországon ren-
deletekkel korrnányoz és
nem hív össze ország-
gyűlést.

1813. Ioan Caragea, ha-
vasalföldi vajda idejében
rettenetes pestis pusztít
Bukarest környékén: mint-
egy 60.000 ernber esik áldo-
zatául. - G. Asachi meg-
kezdi Iasi-ban pedagógiai
működését és csakhamar
újjás:z.ervezi Moldva egész
oktatásügyét. Később Er-
délyből hív tanárokat a
Kárpátokon túlra (1820).

I
1814. A. Donici kiadja

jogi kézikönyvét, amelyet
Beszarábiában 1928-ig tör-
vénykönyv gyanánt hasz-
nálnak.

1813. old. 16-19. Lipcsé-
nél a "népek csatájában"
Napoleon döntő vereséget
szenved. Spanyolországból
Wellington végleg kíszo-
rítja a franciákat,

1814. jan. A Blücher és
Schwarzenberg fővezérele
vezetésével működő szövet-
séges seregek átlépik a Raj-
nát és összpontosított táma-
dást indítanak Páris ellen.

18t4. febr. 18. Napoleon
Monterau mellett visszaszo-
rítja Schwarzenberg sere-
gét.
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1814. márc. 31. A szövet-
ségesek bevonulnak Pá-
rísba. Május 30-án meg-
kötik az 'első párisi békét,
amely Franciaországot 1792.
január 1-00 határai közé
szorítja vissza.

1814. máj. Az osztrák se-
regek győzelmes hadjáratot
folytatnak Murat nápolyi
király ,ellen.

1814. szept.-1815. ápr.
Bécsi kongresszus.

1815. A bolgárok tiltako-
zasara ,a teljesen gorog
nyelvű iskolák mallett 'gö-
rög-bolgár iskolák alakul-
nak.

1815. JUD. 16. Napoleon
, Ligny mellett megveri
Blücher porosz seregét.
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1815. Ludevít Stur (1815-
1856), a szlovák irodalmi
és politikai megújhodás
vezéralakjának születése.

1814. júl. Orosz közben-
járá:sra az időközben sza-
badlábra helyezett Kara
Gyorgye családjával el-
hagyja Zimonyt, Oroszor-
szágba utazik, majd Besz-
arábiában telepedik le.

1815. 'A bécsi kongresszus
végleg Ausztriának ítéli az
illyr tartományokat.
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1815. A bécsi kongresszus
Vat'Bói nagyhercegségnél

bb területen lengyel
lIIIgl'esszusikirályságot lé-

t. Ezzel egyidejüleg I.
dor cár personális uniót

t Oroszország ésa
esszusi királyság kö-

tt. Poroszország és Ause,
a megtartják az előző
osztásokból származó te-
eteket, de Krakkó váro-

köztársasággá alakul,
ant és vidékét pedig

oszországíozcsatolják.

1814-1815 Interregnum és
jogbizonytalanság a vajda-
ságokban,

1814. Napoleont Elba szí-
getére internálják, míután
már előzőleg lemondott a
császári trónról. - ,Fran-
eiaországban XVIIi. Lajos
bÍiZJtosítja a francia forra-
dalom legfontosabb vív-
mányait.

1814. szept, Összeül az
eurőpaí koalíció hatalmai-
nak bécsi kongresseusa, Hó-
napokon át tartó tanácsko-
zások kezdődnek' a szövet-
ségesék között, A tanácsko-
zások folyamán éles fes~lt-
ség támad a lengyel kér-
désben Orosz- és Porosz-
ország között, nemkűlön-
ben a német államok belső
szövetségí viszonyának ki-
alakítása körül. A szövetsé;
gesek megegyezése csak
Napoleon váratlan vissza-
térésie folytán - aki 1815
március 20-án bevonul Pá-
risba - jön létre. A vitás
lengyel területek nagyob b
részét r. Sándor cár kapja
a lengyel királyi címmel
együtt, Poroszország kár-

r pótlást kap Szászországban.
Ausztria Belgium kívételé-
vel vísszanyerí régi birto-
kait,ezeken kívül a kon-
gresszus általlétrehívott
Ú. n. lombard-velencei ki-
rályságot, Isztriával és Dal-
máciával. . A kongresszus
határozatából az 1806-ban
jelképesen is megszűnt né-
met-római császárság he-
lyébe Német ScZövetséget
szerveznek, melyben Auszt-
ria vezető helyet biztosít
magának.

1815. Napoleon "száz-
napos uralma". Az angolok
és poroszok WeIlington és
Blücher vezetésével Wa-
terloo mellett döntő győ-
zelmet aratnak fölötte (jún.
18). Napoleont Szent Ilona
szígetére száműzik. A má-
sodik párisi béke Francia-.
országot 1789-i határaira
szorítja vissza. - A Met-
ternich irányításával meg-
alakult Szent Szövetség (1.
Sándor cár, Ferenc császár
és III. Frigyes Vilmos szö;
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1815. ápr. Milos, Obreno-
vié Milán uziceí knéz foga-
dott fia, felhívást intéz
szerb knézekhez a haza fel-
szabadítására.

AUSZTRIA BULGARIA I
CSEHORSZAG I- CSEHEK, SZLOVAKOK. SZERBIA, HORVATORSZAG

1815 .: szept, Szentszövet-}
ség Ausztria, Oroszország és
Poroszország között a "bécsi
kongresszus európai rend-
jének védelmében".

1815. máj. Obrenovié Mi
los,ekkor már ru '
knéz, vezetésével kitör
második szerb szabadsá
harc.

1815. jún. A belgrádi ke-
rületben kitört felkelés
kezdeti sikereket ér -el Pa-
leznél.

1815. júl. Valjevót elfog-
lalják a felkelők. Dublje-
nál Ali pasa török derék-
hada vereséget szenved,

1815. dec. Obrenovié Mi-
105 Marasli Ali belgrá
pasa jelenlétében eli
a Szerbia feletti törö
fennhatóságót. Az ekk
kötött Ú. n. belgrádi egyes-
ményben a szerb várakb
és városokban a török pa-
rancsnokok mellé sze
knézeket neveznek ki, akik
az évi adót és a 'közigazga
tás ügyeit intézik a Bel
grádban fel állítandó szer
iroda utasításai alapján.
belgrádi egyezményben
Porta hozzájárul Obreno '
Miloá főknézi méltósá
hoz.

í816. jún. 1. Űjabb deval-
váció Ausztriában. - Az
első Jacquard-<szövőszék
Bécsben. - Ferenc császár
nyiltparancsa az első oszt-
rák nemzeti bank (Privile-
gierte Osterreíchísche Na-
tíonalbank) alapításáról.

1816. jún. Kara Gyor
levelet intéz Obrenovi
Míloshoz, melyben felsz
lítia a török elleni általá
nos felkelés megszervez
sére, Obrenovié válasz n
kül hagyja a felhívást,
Kara Gyorgye régi hív'
sorra kíszolgáltatja a
.röknek.
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1816. márc. Kara Gyorgye
kihallgatáson jelenik meg
I. Sándornál és Szerbía
felszabadítását kéri.

vétsége): a felsorolt uralko-
dók Szent Szövetséget köt- '
nek, .hogyalattvaIóik eset-
leges felkelései ellen egy-
mást támogat'ní fogják. -
Német szövetség (Bund) a
német egység gondolatának
ápolására.

1815. jún. 8. A német feje-
delmek aláirjáka szövetségj
alap okmányt, létrejön a Né--
met Szövetség.

1815. nov. Obrenovíé Ml-
Ios követeket küld a Portá-
hoz, ahol 1, Sándor cár és
I. Ferenc császár is közben-
járnak az ellenségeskedé-
sek megszüntetése végett.
Az ez alkalommal kiadott
szultání fermán általános
amnesztiát helyez kilá-
tásba.
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1815 után. Carbonari-
mozgalom az Abruzzokban;
a lázadást végül osztrák
csapatok verik le.

1816. Scarlat Callimachi,
Moldva fejedelme, a szász
Flechtenmacher Keresztély
közremüködésével görög
nyelvű törvénykönyvet dol-
goztat ki (rornán fordítása
1833-ban jelenik meg).

1816-18. 1. Caragea ha-
vasalföldi vajda kídolzoz-
tatja a nevéhez fűződő tör-
vénykönyvet.

l:r.
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1817. Az osztrák rendőr-
mínisztéríum (Polizeihof-
stelle) élére Sedlnitzky gróf
rendőrminiszter kerül. Tel-
jes szellemi és politikai el-
nyomatás a Monarchia or-
szágaiban. Márciusban a
Monarchia protestáns egy-
házai sérelmi emlékiratot
intéznek az uralkodóhoz.

1819. Az első takarékpénz;
tárak Ausztriában.
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1820. A Metterních kan-
cellár által egybehivott
troppauí kongresszuson a
német szövetség tagállamai-
nak vezetői mozgalmat in-
dítanak az osztrák hegernő-
nia ellen.

1821. A nápolyi és torinói
olasz katonai forradalmakat
az osztrák helyőrségek le-
verik. - Laibachi kongresz-
szus Metternich elnökleté-
vel a német szövetség szo-
rosabb egységének létrehí-
vása érdekében. - A Ikon-
gresszus után Ferenc csá-
szár Metternichet első álla-
mi kancellárnak nevezi ki.
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1817. máj. Kara Gyo
Jassyból Bukaresten át
szerb határszélre u
hogy belső forrongást
masszon.

1817. júl. Kara Gy
orosz útlevél1el
mellett átlépi a szerb
bérterület határát.

1817. júl. 24. Ob
Milos ügynökei a ha
menti Radovanjeban
ölik Kara Gyorgyet.

1817. nov. 6. Obr
1818. Frantísek Ladislav Milost a Porta u

Rieger (1798-1876), az ó- joggal a szerbek kn
cseh párt vezérének szüle- ismeri el.
tése. - .VácIav Hanka be-
jelenti· állítólagos ősszláv
kéziratainak felfedezését
(Královod-vorsky rukopis-
königinhofi kézirat). A kéz- .
iratról, valamint a színtén
Hanka által bemutatott
grünebergí okiratról a
nyolcvanas években T. G.
Masaryk kimutatja apokrif
voltukat .

1820. A Cseh Nemzeti
Múzeum és Múzeum Tár-
sulat alapítása.
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1817. A Tudományos
Gyüjtemény című folyóirat
megindulása.

1819. A bocskoros neme-
sek szavazati jogot ,ny~
amegyegyűléseken.
Brassóban megalakul az
első takarékpénztár.

1821. Kollár magyarelle-
nes röpirata (über die Ma-
gyarisierung der Slawen in
Ungarn) elindítja a Ma-
gyarországot támadó politi-
kai pamflettek sorát, Rö-
viddel Kollár röpírata előtt
Zschokke Henrik német
regényíró folyóiratában
(Ueberlieferungen zur Ge-
schichte unserer Zeit) Iki-
méletlen támadást intéz a
magyarországi szlávellenes
irányzat ellen, ami Kol1árt
röpiratának megírására
készteti.

1818. Gheorghe Lazár
erdélyi kultúrpolitikus (1781
-1822) megkezdi Bukárest-
ben pedagógiai rnűködésétc
megnyitja az első magasabb
igényű Iromán iskolát s mint
Moldvában Asachi, különös
figyelmet fordít a földmé-
résre s más technikai tudo-
mányokra.

1818. Az aacheni kon-
gresszuson Metternich tár-
gyal a; német szövetségbe
tömörült államok vezetőivel.

1818. máj. 5. Marx Ká-
roly, a nagy szeeialista
mozgalmak megindítója,
születík Trierben. -- Mun-
katársa, Engels Frigyes
1820. nov. 28-án születik
Barmenben.

1819. Owen Róbert úlabb
angol munkásvédelmí tör-
vényt hoz létre.

1819-92. Walt Whitman,
Amerika legnagyobb köl-
tője.

1821.jan. 19. Meghal Sutu
Sándor, Havasalföld utolsó
fanarióta vajdája; Tudor
Vladimirescu (1770?-1821),
olteniai felkelővezér csapa-
taivrai Bukárest felé indul

1821. jan. 23. Tudor a tís-
manat kelostorból kiált-
ványt intéz a román nép-
hez s "a vérét szívó főpa-
pok és bojárok ellen .tűze-
li". Tudor ekkor még ISIZO-

ciális forradalmat sürget.
1821. febr. 20. Ypsilanti

Sárrdor aki korábban Bu-
karestben szervezte meg a
Hetairía" nevű görög sza-

badságmozgalmat, hadaival
Dél-Oroszországból Moldvá-
ba nyomul s rövidesen el-
éri Iast-t,

1821. máro, 16. Tudor be-
vonul Bukarestbe és tár-
gyalásokat kezd a nemzeti
érzésű bólárok egy részé-
vel. Csakhamar megérkezik
Bukarestbe Ypsilanti is:
Tudor tárgyalni kezd, ami-
kor azonban látja, hogy
hogy Ypsllantí csupán a
görög nép szabadságáért
küzd szembefordul vele,
hisze~ ő a görög uralkodó-
rétegben is a románság ki-
zsákmányolóit látja.

1821. máj. 15. A törökök
bevonulnak . Bukar estbe.
Vladimirescu táborában a
fegyelem teljesen felbom-
lik. TudOlrt Ypsílanti arrió-
tái (albán katonái) 'I'árgo-
viste felé visszavonulóban
megölik.
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1822. aug. Osztrák adó-
ügyi reform. A birodalmi
pénzrendszer végleges meg-
szilárdulása,

1825. Ferenc császár ÖlSZ-

szehívja az 1812 óta önké-
nyesen szüneteltetett dié-
tát. - Az osztrák belügyi
közigazgatás Metternich
személyes ellenfele, Kol-
lowrat kezében össznonto-
sul. •
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1821-1830. Megindul ia
cseh tudományosság re-
formkorszaka a prágai mú-
zeumi egylet (Cseh Mú-
zeum Társulat)' kezdené-
nyezésére.

1824. Brassóban megjele-
nik az első bolgár nyelvű
ABC-könyv.

1825. Lázongás a bolgár
egyházmegyék túlságosan
súlyos adókat követelő gö-
rög püspökei ellen,

1822. A Szávától délre
eső horvát területet visz-

. szacsatolják Horvátország-
hoz.

1825. Budai és délvidéld
szerb kereskedők áldozat-
készségéből megjelenik a
Szerb l!:vkönyvek (Srpski
Letopis, később SrpskeLe-
topisi) első kötete.

1826. jan. 21. Pesten meg-
alakul a Srpska Matica
(Szerb Matica) magyaror-
szági szerb közművelődési
egyesület, mely a szerb
művelődés tűzhelye lett. A
Matica hivatalos folyóira-
tában, a Letopisban, lezaj-
lik a szerb nyelvújításl
harc a Vuk Karadáíé által
képviselt népnyelvi reform
és az egyházi vezetők által
támogatatt szlaveno-szerb
műnyelv között. A szerb
népnyelvi reform csak a
negyvenes években gyöz
az egyház szívós elzárkó-
zása következtében,



1826. Lengyel N.emzeti
Bank alapítása Varsóban.
- Miczkíevícz "Szonettjei"
megjelennek Moszkvában.

MAGYARORSlAG VILAGTöRTiNETDUNAI FEJEDELEMSÉGEK
ERD'I YI ROMANOK

1821. máj. 5. Napoleon
halála.

1822-1823. A vármegyék
megtagadják a bécsi kor-
mány törvénytelen a-endele-
telnek végrehajtását.

1823. Kölcsey megírja a
Himnuszt.

1821. jún. 7. Ypsilanti
Drügasanínál megütközik a
törökkel, de vereséget szen-
ved .soErdélybe menekül
Az osztrák hatóságok Mun-
kács várába ínternálják
1828-ig; kevéssel utóbb
nagy nyomorban hal meg.

1822. lA román vajdasá-
gok trónjára - a fanarióta
uralom után - honi feje-
delmek kerülnek: 'Havas.-
élvén .Ghica Gergely (1822
-1828), Moldvában Sturdza
János (u. akkor). - Ezzel
megkezdődik a dunai feje-
delemségek kora,

1825-1827. Tizenhlárom 1825. Budán megjeleník a
éves abszolutizmus után az "Lexicon Budense", a ro-
uralkodó összehívja a ma- mán nyelv nagy négynyel-
gyal' országgyűlést. Ezzel vű szótára, amelyen Klein,
kezdetét veszi a reform- Molnár, Maior és mások
mozgalom, mely 184'1 viv- több, mint negyedszázadon

, mányaíhoa vezet. -- Szé- át dolgoztak. - Moldvában
chenyí felajánlja egyévi ji.í- lefordítják és románul iki-
vedelmét a létesítendő aka- adják D. Cantermírnek (vö,
démia céljaira. A Magyar '1710-11) : "Descriptio Mol-
Tudományos Társaság ala- daviae" című jeles 'törté-
pításáról szóló törvény (XI nelmi és földrajzi művét,
-XII. tc.) - Az ország- amely nagyban hozzájárul a
gyűlés elrendeli az anya- nemzeti érzés serkentéséhee.
könyvek' másodpédányaí-
nak a megvei levéltárakban
való őrzését (XXIII. Itc.).

1826.Az akkermani orosz-
török szerződés szerínt a
román fejedelmek 7-7 év-
re választandók, illetve ne-
vezendők ki. Elhatározzák.
a fejedelemségek "Szerve-
zetí Szabályzatának"~Re-
gulamentul Organíc) kidol-
gozását. - Budán megjele-
-nik C. Golescu nagybojár
útinaplója, amelyben kül-
földi utazásairól számol be.

1823. Spanyolországban
VII. Ferdinánd uraImát
francia csapatok állítják
helyre: '- 'Monroe ,elv:
Amerika az amerikaiaké,
tehát Amerika nem tűrí,
hogy európaiak beavatkez-
zanak ügyeibe.

1823-1849. Petőfi Sán-
dor, a szabadságmozgal-
mak legnagyobb költője, :

1824. X. Károly a francia
trónon. - Az első munkás-
szakszervezetek (trade-
union) Angliában. - Meg-
hal Byron.

182<1-26. Görög szabad-
ságharc. ,

1825. Az angol Stephen-
son az első gőzmozdonyt
készíti. - Oroszországban
a dekabrísták forradalmi
szervezkedése, Puskin rész-
vételével.
, 1825. Oroszország déli ré-
szén francia hatásra, radi-
káli~ és forradalmi körök
alakulnak Muravjev, majd
Pestel ezredes vezetésével.
Céljuk a jobbágyság telsza-
badítása és a föld felcsztá-
sa. 1. Sándor cár halála
után decemberben tör ki az
Ú. n. dekabrísta ~cl.kelés,
melyet azonban 1. Miklós
cár lever.

1826. 1. Mi'klós cár meg-
alakítja a Titkos Bizottsá-
got, melynek feladata revi-
deálni az előző cár szabad-
elvű intézkedéseit - A Tc-
rökországgal kötött októuer
7-ikiackermanni szerződés
biztosítja ez orosz Iobngó
jogait a Fekete-tengeren.
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1830. júl. A francia júliusi
forradalom és az ezt követő
lengyel és olasz felkelések
megrenditik Metternich ab-
szolutízmusát. Metternich
kisebb jelentőségű refor-
mokat javasol, az uralkodó
Kollowrat tanácsára elzár-
kózik azok teljesítése elöl.
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8ULGARIA

1827. A tírnovöí lakosság
elűzi krétai származású
püspökét. l

1828. A szkopljei bolgá-
rok elűzik görög püspökü-
ket.

1829. H. Venélin megírja
a bolgár nép. első tudomá-
nyos érté'kű történetet.

CSEHORSZAG
CSEHEK, SlLOVAKOK

1828. Jungmann kerszak-
alkotó műve, a Cseh-nérriet
szótár befejezi a cseh iro-
dalmi nyelvújítást. - A
pozsonyt jev. liceum ifjú-
sága L. Stur vezetésével
Jednota literáma (Irodalmi
egylet) címmel egyesületet
alapít.

1830. Rudnay Sándor her;
cegprímás, esztergomi ér-
sek nyilatkozata (Slavus
sum etc) lendületet ad a
szlovák nemzetiségi mozga,
Icmnak. - Prágában. meg-
alakul a cseh Mática ..

1826. ápr. Boszniában 1
Mahmud szultán ere
janicsárellenes intézk
seinek hírére zendülés t
ki a janicsár-uralom

1827. máj. 27. Milos
visszaállítja a szerb kOll
mányzótanácsot Srpski
vet néven.

1827. okt. 7. 'A Porta
ackermani szerződésben
ismeri az 1812. évi
autonómiát,

1828. máj. 26. A kragu'
váci skupstínán Milos
az időközben kitört o
török háborúval kapcsola
ban kimondja a szerb h
bérfejedelemség seml
ségét.

1829. Husszein Ber
aga, boszniai szaba
harcos bosnyrák n
felkelést szervez a tö
uralom ellen. Aláza
csak sokszoros túlerővel
kerűlleverni, Husszein
Eszékre menekül.

1829. szept, 14. A dri
polyí békében a Porta
()roszország kívánságára
kiterjeszti a szerb au
miát.

1830. jan. A Porta szu}
ni fermánban értesíti
Iost, hogy knézi mél
gát és a szerb hűbéres
[edelemséget végleg
meri.

1830. márc. Török-
bizottság érkezik S

I ba a szerb fejedelemség
tárainak megállapítása
gett. - Montenegró
jára lép II. Peter Nj
(1830-1851) fejedelem,
XIX. század első felén
legnagyobb szerb költőj
- Gáj Lajos zágrábi
vát kultúrpolitíkus, az
séges horvát hel
megteremtője. "illyrizm
néven politikai-sz
mozgalmat indít.

1830. aug. 15. II.
mud hatti serfije (ur
dói leirata) kimondja,
a törökök ezentúl csak
szerbiaí várakban
kodhatnak.
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1828-9. Orosz-török há- 1828-29. Orosz-török há-
ború. Az orosz seregek át- ború: ennek eredménye-
haladnak a román fejede- képen a szultán elismeri
lemségeken és átvágva Bul- Szerbia önkormányzatát, -
gárián, Konstantínápolyhoz O'Connel, az ír katolikus
közelednek, A törökökbé- politikus, a Test Act elle-
két kérnek. n~r~ képviselő lesz s ki-

V1VJaa katolikusok egyen-
jogúságát.

1829. Havasalföldön I.
Heliade-Radulescu, Moldvá-
ban G. Asachi megindítja
az ,első rornán újságót (Cu-
rierul Roménesc, Albina
Románeasc á) Iasi-ban sor
kerül iá 'I'reí-Ierarhí temp-
lom meIletti iskola újjá-
szervezésére. ' J

1829. szept, 14. A driná-
polyi békében ·a porta az
oroszoknak engedi át a Du-
nadeltáb, felszabadítja a
dunai és fekete tengeri ke-
reskedelmí hajózást s 10 1830. Párisban a júliusi
millió arany hadikárpótlás forradalom után Lajos
fizetésére kötelezi magát, Fülöp váltja fel X. Károlyt.
amelynek teliesítéséíg az - Belgium elszakad Hol-
orosz csapatok megszállva landiától; kírálya Lipót
tartják a román fejedelem- szász-kóburg-gothaí her-
ségeket; ezek 'a portának eeg. -<.. Mickievícz, a nagy
ezentúl természetben sem- lengyel költő, emigrácíóba
mit sem szállítanak. A fe- voauí. - Vasúti közlekedés
jedelmek ezentúl életfogy- r1.a~chester és Liverpool
tiglan választhatók: a szul- kozott.
tán Ikötelezi magát arra is,
hogy az orosz megszállás
idején a két fejedelemség
előkelőinek meghallgatásá-
val készülő Szervezeti Sza-
bályzatot elismerje,

MAGYAROIlSZAG

1828. I. Miklóst Varsóban
elország királyává

bronázzák. Mickievícz ki-
adja "Konrad Wallenrod"

ú hősi eposzát Szent-
~árott. Goszlinskí
(1801-1876) az első lengyel
proletár-költő könyvet ír
az ukrán parasztforrada -
10mróL

1829. Mickievicz emig-
ril. Németországba, Svájc-
ba, Olaszországba, majd
Párizsba megy a lengyel
ugy európai propagandája
érdekében.

1827. C. Golescu Buka-
restben. a gróf Széchenyi
István alapította Magyar
Tudományos Akadémia pél-
dáján fellelkesülve, maga
is román tudós társaságot
szervez.

1830. Törvény a bírósá-
gok rnagyarvagy latin
nyelvhasználatáról. a köz-
hivatalnokok és ügyvédek:
magyar nyelvtudásáról
(VIlI. tc.). - Megjelenik
Széchenyi István Hitel-j·e.

1830. máj. A magyar or-
szággyűlésen Varasd és Zá-
gráb megyék horvát köve-
teí hozzájárulnak a magyar
nyelvnek a társországok
iskelálban való tanításához.

1830. szept, 27. V.. Ferdi-
nándot még atyja életében
Magyarország kírályává
koronázzák.

]827. Navarin mellett a
török flotta súlyos veresé-.
get szenved az európai koa-.
lícióval szemben. - Meg-·
hal Beethoven.

1829. A Balkánon Diebié,
Ázsiában Paskievió orosz

hadvezér számos győzelmet
arat, Érzerum elesik, szept,
4-én . II. Mahmud török
szultán kénytelen me.gkötni
a 'dri,nápolyi békét, amely-
lyel megnyitja a Dardanel-
Iákat ~S a Boszporust a Tö-
rökországgal barátságos vi-
szonyban élő hatalmak ha-
jói előtt.
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1831. Ferenc császár a J ó-

zsef nádor és gróf Reviczky
Adám kancellár között tá-
madt vitában utóbbit támo-
gatja, mint a királyi abszo-
lutizmus képviselőjét, a re-
formokra hajlamos József
főherceg nádorral szemben.

1832. aug. 9. Reindl oszt-
rák kapitány merényletet
kísérel meg V. Ferdinánd
ellen Badenban.

I
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I SZERBIA, HORVATORS

1832. ápr, Vuk
a szerb nyelvújítás v
aki Obrenovié Milo§ ro
hívására éveket tö
Szerbiában, elhagyja
biát és emlékiratot
Milos fejedelemhez,
ben figyelmezteti, hogy
szerb közművelödést e
nyagolja és alkotmány
kül kormányoz.

1831. márc, 7. A cseh tar-
tománygyűlés rendjei meg-
szavazzák a cseh nemzet
átfogó történetéről szóló
munka költségeít, - A
"Cseh nemzet története"
megírására Erantisek Pa-
lacky kap megbízást.

1831. dec. 12.Belgrá
a skupstina ünnepi ill
felolvassák a szerb fej

. lernség határainak éa
loé szerb fejedelemként
ló elismeréséről, val
a szerb szenatus végi
engedélyezéséről szóló
táni leiratokat.

1832. 'Belgrádban ro
lenik az első szerbiai
tíkai hírlap Srpske No
cimen.

1833. Safárik az újvidéki
szerb gimnázium volt igaz-
gatója Prágába költözik és
érintkezésbe lép Palacky-
val. Kollár Herva-
tovíé Domoljub álnéven
Zágrábban kiadja 1821.
évi röpirat ának: bővitett
kiadását "Sollen wir ffiSi-
gyaren werden?" címmel.
- Jan Holly szlovák költő
eposzaiban (Svátopluk 1833,
Sláv 1834, Cyrilomethodia-
da 1835) először jelentkezik
a szlovák őstörténetí szem-
lélet.
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1831-1832. Országos ko-
lerajárvány 240.000 halottal.
A felvidéki babonás nép a
hatosági fertőtlenítő eljá-
rásban mérgezést vél és
több felé fellázad.

r

1831. júl.-1832. jan. 10.
Félévi munkávad. elkészül
a Szer'vezetf Szabályzat; az
elso román alkotmány-tör-
vény. Havasalföldön 190,
Moldvában 132 képviselő"
akik (közül csak 27 képví-.
seli az iparosokat és keres-
kedőket (a többi mind bo •.
jár), választja életfo,gytiglan
a fejedelrnet. Megalakul -
szintén a bojárság tagjaiból
- az első román nemzet-
gyűlés (Adunarea Obsüeas-
c a), amely [avaslattal for-
dulhat nemcsak a fejede-
lemhez, hanem a továbbra
is hűbérúri kiváltságőkat
élvező Törökországhoz s a
"támogató hatalomként"
szereplő Oroszországhoz,
Mindegyik fejedelem mel-
lett hat-hat míníszter áll;
ennek kapcsán minisztéríu-
mok és levéltárak alakul-
nak, Gondoskodás történik
a nemzeti .hadsereg felállí-
tásáról is; ezenkívül a
Szabályzat utal a két fe-
jedelemség egyenlő nyel-
vére vallására és szoká-
~air~, tehát már burkoltan
felveti az egyesülés lehető-
ségét.

1831. Nagyhatalmi meg-
egyezés biztosítja Belgium
.,örök semlegességét".

1831. jan. 25. A lengyel
ággyűlés trónrosztott-
jelenti ki az orosz ural;
házat a kongresszusi

ályság terül etén.
1831. febr. 25. Véres üt-

Grochownál Diebié
tábornagy hadai ils a
el forradalmi csapatok

1831. máj. 26. Az osztro-
űtközetbena lengyel

i hadsereg ka-
fálls vereséget szen - '

31. szept. 7. Paskíevié
hadsereg tábornok be-
Varsót. A forractalmi
oryski-kormány a po-
határon át nyugatra
ekül. A lengyel emigrá-
európai központja Páris

Mickievicz, Slowacki,
skí és Chopín részt-

ek a párizsi emigráció
[ában.

1832. Az 1831. őszéri fel-
esstett lengyel alkot-

végleg eltörli Pas'"
evié herceg, 1. Miklós
sói kormányzója. - Ez-
egyidöben bezárják a
. egyetemet. - A po-
rszági 'lengyelek nyilt

omása is megkezdődik.
1832. febr. 26. Paskievié
dja Varsóban az Ú. n.
ganíkus Statútumot, mely
törli az egykori kongresz-
si kírályság kedvezmé-
eit.

1832-1836. Az országgyű-
lés az eisikkadt urbéri re-
form ellenében jelentős
iobbágyügyí reformokat
hoz: 1. a jobbágyok örök
szerződést köthetnek föl-
desurukkal szolgálataík-
megváltása tárgyában.' 2.
a közös (földesúri-pa-
raszti) legelők feloszt-
hatók az érdekeltek: között,
3. a jobbágy, ha elköltözik,
házán kívül haszonélvezeti
jogát is eladhatja (IV-VIlI.
.tc.), - Ugyanekkor törvény
mondja ki egy Buda és Pest
közötti állandó híd (a Lánc-
híd) építését (XXVI. tc.), a
pesti nemzeti színház alapí-
tását (XLI. tc.), s vasutak

\

építését (XXV. tc.).

1833. A párizsi emigráció 1833. Kossuth Lajos-meg-
je Czartorysld Ádám her-.I ir:d~~~,aaz Ors~ág~ési ?:,u-

az 1831. évi forradalmí l dósításokat. - Koilár rOP-
el kormány elnöke. '\ Irata (Sollen wir Magyaren

werden?) Zágrábban forra-
l833. A magyar ország-] dalmí hangulatot kelt; a po::.

és tiltakozik Lengyel- i zsonyí orsz~ggyűlésen 1833
g elnyomása ellen. _ május .18-:~n He~:~~e~?~,

párizsi lengyel emigráció tor~)!;t~,h ~o~;t "gy~olk?do
ivást intéz a magyar Iázitás vádját emeli a rop-
ethez irat ellen, követelí a seer-

. ző személyének megállapí-
tását és megbüntetését, A
követi tábla elutasítja a
kérelmet, nll.vel jogütközést
lát abban, hogy a sajtósza- '
badságért küzdő magyar
országgyűaés kérje egy ha-
zai sajtótermék üldözését.

\
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1835. máre, 2. II. Ferenc
osztrák császár, Magyar- és
Csehország királya meghal
Bécsben. utódja fia, a kor-
látolt képességű V. Ferdi-
nánd. - Az új uralkodó
helyett régenstanács intézi
az ügyeket. Tagjai: Lajos
főherceg, Metternich és
Kollowrat.

I
1836. V. Ferdinándot

Csehország királyává koro-
názzák, Kollowrat soroza-
tos tárgyalásokat folytat a
nemmagyar nemzetiségek-
kel.

204

1835. Apr'ilov Vaszíl meg-
alapítja Gabrovóban az
első bulgáriai bolgár nép-
iskolát. Egy évtizeden be-
lill 53 iskola műkődik Bul-
gáriában; a nemzeti öntu-
datosodás mozgalma meg-
indult. - Nagy oclgár ÖS7.-
szeesküvés Tirnovoban, me-
lyet véresen elfoitanak. A
mozgalom egyik vezére,
Mamaréov György külföld-
re menekül. \ ,

_1836. Kaptnovóban bol-
gár hazafiak fegyveres fel-
kelést robbantanak ki a tö-
rök uralom ellen. A törö-
kök leverik a felkelést, a
kapínovóí összeesküvőket
kívégzík,

1834. Samo 'I'omásik szlo-I 1834. febr. Milos fej
vák költő megírja Hej Slo- lern a kragujeváeí
vané c. költeményét, melyi nán kilátásba helyezia
később iHej Slováci címen ügyi reformokat.
lett ismert.

1835. Martin Hamulják] 1835. Gáj az ú. n.
szlovák Író és kUltÚrpoliti-I' horvát nyelvjárást az '.
kus Pesten megalapítja a mozgalom irodalmi
szlovák nyelv és irodalom vévé teszi és Kollár ha .
barátainak társaságát, alatt bejelen:ti a déli

népek irodalmi kölcsö
ségének elvét. Az
kezdve horvát poli .
irányzatként szereplő,·
mozgalom" elnevezés
ben az "illyristák" ős
ténetí elméletéből, de ro
den valószínűség szerint
napoleoni "illyr tarto
nyok" elnevezésből fa
Gájék "illyr" mozg
már a karinthiai, gö
isztriai, krajnaí, stáje~
szágí, horvátországi,
vóniai, dalmáciai, ra
boszniai, montenegr6i, h
cegovínaí, szerbiai és dél.
magyarországi szlá
egyesítésének tervét hlr-
deti. - Gáj Kolowrat en
gedélyével Danica (késő
Danica Ilirska) címmel
litikai kérdésekkel fogl
zó irodalmi folyóiratot in

1835. febr. 14. Az
kragujevácí skupstinán Mi-
los fejedelem bejelenl!ia
Srpske Novine szerkesztűie,
Davidovié által készített
alkotmánytervezetet, mel1
mint Szerbía első alkot.
mánya, 1835 február 15-én
életbe lép.

1835. máre. 29. Milos fe-
jedelem a Porta és több
európai hatalom tiltakozá-
sára felfüggeszti a szabad-
elvű alkotmányt.

1835. okt. Mílos fejede-
lem rendeleti úton közli,
hogy Szerbiában minden
politikai hatalom gyakor-
lása egyedül az uralkodét
illeti meg. Míloé önkény-
uralmával szemben az ú.n,
akotmányos ellenzék Simi~
Stoján és Vuiíé Tamás ve.
zetésével ellenállást szer-
vez Miloé ellen. - Zágráb-
ban Novine Hrvatske cí-
men Gáj politikai hírlapot
indít.

1836. Kollár a Hronka
című folyóiratban közli a
szláv irodalmi kölcsönös-
ségről (O Jíterárnei vzá-
jemnosti etc) szóló tanul-
mányát, mely az irodalmi
nagyszláv tudat doktrinája
lesz.
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1834-38. Fokozódó poli-
. és gazdasági elnyo-

lés a megszállott terű-
en.

MAGYARORSZÁG

18;'4. Wesselényi Miklós
nagykárolyi beszédében a
magyar társadalmi visszás-
ságok rendezését követelí.
A bécsi udvari kancel-
lária utasítására a ma-
gyar vármegyék sorra visz-
szahívják az úrbér [avasla-
tot támogató "demokrata"
követeket. Wirkner Lajos
kancelláriai titkár tárgya-
lásai a haladószellemű kö-
vetek: visszahívása körül.

1836-1847. A Nemzeti
Múzeum építése. .

1836. Kossuth megindítja
a Törvényhatósági Tudósí-
tásokat.

1837. A bécsi kormány
veszélyesnek mínősítí ,Kos-
suth működését és .több
más reformpárti politikus
után (Wesselényi Miklós,
Lovassy László ' stb.) őt is
törvénytelenül elfogatja.
Börtönbüntetésre ítélik,
melyből 3 évet ki is tölt.

DUNAI FEJEDELEMSÉGEK I
.RDíL YI ROMANOK

1834. A szentpétervárí
egyezmény alapján a két
nagyhatalom Havasalföld
trónjára :Ghica Sándort
(1834-1842), Moldva trón-
jára pedig Sturdza Mihályt
nevezi /ki (1834-1849). Ghi-
cát 1840-ben Gh. Bibeseu
váltja fel.

1835. Ia siban megszerve-
zik laz "Academia Mihailea-
na," nevű főiskolát, amely-
nek első itanárai 1. phica,
a, jeles író és publicista, a
bánsági származású Eftimie
Murgu ifiiozófus .és M. Ko-
ga lníceanu, a romantikus
nemzedék nagy történetíró-
ja :(1817-1891).

1836. A választásokon a
haladó párt nagy többséget
szeréz s ez arra 'bírja Ruck-
mann bukaresti orosz kon-
zult, hogy a Szervezeti Sza-
bályzathoz újabb cikkelyt
csatoljon, amely szerint az
eredeti intézkedéseken túl-
menően semmiféle reform
nem hajtható végre.,

1835. febr, 15. Életbelép
az első szerb alkotmány.
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1838-1871. A bolgár nem-
zeti és kulturálís mozgalom

II szívós küzdelem során ki-
szorítja a bolgár 'egyház ve;
zetéséből a -fanariótákat, A
küzdelem voltakép 1833-
ban kezdődik, amikor a
nemzeti mozgalom hívei
eredménytelenül :kérik a
konstantinápolyi pátríár-
kát, hogy bolgár származá-
sú püspököket nevezzen ki
Bulgáriában. A !kudarc után
a bolgár hazafiak még a
pápasággal való úníó gon-
dolatát is felvetik, mire az

1839. máj. Kolowrat ' orosz ortodoxia, majd maga
Ljudevít Gájt, a Danica a cár is közbelép a Portá-
szerkesztőjét, uralkodói ki- nálo 1866-ban a pátriárka
tüntetésre terjeszti fel. már hajlandó lenne a bol-

gár nemzeti egyház elisme-
résére azzal a feltétellel,
hogy ~ 'tráciaí 'és macedó-
niai bolgárok továbbra is
görög-fanarióta egyházi
fennhatóság alatt marad-
nak. A nemzeti mozgalom
hívei elutasítják az aján-
latot.
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1836-37. Prágában meg-
jelenik Palacky főműve:
Csehország története (Ge-
schichte von Böhmen) cím-
mel. tA munka a cseh tör-
téneti nemzeteszmo for-
dúlópontját jelenti. (

1837. szept. Milos
űzi az alkotmányos
zék vezéreit, akik a
kívánságára rövidesen
szatérnek Szerbiába.

1838. Varasdon és
rábban megalakulnak

. első "illyr" olvasókör"
A visszavont 1835. éVi
kotrnány helyett ,
vény"-t (Ustav) ad ki
fejedeleiID.. Az Alaptö
értelmében a korm
hatalmat a tizenh
szenátus és a Porta
egyezése nélkül el
mozdítható miniszterek
korolják. Az új törv
szerb alkotmányos ell
elutasítja.

1839. febr. 2'7. A:z.1
évi alkotmány elvi
sításával a skupstina új
kotmányt fogad el,
lehetövé teszi az első s
kormánytanács meg
lását (Sovet).

1839. jún. 10. A szerb
kotmányos ellenzék
rei, Sim;ié és Vmit, a
stina ülésén lemon
szólítják iel az alkotm
ellenesen kormányzó
fejedelmet.

1839. jún. 13. A szen!
felszólítására Milo!! alá
lemondását és elha
Szerbiát,

1839. jún. 17. A ko
zást ideiglenesen Milos
fejedelem legidősebb
Milán, veszi át, aid
a skupstina háromtagú
genstanácsot (Petronij
Vujié, Obrenovié válaS2Jt.

1839. júl. 10. Obreno
Milán régens halálá
úiabb dinasztikus v
tör ki Szerbiában. A
mánytanács követeket
az Oláhországba emi
Milos másodszülött fié
Obrenovié Mihályért,
ellenzék Kara Gyorgye
ládjának visszahívasán
radozik.
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1837. Megnyílik a buda-
pesti Nemzeti Színház, -
Vörösmarty megírja a Szó-
zatot.

• A görög-katolí-
egyesült) egyház
Litvániában és

ciában.

1838. A pesti nagy árvíz:
4200 ház közül 2200 -őssze-
omlik.

1839. Országos nemesi
statísztika: 135.000 nemes
családot, 680.000 nemes sze-
mélyt írnak össze. - Meg-
épül az első magyar lóvas-
út Pozsony és Nagyszom-
bat között.

DUNAI FEJEDELEMSÉGEK
!RDIL YI ROMANOK

1837. Kogalníceanu kiad-
ja franciául a románok tör-
ténetéről írott művét.

1838. G. Barifiu megala-
pítja Erdély első román uj-
ságját, a Gazeta TransiLva-
níeít, - Moldvában meg-
alakul a két első táblabíró-
ság (Curtea de Apel).

1839. Párisban megalakul
a román egyetemi hallgatók
köre, amely szélsőségesen
demokratikus, sőt forradal-
mi elveket valil.

1837. A chartista mozga,
lom Angliában általános
titkos választójogot köve,
tel. - Viktória kírálynő
trónralép. Puskin és
Leopardi halála .

1839. nov. 3. Szultáni
rendelet, az Ú. n. "gülhanei
hatti serif'" ("rózsaházi ma-
gas rendelet") a balkáni
török tartományok moha-
medán és keresztény alatt-
valói társadalmi viszonyá-
nak rendezését igéri.
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1842. A megújított német
vámszövetség csa tlakozásra
szólítja Ausztriát. Az oszt-
rák gazdasági élet vezetői
tiltakoznak a régenstanács-
nál a..-'csatl~ozás ellen.
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CSEHEK, SZLOYÁKOK

1840. J. Palkovié távozá-
sa után a pozsonyi ev.
Iiceum szláv nyelvi és iro-
dalmi tanszékének új elő-
adója, L. Stur nemzeti
mozgalmat indít a szlovák
értelmiségi ifjúság köré-
ben. Stur hatására a lőcsei
szlovák irodalmi egylet al-
manachja (Jitrenka) nyil-
tan hirdeti a szláv irodalmi
kölosönösség (vzájemnost)
elveit. amiért "gróf Zay Ká-
roly, a tíszánínnení ev.
egyház főfelügyelője be-
tiltja a szlovák" irodalmi
egyesületek "működését,
Sturekkor országos politi-
kai mozgalmat szervez,

1841. Jozeffy tíseolcí ev.
lelkész küldöttséget vezet
Metternich elé s a szlovák
nemzetiség számára egye-
temi szláv tanszéket, több
szlovák cenzort és nyelvi
védelmet kér. "

1840. A konstantinápolyi
bolgárok - szabadságmozga-
lomba tömörülnek.

1841. Lázadás a török ka-
tonaság ellen a Morava ví-
dékén; bolgár forradalmi
szervezkedés Brailában. Az
utóbbit a helyi hatóságok
hamar elfojtják.

1840. márc. 17. A .
tikus válság Obrenovié
háily hazatérésével meg
dódik, Az ifjú fejede!
leteszi az esküt az 1835.
alkotmányra.

1840. aug 3. A topcsi
mezőn tartott szerb n
zetgyűlés az alkotm
ellenzék vezéreinek elfo
tását és bíróság elé
sát követeli.

1841. Gáj Világosvári
más álnéven Zágráb
röpiratot ad ki a ma
nyelvi reformok ellen.

1841. márc. Orosz és
rök részről az ellenz
való megbékélést aj' .
Mihály fejedelemnek.

1841. jún~kt. Ob
vié Mihály közoktatás-
igazságügyi reformokat
zet be, tudományos .
ságot és színházat aJa
Belgrádban.

1841. okt. A bizalmá
visszafogadott Vujié
csára Mihály fejedel
szárnysegédjévé neveri
az emigrációból víssza
Karagyorgyevíé Sándort.

1842. aug. 29. A szerb
litika vezetői, Vujié, Pe
nijevié és Miljutin G
nin összeesküvést sz
nek Obrenovié Mihály

1842. szept, 6. Obreno
Mihály Zimonynál
területre menekül,

1842. szept, 13. A vra
mezőn tartott szerb n
zetgyűlés trónfoszto
nyilvánítja az Obrenovi
kat és Ka.ra.gyorgy
Sándort Szerbía fejed
vé választja.

1842. nov. Sándor fej
lern az alkotmányos ellen-
zéket bízza meg ko
alakitással. Szerbia
mányelnöke és belügyml
nísztere. Vujié, külügymi
nísztere Petroníieviő,

1842. nov. 14. A po
hatti seriffel megerősíti
ragyorgyevíé fiának, Ka
ragyorgyevié Sándornak
vracsárí rendkívüli
zetgyűlés által történt m
választását.
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1840. A litván alkotmányt
megBZÜntetik.A cárí fenn-
batóság alá került lengyel
" litván területeken beve-
atik az orosz törvényköny-
vet.- UgyanakIImr IV. Fri-

es Vilmos porosz .király
jelentéktelen iskolai ked-
'feZInényekettesz a politi-

jogaitól megfosztott
roszországi" lengyel-

~gnek.

MAGYARORSZAG
I

DUNAI FEJEDÉLEMSÉGEK
EIDU YI IOMANOK

1840. Megindul Kogalní-
ceanu lapja, a Dada Lite-
rar a. - Alexandri, a kiváló
költő (1819-1891), aia~i.i
színház élére ilrerül. !

1840. Liberálls szellemű
közgazdaságí -törvényhozás:
váltötörvény (XV. tc.), rész-
vény társasági, gyár- és
munkástörvény (XVI-
XIX. tc.). - Megindul a
Budapesti Szemle.

1840. A londoni konfe-
reneia szerínt a Törökor-
szág féletti protektorátust
öt .nagyhatalom vegye át
(Oroszország, Anglia, Ausz-
tria, Francia- és Porosz-
ország). - Megalakul· az
első nagy hajózási vállalat,
a Cunard Line. - Ausz-
tráliába, mely igen gyorsan
felvirágzott, többé nem kül-
denek deportáltakat.
Viktória férjhez megy Al-
bert seász-kóburg-gothaí
herceghez.

1841. Üj büntetőtörvény-
könyv készül. r- A Pesti
Hirlap megindulása xos-
suth szerkesztésében.
Megjelenik Széchenyi Ke-
let népe című munkája és
Kossuth Felelete.

184.1. Louis BIanc "A
munka szervezete" című
munkájával a: szeeialista
gondolat egyik előfutára
lesz. !

1842. Az angolok Hong-
Kongban,

1842. A zágrábmegyeí
tisztújítás és Haller bán
beiktatása alkalmával az
Illyr párt magyarellenes
politikai tüntetést rendez
és erőszakkal eltávolítja a:
tisztújításról a magyar ren-
deket támogató turopoljei
(túrmezei) horvát nemessé-
get, melynek vezetője JOS1-
povíé, a: turmezeiek grófja,
sikertelen politikai ellen-·
mozgalmat szervez az illy-
risták ellen. - A Lánchíd
alapkőletétele.
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1844. Jovan HadZié
gyarországi szerb közjo
szerkesztésében elk
Szerbia első polgári
vénykönyve, Az ekkor
adott szerb iskolatö
Popovié Sterija Jován
gyarországí szerb kul .
litikus készíti el. - G
sanín Ilia szerb belügyi
nök bizalmas utasí
közli az összes délszl6
egyesítését célzó n
politikai programmot,

1844. okt. Sándor fej
lern felfüggeszti a V
párt vezetői ellen h
határozatot. Az ell
vezérek visszatérnek
grádba,

AUSZTRIA BULGARIA CSEHORSZÁG i
CSEHEK, SZLOVAKOK I SZERBIA, HORVATO

1843. ,máj. 20. Királyi
trónbeszéd a büntetőtör-
vénykönyv, Duna-szabályo-
zásí munkálatok, a városok:
törvényhozási részvételé-
nek törvényes biztosítása, a
hiteltörvények rendezése és
egy országos hitelbank fel-
állításának szükségességé-
ról.

1844. Stur "Tatrin" cím-
mel irodalmi' és kultúrpolí-
tikaí egyesületet létesít,
mely előkéseíti a szlovák
nyelvújítás végső fázisát.
- A cseh rendek itámoga-
tásával megjelenik .Palacky
művének nemzeti dísz-
kiadása.

1843. márc. Orosz til
z6 jegyzék Sándor fej
lern lemondását, az
zék vezéreinek meg
tését és száműzését
teli. A Vujié-párt az o
többségének támoga
ellentmond a cári til
jegyzéknek, Sándor fe
lern és kormánya
súlyos nézeteltérés
mely a kormány 1
sával végetér.
gyevié Sándor az alko
nyos ellenzék ügyét a
stina elé utalja.

1843. máj. Karagyo
vié Sándor, aki Miklós
kívánságának meg!
időközben formailag 1
dott, a cár megbízotti
jelenlétében újból váll
fejedelemmé választását.

1843. jún. 2'7. A top
ri fejedelemválaszt6
zetgyűlésen 'a szultán
víselőie, Hafiz pasa
grádí főmegbízott és a
grádi orosz konzul jel
tében Karagyorgyevic
dort egyhangúlag S
fejedelmévé választják.
A cárí udvar elismeri a
lasztás törvényességét.

1843. aug. 9. A sku
kragujeváci űlésén elf
ják az alkotmányos
zék vezetőinek, Vujiénak
Petronijeviének kiutast
sáról szóló javaslatot.
Röviddel később K
gyevié Sándor Szerbia
ügyí főnökévé kinevezi
Garasanint.

1844. A bécsi kormányzat
a magyar vám- és íparügyí
felirat kívánságaít elutasít-
ja. - Metternich állam-

. kancellár J ózsef főherceg
nádorhoz intézett levelében
elismeri a Magyarország
iránt tanusított önkényes
bécsi kormányzatí politika
hibáit és reformokat helyez
kilátásba, hogy "a forrada-
lom küszöbén álló országot
eltérítse szándékától".

184~. Fotinov Konstantin
Szmirnában megindítja az
első bolgár folyótratot (Lju-
boslovie).

1843. Stur elhagyja a po-
zsonyi líceum Ij;anszékét
Zay "pánszláv"" vádjaí
miatti. A pozsonyi szláv
tanszéket megszüntetík, -
A szlovák nemzetiségi moz-
galom vezetői: Stur; Hodza
és Hurban elhatározzák,
hogy a középszlovák nyelv_
járást irodalmi nyelvvé te-
szik.
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1843. Megjelenik Wess!?-
lényi Miklós nagy .műve:
"Szózat a magyar és szláv
nemzetiség ügyében."
Ugyanakkor megjelenik
Békesy (Tomasek) Pál "A
nyelvbéke Magyarország-
ban" című munkája, mely-
ben a magyarországi nem-o
zetíségek megbékélésének
gondolatát hirdeti. Az or-
szággyűlés vám- és ipar-'
ügyi felirabtal fordul a kor-
mányzathoz.

1843. Koglllniceanu az
Academia Mihádleané-n
megkapja a román történe-
lem tanszékét: előadásai
nagy hatással vannak a ro-
mán nemzettudat kialaku-
lására.

• Titkos politikai
edés Poznan és
környékén a po-

éI osztrák nyelvi-
. elnyomatás ellen.

1844. II. t.-c. I'a magyar
hivatali törvénykezési és
közoktatásí nyelv 'beveze-
téséröí.

1844. Moldvában fels zaba-
dítják a cigányrabszolgák
javarészét. - Kogalníceanu

.megindítja "Propai?:irea"
(Haladás) című lapját.

1844. Az országgyűlés a
nem-nemeseket szabad bir-
tokjoggal és közhivatal-
viselési joggal ruházza fel.
(IV.-V. tc.) - Megalakul
az Iparvédegylet, a Gyár:"
alapító Társaság és a Ma-
gyar Kereskedelmi Társa-
ság. - l'eleki László ,gróf
a főrendi el lenzék vezére
lesz. - Erkel Ferenc meg-
írja aJZ első nagy magyar
operát .a Hunyadi Lászlót).

14·

1843. Megkezdődnek a
Duna-szabályozásí munká,
latok.

1844. Oaraáanín szerb
belügyi főnök tervezete a
délszláv népek politikai
egységéről,
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1847. A horvát
mánygyűlésen a nyelvi
dés, a szlovén megyék
vatartozása és a horvá
szági "indigenátus", az i
gen származásuaknak:
ország nemessége közé
felvétele miatt súlyos
tikai ellentét robban ki.
Az 1847-48. évi ma
országgyűlésen a ho
követek tiltakoznak a
gyar nyelvnek a felső hi
talok kőzöttí tár
nyelvként való beve
ellen.

1847. jan. Sándor fej
lern rendelete alapján
alkotmányos ellenzék i
veszi a kormányzást S
biában.

1845. Moméilov, Gerov,
Cíntulov véget vetnek a
görögnyeívű iskoláztatás-
nak és megkezdik la bolgár-
nyelvű közoktatás megszer-
vezését.

1845. Uralkodói
megfosztja a horvát
mánygyűlésen való sza
zati jogától a túrmezei
mességet.

1845 Jul. Töb bszörí ké-
re1mezés után Bécsben en-
gedélyezik az első szlovák
politikai hirlapot steven-
skje Narodnje Novini (Szlo-
vák Nemzeti Hírlap) -cím-
mel. A lap Stur szerkeszté-
sében 1848 [únius 9-ig meg-
jelent és a szlovák nemze--
tiségi mozgalom politikai
élorgánuma lett.

1846. Lezajlik ra szlovák
nyelvújítási harc az egye-
sült népnyelvi irányzat (a
nyugati szlovák bernolák-
ísták és a középszlovák
nyelvjárástelfogadó Stur-
pártiak), illetve a cseh-
szláv egyházi nyelv (bib-
liőtína) és a cseh irányzat
hívei: Kollár és Safárik
között. Utóbbiak a Cseh
Múzeumi TársaSág kiadá-
sában Hangok az egységes
cseh-morva-szlovák irodal-
mi nyelv szükségéről (Hla-
sowé etc.) címmel éles tá-
madást intéznek Sturék el-
len, amit J. M. Hurban
visszautasít az első szlovák
irodalmi szemle (Slovenské
Pohlady) hasábjain. - Ka-
rel Havliéek Borovsky, a
cseh nemzeti sajto későbbi
vezére átveszi a Prazske
Novíny (Prágai Hírlap)
szerkesztését.

1846. Lipcsében megindul
az <elsőbolgár lap: Bulgar-
skí Orel (A bolgár sas).

1846. jan.-márc. Stadion
gróf, Galicia helytartója,
ügyesen kihasználja a len-
gyel kíváltságos osztályok
elnyomásátél szenvedő len-
gyel jobbágyság 'elkesere-
dését IS a Krakkóban kitört
nemzeti mozgalmat ukrán
parasztokkal vereti le. A
testvérharc során az oszt-
rák csapatok megszálljálc
és Ausztria bekebelezi a
krakkói szabadállamot.

1847. júl. 9. A Tatrin iro-
dalmi egyesület csejtei
(éachticei) találkozóján a
protestáns és katolíkus
szlovák ok megegyeznek a
középszlovák nyelvjárás,
mínt közös irodalmi nyelv
használatában.

1847. nov. Stur, Z6lyom
város követe felsz6lal az
országgyűlésen a szlovák
nyelv és nemzetiség védel-
mében.
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1845. Széchenyi megindft-I 1845. Havasalföldön R
ja la Tisza-szabályozást. - Balcescu, Mihály vajda ko--
Megjelenik Eötvös JÓZlSef rának történetírója s <azEr-
báró társadalmi 'regénye: A délyből kivándorolt Al. T.
falu jegyzője, melyben a Laurian megalapítják az el-
magyar közígazgatás elma- ső történelmi folyóiratot:
radott voltára hívja fel a Magazínul istoric pentru
figyelmet. - Dacia címmel. I

Poznaú vidékének
lakossága fellázad a

z katonai beszállásole
A mozgalom élére
lawski lengyel tábor-

áll. A 'helyi jellegű
éSt rövidesen elfojt-
- Krakkóban lengyel

. mozgalmat szer-
ek. Osztrák ügynökök

tik az "összeeskű_
" Ausztria megszállja

6t, önkényesen meg-
teti a helyi köztársa-
t és annektálja a vá-

I )

1846. Megindul az első
balatoni gőzhajó s megnyi-
lik a budapest-váci vas-
útszakasz.

1847. Az erdélyi ország-
gyűlés elfogadja a nyelvi
vitát lezáró 1847: I. erd.
t.-c.-t oamagyar törvényho-
zásí, törvénykezési és köz-
igazgatási nyelv bevezeté-
séről.

1847. _ápr. Táncsics Mi-
hály munkásírót az elnyo-
moít néposztályok követe-
léseit tartalmazó Népkönyv
című munkája míatt a
helytartótanács a zágráb-
megy ei Bródban elfogatja
és a budai József-Iaktanya
fogházába záratja.

1847. jún. 6. Deák elké-
szíti a liberális párt pro-
gramját. A követelések kö-
zött a felelős minisztérium,
a népképviseleti ország-
gyűlés, az únió, '? közteher-
viselés, törvény ;elötti
egyenlőség, sajtó- és 'egye-
sületi szabadság, valamint
a jobbágyság megszünteté-
séről szőló pontok szerepel-
nek.

1847. okt. A Jellasié ve-
zetése alatt álló horvát ka-
tonai párt által háttérbe
szorított Gáj Pozsonyban
Kossuthtal tárgyal. - Mi-
letié Szvetozár, a magyar-
országi szerb nemzetiségi
mozgalom későbbi vezére,

--:::.politikai mozgalmat indít a
Pozsonyban tanuló nemze-
tiségi főiskolások között.

18'17. Meghal József ná-
dor. - Elkészül a budapest
~szolnoki vasútvonal. -
Megjelenik Arany János
Toldi-ja. A pesti nemet
színház tűzvésznek esik ál-
dozatul.

1845. jan. 11. Guizo,tki-
utasítja Franciaországból
Marx Károlyt; Ruget és
Bakunint.

1845. Engels éles bírálat-
ban részesíti az angliai
munkások helyzetét.

1846. Neofit metropolita 1846. Cobden ösztőnzésé-
fellépése az 1848-as mozgal- re Anglia áttér a szabad
mak előhírnöke. kereskedelemre.

1847. Gh. Barí'tru, az er-
délyi románsajtó ;megte-
remtője közzéteszí délkelet-
európai államszövetségi
terve .vázlatát a GalZleDá-
ban. (1847.68. sz.)

1847. Svájc polgárhábo-
ruja I a demokrácia és a
centrálizmus gyözelmét
eredményezi. A következő
évben alkotmányreform:
Svájc - amerikai mintára
- szövetségí állammá ala-
kul áto

1847. Németországban a
rossz termés és az "ifjú
Németország" mozgalma
egyaránt forradalmi hangu-
latot készít elő. - A kom-
munisták titkos szövetségé-
nek novemberi nagygyűlé-
sén megbízzák Marxot és
Engelst, hogy a nyilvános-
ság számára elméleti és
gyakorlati pártprogramot
állítsanak össze. Ez a kom-
munista kiáltvány, mely
1848 februárjában jelenik
meg.

213



1848. tnárc. 17. }L
országi szerb n
vezetői pesti taná
kon (Tamásvasárnap!
lés) deklarálják a

I nemzetiségi . kiv

AUSZTRIA BULGARIA CSEHORSZAG ,
CSEHEK, SZLOVAKOK I SZERBIA,
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1848. máre, 19. Stur,
Hodza és Hurban HIbokán
megfogalmazzák a szlovák
nemzeti követeléseket.

1848. márc. 13. Bécsben a
párisi (februári) forradalom
hatására ki tör a forradalom.
A császár elbocsátja Met-
ternichet es elrendeli az al-
kotmányozó birodalmi ülés
összehívásá t.

1848. márc. 14. A de-
mokratikus mozgalom veze-
tói Bécsben kimondják a
sajtószabadságot és meg-
szervezik a polgárőrséget.

1848. márc, 15. V. Ferdi-
nánd birodalmi alkotmányt
ígér a' népeinek és kínevezí
a szabadelvű .Ficquelmont-
Pillersdorf minísztéríum ot,
majd bejelenti .a 'magyar fe-
lelős minisztérium meg-
adását.
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1848. jan. 18. Bibescu
megnyitja a' havasalföldi
tartomány gyűlést. Nion
francia konzul 'Guizotnak
küldött jelentésében Bibes-
cut 'ja haladás hívének
mondja,

1848. márc. 3. Kossuth
követelí a magyar törvény-
könyv 'teljes reformját és
az alkotmányos, kormány-
zat visszaállítását mind
Magyarországon. ,mind pe-
dig Ausztriában. I

1848. febr. 23. Párisban
kitör a forradalom. A pári-
si román Idiákok küldött-
sége előtt a francia fővá-
ros polgármJestere ama re-
ményének ad kifejezést,
hogy a fejedelemségek
egyesűlése hamarosan be-
következik. ,

1848. Februárban Páris-
ban kitör a radikális pol-
gári elemek és az ipari
munkásság forradalma. La-
jos Fülöp távozni kényte-
len, kikiáltják a közíbársa-
ságot. - A párisi forrada-
lom egész Európában sza-
badságmozgalmakat , rob-
bant ki az uralkodók reak-
ciós 'rendszere 'ellen. Meg-
jelenik Marx ,és Engels
Kommunísta Kiáltványa. -
Berlinben IV. Frigyes Vil-
mos porosz királya .forra-
dalmi tömegek nyomására
kénytelen alkotmányos en-
gedményekef tenni. Már-
cius 13-án a bécsi forrada-
lom lemondásra kényszeríti
Metternich herceg kancel-
lárt s kimondat ja a job-
bágyság eltörlését. Március
15-én a vértelen magyar
fprradalom !kivívja a füg-
getlen magyar miriiszté-
rum, valamint 'egész sor re-
form elismerését. Prágában
az önálló Csehországért ki-
tört forradalmat június 12-
én leverik. Milánóban és
Velencében ra bécsi meg-
mozdulások hatására
ugyancsak ki 'tör a forrada-
lom. A Habsburg-ellenes,
fegyveres fölkelést, melyet
a szárd király 'ÍJs,támogat,
Radetzky és-Háynau csá-
szári tábornokok leverik.
Ezzel helyreállítják Ausz-
tria uralmát Észak-OlasZlOr-
szágban. , Spanyolországban
sorozatos köztársaságí meg-
mozdulásokelt vernek le.
Nyár végére Európaszérte
elbuknak a szabadságrnoe-
galmak, a magyar szabad-
ságharc kivételével.

1848.máro, 15. A pesti if-
júság forradalma. -, A
nemzeti kívánságok 12pont-
jának: kínyomtatása. - .A!z
országgyűlés megszavazza
az úr Magyarország alap-
törvényeit'; 1. kimondja a
független, felelős magyar
minisztérium felállítását
(Ill. tc.), 2. a népképviseleti
országgyűlés évenkénti ülé-
sezését (IV-V. tc.), 3. [Ma-
gyárország és Erdély unió-
ját (VI-VII. tc.), 4. aIsöz-
tehervíselést (VII!. tc.), 5.
a őobbágyság felszabadítá-
sát, a jobbágyföldek áflamí
megváltását. :(azaz 12 mil-
lió hold földnek, nemzetisé-
gi különbség nélkül, a pa-
rasztok tulajdonába adását)
az urbér, a tized eltörlését
(IX-XII. tc.), 6, a Jk.özép~
kori nemesi bírtoklog (ősi-
ség) megszüntetését ,(XV.
tc.), 7. a saitó szabadságát
(XVIII. tc.), 8. ra vallásfele-
kezetek egyenlőséget (XX.
tc.) stb. --- "Táncsics Mi-
hályt, az első munkásírót,
kíszabadítják börtönéből.

1848.márc, 15-3it. Erdély
románsága örömmel érte-
sül a márciusi reformok-
ról, különösen a jobbágy-
ság leltörléséről. Balázsfalva
az unió mellett nyilatkozik.

1848. máre, 16. Ország-
gyűlési küldöttség adja át
az új törvényeket az ural-
kodónak.

1848. márc. 16. Guéroult
ía ~i francia konzul szerínt
Moldvában már igen iz-
gatott a közhangulat: a
párisi és bécsi események
élénk vísszhangot keltettek.1848. máre, 17. A király

felhatalmazza István fő-
herceg' nádort gróf Batt-
hyány Lajos miniszter-
elnöki kínevezésére,
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1848. márc. 22. V. Fercli-
nánd Kollowrat ajánlatára
Jellaőióezredest Horvátor-
szág bánjává nevezi ki.

1848. ápr. 11. V. Fercli-
nánd szentesítí a márciusi
magyar törvénycikkeket.

1848. ápr. 25. Az Ú. n. Pil-
Iersdorf-féle alkotmány ki-
bocsátása a nemmagyar
országok számára.

1848. máj. 6. Radetzky
olaszországi osztrák fővezér
győzelmet arat Santa Lu-
ciánál az olasz felkelők fe-
lett.
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CSEHORSZAG
CSEHE!(, SZLOVAKOK

1848. Ilnárc. 29. A cseh po-
litikai vezetők Csehország
számára felelős míníszté-
riumot követelnek.

1848. ápr, 1. Havliéek-
Borovsky szerkesztésében
megjelenik a Národni No-
viny első száma Prágában.

1848. ápr. 8. Császári nyi-
latkozat a cseh főhívatalok
felállirtásáról.

1848. ápr. 10. Prágában
Slovanská Lipa (Szláv
hárs) címmel nagyszláv
politikai egyesület létesül.

. 1848. máj. 1. Stefan Lau-
ner magyarbarát szlovák
közíró Naásim milim S10-
vákúm (A mi kedves szlo-
vákjainknak) c. röpiratá-
ban a magyar szabadság-
rnozgalomhoz való csatla-
kozást ajánlja a szlovák-
ságnak.

1848. máj. 10. Stur, HodZa
és Hurban a Iiptószentmík-
lósí szlovák nagygyűlésen
14 pontba foglalják a szlo-
vák nemzetiségi követelé-
seket. A memorandumot,
amelyben külön nemzet-
gyűlést és a néprajzi hatá-
rok megállapítását, a nép-
rajzi kerület szlovák poli-
tikai és közigazgatásí nyel-

1848. máre, 27. A zágrábi
horvát tartománygyűléa
nemzetgyűlésnek nyilvá-
nítja magát és a katonai
párt indítványára kimond·
ja a társországok elszaka-
dását, Horvát-, Szlavón-
Dalmátországok egy király_
ságban való egyesítését. -
Ugyanakkor az újvidéki
szerb gyűlésen megismétlll!;
a magyarországi szerb 00-
kormányzatra vonatkozó
nemzetiségi követeléseket.

1848. ápr. 8. Kostié Sán·
dor vezetésével újvidéki
szerb küldöttség érkezik
Pestre, mely résztvesz az
országgyűlés ülésén, majd
Kossuthtal tárgyal. Kossuth
és az újvidéki küldöttség
között politikai nézeteltérés
támad a magyarországi
szerb önkormányzat kérdé-
sében.

1848. á,pr. 18. Az udvar
által bánná kinevezett Jel-
Iasícs bevonul Zágrábba,
ostromátlapotot hirdet s
megszakítja az összekötte-
tést a Batthvány-kor-
mánnyal.
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1848. márc, 23. Batthyány
megalakítja mínísztéríumát.
A kabinet az országgyűlés
minden pártárnyalatát ma-
gában foglalja, '<ie túl-
nyomórészt mérsékeltekből
áll: Esterházy Pál herceg
(király személye körülí),
Széchenyi István gr. (köz-
lekedésügyí), Eötvös József
br. (vallás- és közoktatás-
ügyi), Klauzál Gábor (föld-
művelés-, ipar- és kereeke-
delernügyi), Mészáros Lázár
(honvédelmi) míníszter mel-
lett csak Kossuth (pénzügy)
és Szemere Bertalan (bel-
ügy) képviselik a radiká-
lis elemet.

1848. máre, 25. Simion
Bárriu tiu, erdélyi jogtudós
Nagyszebenben a szászok
biztatására kiáltványt bo-
csát ki Erdély uniója eiHen,
erélyesen követelvén az er-
délyi románságnak negye-
dik .memzetként" való el-
ismerését,

1848. márc, 27. Ias tban, a
Hotel Petersburgban re-
formbizottság ül össze, Kö;
veteléseiket Sturdza Mí-
hály, Moldva fejedelme
nagyrészt elfogadja, csupán
a nemzetőrség felállításá-
hoz s az országgyűlés fel-
oszlatásáboz nem járul
hozzá. A következő napok-
ban török befolyásra szá-
mos letartóztatás történik:
március 31-re a rend hely-
reáll.

1848. Lázadás poznanban,
Lembergbenés Krakkóban.
- Ez év májusában a po-
rosz túlerő elfojtja Mieros-
Jawski második pozúaní
felkelését.- Lengyel lé-
.&lők az olasz, nérnet es
magyar szabadságharc-

I
1848. apr. ll. V. Ferdlnánd

kírály Pozsonyban szente-
sítí a márciusi törvényeket.

I

)848. ápr. 29. Sűrűn ér-
keznek havasalföldi és
moldvaí románok Brassón
át Erdéltybe és , Szebenben
l?arnutiu-cal tárgyalva, el-
határozzák: ti:1tako'zni fog-
-nak az unióellen, mert
abban az összrománság
egyesítésének akadályát
'látják. Ilyen értelemben
foglal állást a balázsfalví
előkészítő ülés is (ápr. 30).

1848. Mazzini Olaszor-
szágban megalapítja az első
titkos rnunkásszervezeteket,

1848. ápr. A szícilíaí és
milánói mozgalmak után
Szárdinia és Velence fel-
kelést szerveznek Ausztria
ellen. Károly Albert szárd
király hadat üzen Ausztriá-
nak és bevonul Milánóba.

I
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1848. máj. 17. V. Ferdi-
nánd i és az udvar Inns-
bruckba távozik.

1848. jÓn. 15. A bécsi nép-
uralom Iemondásra kény-
szeríti a Píllersdorf-Pic-
quelmont-kormányt. Az úi
kormány irányítói ról a
Wessenberg - Doblhoff-ka-
binet nevet viseli. (Minisz-
terelnök és külügymínísz-
ter: Wessenberg-Amprín-
gen, belügyminiszter: DobI,
hoff, pénzügyminiszter:

- Krauss, Igazságügyminísz-
ter: Bach, hadügyminiszter:
Baillet- Latour.)

1848. jún. 18. Radetzky
Károly Albert szövetsége-
sétől, Durando pápai had-
vezértől elfoglalja Vicenzát,
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I SZERBIA,

I

vét, szlovák nemzetőrséget,
vezényletí nyelvet és szlo-
vákegyetemet követelnek,
megküldik az országgyűlés-
nek és a kormányzatnak,

i

1848. jún. 2. A cseh poli-
tikusok -és írók Palacky ve-
zetésével szlávkongres1z-
szust tartanak Prágában,
melyen Ausztria szláv né-
peinek összefogását dekla-
ráldák, A nyugati szlovák-
ságot Stur, Hodáa és Hur-
ban, a kárpátoroszokat
Dobrjanskij Adolf képviseli I '
a kongresszuson. I

1848. jún. 12-17. A prá-
gai szláv kongresszus fel-
hiválsára fegyveres felkelés
tör ki Prágában, melyet
Wíndischgratz herceg cseh-
országi oszteák ikormány-
biztos csapatai vérbefojta-
nak.
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1848. mái 13. Akarlócai I 1848. máj. 11. Vasile Er-
szerb nemzeti kongresszus t deli, Nagyvárad görög kat .

. a Bácskát és a Bánságot I püspöke körlevélben hívja
különálló, autonóm vajda- fel a görög !kat. románok
sággá nyilvánítúa. A ,ma-, ftgyelmét "a magyar haza
gyar országgyűlés tiltako- iránti jkötffiességük teljesi-
zik a határozat ellen. tésére".

1848. máj. 15. Az erdélyi I 1848. máj. 15. Balázsfal-
románok Balázsfalván ön- ván, a Szabadság mezeién
álló nemzetnek jelentik ki S. Barnu [iu nagy beszédben
magukat évenkint összeülő fogla] állást az .unió ellen;
nemzetgyűlést követelnek a magyaroktól a robot el-
és elvetik Erdélynek Ma-I törlésé,t ,s ,a jobbágyság fel-
gyárországgal való uníóját. szaba~:htasat se akarja ~lfo-

, , .' gadm. A magyarsággat
18~48.~á;l. 2~. Az ~rdel:y.t szemben hűséget esküszik I.

országgyűlés k~tl r?man k~- Ferdinánd osztrák-császár-
kuldo~t resz,:~televel ki- nak, Erdély nagyfejedelmé-
mondia az uníót. nek A román értelmiség ja-

varésze még ekkor is unió-
párti, különösen a Partium-
ban ls a Bánságban. '

1848. jún. 1. Megjelenik
az első magyar szeelálpoli -
tikai rendelkezés: . Klauzál
Gábor "Czéhszabályokat
módosító rendele't"-e.

1848. jún. 5. Pesten össze-
ül az első magyar nép kép-
viseleti országgyűlés, - A
horvát tartományi gyűlés
kímondja a Magyarország-
'tól való elszakadást.

1848. jún. 10. Innsbruck-
ban az udvar ~ Batthyány
kérelmére - Jellasícs báni
Ietételéről szóló manífesztu-
mot bocsát ki.

1848. jún. 18. Batthyány
közzéteszí az innsbrucki
proklamációt, melyet azon-
ban az udvar időközben
ban az udvar az aulikusok
tanácsára időközben ha-
tálytalanított. Az uralkodó-
val és kamarillájával szem-
ben a magyarság az euró-
pai szabadságjogokat, de-
mokráciát és a haladást
képviseli. Bécs a divide et
impera ,elv alkalmazásával
a nemzetiségeket állítja
sorompóba.

1848. jún. 9. Havasalföld
haladó szellemű románsága
az íslaz-í népgyűlésen köve.,
teli az orosz protektorátus
megszüntetését, a jogegyen-
lőséget, a földosztást, a
jobbágyság eltörlését, 1. He-
liade-Radulescu 22 pontból
ál!ló határozati [avaslata
alapján. Ugyanaznap :este'
Bukarestben sikertelen me-
rénylet Bibeseu ellen.

1848. jún. ll. A megfé-
lemlített Bibescu aláírja az
új alkotmányt és forradal-
mi kormányt nevez ki. Az
orosz konzul hevesen tilta-
kozik s ezért jún. 13-án Bí-
bescu lemond, majd Erdély-
be menekül.

1848. jún. 27. Eftimiu
Murgu és Wlad Alajos
Lúgoson népgyűlést ren-
deznek: tiltakoznak a bán-
sági románságnak elszer-
besítése ellen.
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18<18. júl. 10. A bécsi
ideiglenes birodalmi gyűlé-
sen megszavazzak ra [obbá-]
gyok .felszabadításáról B'ZJóló
javaslatot. A birodalmi gyű-
lést császári manitesztum-
mal elnapolják ' és 1848.
november 15-re Kremsierbe
(Kromeriz) összehívják.

18<18.júl. 23-25. Radetzky
a custozzai csatában döntő
győzelmet arat Károly Al-
bert szárd kírály egyesült
olasz hadai ellen.

18<18. júl. 26. kt. olasz
csapatok Volta mellett

.újabb vereséget szenved-
nek. !

18<18.aug. 6. Radetzky be-
vonul Mílánóba.

18<18.aug. 9. Károly Al-
bert kilenc hónapi fegyver-
szünetet köt és .csapatait
kivonja Lombardiából,

/

18<18. aug. 25. V. Ferdi-
nánd visszatér Bécsbe és
államiratot intéz a magyar
kormányhoz. Az államirat
felszólítja a magyar felelős
minisztériumot, hogy mond-

- jon le a kereskedelem,
pénz- és hadügy önálló ve-
zetéséről.

1848. aug. 30. V. Ferdi-
nánd Bach igazságügymí.,
níszter és Helfert népkép-
viselő kívánságára elzárkó-
zik a magyar deputácíó
tervbevett fogadása .elől.
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1848. júl. 15. Szlovák
nemzeti tanács (Slovenská
národná rada) alakul a
szlovák polítíkaí triász
(Stur, Hodza és Hurban)
vezetésével.

18<18.júl. 2<1. Batthyány
és :Jellasié Bécsben talál-
kozik. Batthyány megigéri,
hogy minden jogos horvát
kívánságot haladéktalanul
teljesit. A bán azonban -
kétségtelenül az udvar ki-
vánságára - azt kivánja:
egyezzék bele a magyar
kormány a had- és pénzügy
összbdrodalmí közös jellegé-
nek vísszaállításába.

18<18.aug. 11. .Iellaőié Ma-
gyarcrszáa ellen felvonuló
csapatai átlépik a Drávát.

1848. aug. 19. űtközetek
a :szerb felkelőcsapatok éli
a magyar honvéderők kö-
zött Szenttamásnál és Fe-
hértemplom mellett.
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1848. júl. Bern József és
Dembinszky Henrik emi-
gráns lengyel tábornokok
Pesten Kossuth-tal tár-
gyalnak,

1848. júl. 5. István főher-
ceg nádor, királyi helytar-
tói minőségben megnyitja
az országgyűlést.

1848. júl. 11. Kossuth, a
kormány megbízásából,
200.000 ujone és 42 millió
forintnyi hitel megajánIását
kéri a Iképviselőháztól, de
nem :a közös birodalmi had-
seregben levő magyar sor-
ezredek kiegészítésére, ha-
nem új magyar 'ezredek fel-
állítására. Törvény:java:slata
azt is kiköti, "hogy, a biro-
dalmi hadsereg magyar csa-
patai csak Magyarország
ellen támadó ellenséggel
szemberr használhatok fel,
ami más szóval a Iombard
forradalom leverésében
való részvétel megtagadá-
sát jelentette. \ .

1848. aug. 5. Kossuth -
az osztrák Nemzeti Bank és
a bécsi mínísztéríum tílta-
kezása ellenére - többmil-
lió forintnyi papírpénzt bo-
csát ki.

1848..aug. 14. Az uralkodó
visszavonja I-stván főherceg
királyi helytartói lteljha-
talmú megbízását.

1849. aug. 26. Báró Wes-
selényi Míklós nemzetiségi
törvényjavaslatot nyujt be
és magyar-román sorskö-
zösséget sürget.

1848. aug. 26. Havasal-
föld !t:rónjára Barbu Stir-
bey, Moldváéra Gr. Ghica
kerül. - I

1848. aug. 27. A magvar
mínísztertanács elfogadja
Deák Ferenc és Szemere
Bertalan törvény javaslatát,
amely Horvátországban és
a határőrvidéken minden
polgári és katonai hatalmat
a bán kezébe teszi le, horvát
államtítkárságot állít a ki-
rály személye körülí mí-
niszter mellé, horvát osz-
tályokat létesít a pénz- és
kereskedelemügyi miniszté-
riumban, a magyar mínísz-
tertanácsban széket ad egy
horvát miniszternek, s hi-
vatalos nyelvvé emeli a
horvátot az említett ország-
részek területén.
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1848. szept. 4. Az udvar
.Jellaáiéot báni méltósá-
gába visszahelyezi, mire a
bán császári reguláris és
toborzott csapatok élén át-
kel a Dráván.

I
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1848. szept, Hurban bécsi
támogatással megszervezí a
nyugatszlovák felkelést,
melyet a magyar kormány
csapatai a hozzájuk -csat-
lakozott nagyszámú szlovák
önkéntessél együtt lever-
nek.

1848. szept. 25.
patriarcha akarlócai
gyűlésen bejelenti,
Bécs engedélyezi a pa
cha és vajdaválasztást,

/
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1848. szept. 25. A harma-
dik balázsf'alví gyűlés már
a románok' küzdelmének
megindulását jelzi: osztr-ák
támogatással jelentkeznek
a román prefektusole és
tribunok csapatai, köz-
tük Avram Iancu .6000 ha-
vasi mécával. Október vé-
gén Puchner hivatalos meg-

1848. szept, 27. A Pestre állapodast köt ja románok-
érkezett Lamberg megbiza- kal s rövidesen kitör az
tását - mivel hiányzott iszonyú vérengzésekkel já-
róla a miníszterí elleniegy- ró polgárháború, amely
zés - a képviselőház Kos- főleg Nagyenyed,. Zalatna
suth javaslatára törvényte- és Torda környékén dü-
lennek nyilvánítja. Ugyan- höng,
ezen a napon a felháboro-]
dott pesti nép megöli a ki-
rályi bíztost.

1848. szept, 8. Ország-
gyűlési küldöttség kéri a
kiirályt :Jellasics' vissza-
rendelésére, de az udvar a
hadműveletek folytatására
utasítja J'ellasicsot.

1848. szept, 10. Batthyány
és kormánya lemond.

1848. szept, 19. Batthyány
mérsékelt, dinasztikus poli-
tikusokból álló korrnány-
listát terjeszt elő Becsben.
Ugyanekkor Deák vezetésé-
vel országgyűlési bizottság
akar az osztrák parlament
elé járulni, hogy közben-
járását kérje, de az osztrá-
kok nem fogadj ák,

1848. szept, 21. Jellasics
serege . eléri aBalatont.
István főherceg Szemes kö-
zelében megbeszélésre hívja
a bánt, de az nem jele-
nik meg. - A !képviselőház
honvédelmi bízottmánvt ál-
lít f.el.

1848. ssept. 22. István fő-
herceg nádor Budán közli
Batthyányval a Bécsből ka,
pott bízalmas utasítást,
hogy teljhatalmú királyi
biztos (gróf Lamberg Fe-
renc altábornagy) jön az
országba a magyar és hor-
vát nemzet kibékítésére.

1848. szept, 25. Az erdélyi
szászok ünnepélyesen ki-
nyilatkoztatják, hogy ezen-
túl csak a bécsi míniszté-
ríum, vagy a szebeni had-
parancsnok rendeleteinek
engedelmeskednek. István
főherceg lemond a nádori
t[sztségről.

1848. szept, 29. Jellasics
csapatai és a magyar hon-
védség a Velencei tónál
(Pákozdnál) megütköznek.
A báni hadsereg nem foly-
tatja útját Pest felé, hanem
Bécs irányába vonul.

1848 szept, 13. Bukárest-
ben véres össeeütközés Szu-
lejmán pasa benyomuló
hadserege és a forradalmá-
rakat védelmező tüzérek
közt. - C. Cantacuzinot a
törökök megbízzák Havas-
alföld korrnányzásával; a
törökök felülkerekedésének
hírére ismét orosz megszál-
lás kezdődik s tart 1854-ig.
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1848. okt. 6. Bécsben kij
tör a második forradalom.
A katonaság 'elhagyja Bé-
cset, az uralkodó Olmützbe
költözík. - Népítélet La-
tour hadügyminiszter felett.

1848. okt. Pesten Prjatel
Ludu (A nép barátja) cím-
mel Máéaí Lukác és Ladís-
lav Seberiní szlovák publí-
císták szerkesztésében szlo-
váknyelvű politikai lap in-
dul.

1848. okt. 3. Uralkodóile-
irat közli J ellaéíé telinatal
mú kírályí biztossá történt
kinevezését. Jellaőió Györi(
nyomul előre.

I

1848. dec. A császári le-
irattal engedélyezett szerb
vajdaválasztáson Suplikac
határőrtábornokot a ma-
gyarországi szerbség vaj-
dájává választják. Suplikac
még e hónap folyamán
meghal, a vaj dai széket
többé nem töltik be.

1848. okt. 20. A cseh po-
li!tiikai vezetők brünní ér-
tekezlete teljes politikai
szabadságot követel,

1848. okt. 30. Windisch-
grátz AlIréd herceg csapa-
taí beveszik Bécset es vé-
getvetnek a második bécsi
forradalomnak. Több demo-
krata vezért (Messenhauser,
Blurrn Róbert) statáríálís
úton agyonlőnek.
Windisehgrátz előkészíti
Schwarzenberg herceg csá-
szári főmegbízott bécsi be-
vonulásáá

1848. nov. 10. Schwarzen-
berg Félix herceg kormányt
alakít. Korrnányában Sta-
díon gróf a belügyi (1849
júliusáig, innen Bach), Bach
az igazságügyi, Krauss a
pénzügyi (1849 [úniusáig,
innen 1850 danuárjáig
Schmerling), Thun (1849
Iúníusától) a közoktatás-
ügyi es Bruck ja pénzügyi
tárcát vállalja.

1848. nov. 30. V. Ferdi-
nánd császár, valamint öcs-
cse, Ferenc Károly főherceg
és ennek neje, Zsófia fő-
hercegnő lemondanak kor-
mányzati, illetve trónörök-
lési jogaikról Ferenc Ká-
roly főherceg fia, a tizen-
nyolcéves Ferenc József
javára.

1848. dec. 2. V. Ferdinánd
a birodalom népeihez inté-
zett manifesztumban beje-
lenti vísszavonulásár és
unokaöccse, I. Ferenc József
trónralépését.

1848. okt.-dec. Damja-
nics honvédtábornok sike-
reg ellenoffenzívát indít a
magyarországi szerb felke-
lőcsapatok ellen.

1848. no.v.-1849. márc, A
cseh politikusok résztvesz-
nek a kremsieri (Kromeriá)
"parlament" tárgyalásain.
- Az uralkodóház a cse-
heknek és szlovákoknak
megigéri politikai kívánsá-
gaik teljesítését. 1
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lJ Rad.lsicsE.: A Dunatáj Ill.

1848. okt. 3. Királyí 181-
irat feloszlatda az ország-
gyűlést s Jellasicsot nevezi
ki teljhatalmú királyi biz-
tossá egész Magyarország
területére. Kossuth indítvá-
nyára a képvtselőház elha-
tározza, hogy továbbra is
együtt marad os a kormány-
teendők ellátásával Kos.suth
elnök1ete alatt ,a honvédel-
mi bizottmányt bízza meg.

1848. okt. 6. Perczel Mór
es Görgey Artur seregei
Ozoránál bekerítik es meg-
adásra kényszerítíj; JeUa-
sies tartalékhadát.

1848. okt. 30. Magyar se-
reg mdul az októberi bécsi
forradalom megsegítésére,
de Schwechat mell ett a
császári csapatoktói veresé-
get szenved. - Kossuth
Gőrgeyt tábornokká és a
magyar fősereg parancsrio-
kává nevezi ki.

1848. nov.-1849. febr.
Bern, emigráns lengyel !t:á-
bornok, a magyar 'hadse-
reg élén sorozatos győzel-
meket arat Eirdélyben.-
Görgey seregével, igen ne-
héz körülmények között, a
Felvidéken át, Debrecenhez
vonul, útközben úijáseer-
vezí az ujonc honvédsere-
get. I

1848. dec. 7. A magyar
országgyűlés a trónválto-
zást törvénytelennek nyil-
vánítja s bejelenti az or-.
szágos 'ellenállást.

1848. dec. 16. Windisch-
gratz császári hadvezér 'tá-
madására rosszul felszerelt
"feldunai" honvédhadak
visszavonulnak a pozsonyi,
győri és vértesi hadállá-
sokból.

1848. dec. 30. Perczel had-
serege vereséget szenved
Mórnál .Iellasicstól.

, I
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1849. jan. A frankfurti
birodalmi gyűlésen meg-
kezdődik a kisnémet és
nagynérriet irányzatok poli-
tikai küzdelme.

1849.febr. Schwarzenberg
miniszterelnök bejelenti
Frankfurtban Ausrz.triának
a német szövetségen belüli
igényeit. - A Kromerfzben
(Kremsier) ülésező birodal-
mi gyűlés hosszas vítát
folytat az új birodalmi 'al-
kotmányról.

1849. márc, 4. Ferenc Jó-
zsef kiadja a kremsierí
ideiglenes parlamentet fel-
oszlató császári pátenst
(márciusi oktrojált alkot-
mány). .A pátens kimondja
a habsburgí országok ÖS8Z-
birodalmi egységét és oszt-
hata tlanságá t.

1849. márc. 14. Károly
Albert szárd király fel-
mondja az 1848 augusztu-
sában kötötib fegyverszüne-
tet.. '

1849. márc. 20. Károly
Albert megindítja hadait aJZ
olaszországi osztrák had-
sereg ,ellen. - Radetzky
közel 130.000 főnyi sereg-
gel áltkel a Ticinon.

1849. márc, 21-23. Ra-
detzky Mortara, majd
Novarra mellett döntő győ-
zelmet arat Károly Albert
szövetkezett olasz hadai fe-
lett. A szárd király a vere-
ség következtében fia, II.
Viktor Emanuel javára le-
mond trónjáról és külföldre
emigrál.

1849. márc. 30.-ápr. 2.
Háynau tábornagy, császári
hadvezér véres kegyetlen-
séggel leveri az olasz haza-
fiak bresciai felkeléséIt.
Lombardia osztrák katonai
megszállás alá kerül.
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1849.márc. 27. Szerb
döttség Bécsben a Vo
dina felállítását sürgeti.
ügyben május folyamán
magyarországi szerb D
zetiségí vezetők újabb
relmet intéznek az
dóhoz.
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1849. jan. 2. Kossuth kor-
mánya Pestről Debrecenbe
távozik.

1849. Jan. 3. Batlohyány
békekísérlete Windisch-
grátz 'bícskeí táborában. A
császári fővezér, mint ma-
gánszemélyeket, . elfogatja
Batthyány'h és a .küldöttség
többi tagját.

1849. jan. 6. Windisch-
grátz csapatai .megszállják
Budát, majd Pestet,

1849.február 26. Wíndisch-
gratz Kápolnánál ikktnapOlS
csatában megveri tll Dem-
binszky fővezérsége alatt
harcoló honvéd sereget. -
A csata után Wíndischgrátz
a magyar szabadságharc le-
verését jelenti Becsbe. Kos-
suth Görgeyt helyettes fő-
vezérré nev-ezi ki.

1849. marc .. 4. Ferenc Jó-
zsef kiadja az olmützí ma-
nifesztumot: megszüntetí
Magyarország alkotmányát,
Erdélyt és Horvátországot
elkülöníti, a Délvidéken
egy iúj szerb vajdaságot ál-
lít fel. i I

1849. febr. 1. Az orosz
csapatok bevonulnak Bras-
sóba s behatolnak Erdélybe
a vöröstoronyi szoroson áto

1849. marc." 4. Saguna 1849. márc, 4. Márciusi
András :bukovina és ma- oktroiált alkotmány Auszt-
gyarországi románokból ríában.
álló küldöttséget veeet febr.
23-án Olmützben a császár
elé. A delegáció :8 pontból
álló "erdélyi" román em-
lékiratot nyujt; át az ural-
kodónak. 'Ferenc /József
megígéri Sagunának a ro-
mán kívánságok teljesíté-
sét; ehelyett kihirdeti az
új osztrák alkotmányt,
amely Erdélyt Magyaror-
szágtól függetlennek nyil-
vání tja s elísmeri népei
egyenjogúságát, noha rneg-
hagyja a szászok előjogait.
A bánsági szerb vajdaságba
800.000 románt kebeleznek
be. 4"1

1849. március-május. A
honvédsereg Görgey veze-
tésével sorozatos győzel-
meket (Hatvan, Isaszeg,
Tápióbicske, Váé, Nagy-
salló) arat. '-,. Ugyanakkor
Bern guerillaharcokkal be-
veszi Nagyszebent és Bras-
sót. Az osztrák hadak iki-
szorulnak Erdélyből. \

1849. márc, 25. C. Boiliac
Brassóban megjelenö lapjá-
ban (Espatriatul), a magyar
.román megegyezésre tesz
kísérletet. Ugyanilyen
irányban próbálkozik C.
Balcescu, majd Ioan Dra-
gc~, abelényesi kerillet ro-
mán képviselője, azonban
a jószándékú kisérLetek
meghiúsulnak, Dragostí aki
Kossuth .békejavaslatát
hozza Jancu táborába, fél-
reértés következtében meg- -
gyilkolják.
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1849. máj. 10. Schwarzen-
berg elnökletével rend-
kívüli minisztertanács fog-
lalkozik Frigyes Vilmos ja-
vaslatával, mely Porosz-
ország vezetése alatt szövet-
séges német állam felállítá-
sát ajánlja Ausztriával véd-
és dacszövetségben. A ja-
vaslat értelmében Porosz-
ország és Ausztria a jövő-
ben közös diplomáciai kép-
viselebtel rendelkeznek. -
Schwarzenberg javaslatára
az osztrák rendkívilli mínisz-
tertanács elutasítja a tervet.

1849. máj. 24. Velencei
forradalom az osztrák ura-
lom ellen. Radetzky ostrom
alá veszi Velencét. Velence
ostroma augusztus 24-éig
tart, a három hónapos ost-
romban kimerült. szabad-
ságharcosok feltétel nélkül
megadj ák magukat, Felső-
Olaszország teljes osztrák
katonai meg szállás alá ke;
rül.

/

1849. aug. 25. Alexander
Nikolajevics cárevícs, a ké-
sőbbi II. Sándor cár Bécs-
ben átnyujtja Paskievícs
magyarországi orosz főpa-
rancsnok tervezetét és
I. Miklós cár levelét a ma-
gyarországi ügyekben kívá-
natos "helyesen értelme-
zett kegyelem" tárgyában.
A cárevícs küldetését
Schwarzenberg és Zsófia fő-
hercegnő meghiusitják;
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1849. ápr. 19. A megerő- 1849. ápr. 2. Bécs kor-
södött bécsi kormányzat 'mánybiztost küld ki a Voj-
elrendeli anyugatszlovák vodina megszervezése eél-
fölkelésben résztvett ön- jából. - Újabb szerb-ma-
kéntesék azonnali lefegy- gyar ütközet Szerittamás-
verzését. Bécs elzárkózik a nál. - Román nemzetiségi.
szlovák nemzetiségi köve- tiltakozás a Vojvodina
telések teljesítése elől. felállítása ellen a temes-,

krassó- és torontálmegyei
románság elcsatolása miatt

1849. jún. 1. Újabb ered-
ménytelen szerb követjárás
Bécsben a Vojvodina ügyé-
ben.
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1849. ápr. 14. Válaszul az
olmützí manífesztumra,
Debrecenben az országgyű-
lés trónfosztottnak nyilvá-
nítja a Habsburg-Lotharin-
gíaí házat. Kossuth Lajost
kormányzóvá választja az
országgyűlés, Szemere Ber-
talan vezetésével megala-
kul az új kormány.

1849. máj. ,21. A magyar
szabadságharc stratégíaí
végzete: Gőrgey a vissza-
vonuló osztrák hadsereg
üldözése 'és szétverése he-
lyett visszafoglalia Budát
és ezzel megtöri a biztatóan
kibontakozó támadás ere-
ját.

1849. jún. Általános visz-
szavonulás az összes harci
szakaszokon. - Paskievió
hadai feltartózhatatlanul
özönlenek lelő Erdélyben.

1849. júL 2. Szemere Ber-
talan miniszterelnök be-
nyujtja nemzetségi tör-
vény javaslatát, mely a du-
nai táj első kísebbségvé-
delmi törvény javaslata. A
javaslatot júL 28-án szente-
síti a szegedi országgyűlés.

1849. júl. 31. Bem erdélyi
serege elvész a segesvárt
csatában. Petőfi az ütközet-
ben életét veszti.

1849. aug. 12. Kossuth le-
mond és Orsovánál el-
hagyja az ország területet.
Távozása előtt Görgeyt ál-
lamelnöki jogkörrel és telj-
hatalommal ruházza fel.
Görgey, aki az orosz-
osztrák túlerő elől a kor-
mánnyal együtt Arap:a vo-
nult vis-sza, a Dembinski
vezetése alatt álló fősereg
Terriesvár melletti veresége
következtében elhatározza
a fegyverletétel t.

1849. aug. 13. A hon-
védsereg Világosnál leteszi
a fegyvert az oroszok előtt.
Magyarország Haynau csá-
szári 'tábornok katonai dik-
taturája alá kerül. I I

1849. okt, 6. A szabadság-
harc leverése után Aradon
kivégzik Damjanich János
tábornokot 12 társával
együtt. (Kiss Ernő, Aulich
Lajos. Dessewffy Arisztid,
Knézich Károly, Lahner
György, báró Leiningen-
Westerburg Károly, Nagy
József Sándor, Pöltenberg
Ernő; Schweidel József, Tő-

1849.máj. A Balta Liman-i
szerződésben (Konstantiná-
poly mellett), orosz-török
megállapodás jön létre arra
nézve, hogy a !két fejedel-
met 7-7 évre választják
s mellettük országgyűlés
alakul.

1849. ápr. 3. A frankfurti
parlament felajánlja IV.
Frigyes Vilmos porosz kl-
rálynak a német császári
koronát. - Frigyes Vilmos
elhárítja a frankfurti par-
lament felkéréséIt, s rövid-
del később bizalmas terve-
zetet küld Bécsbe anémet
szövetség jövőjére vonatko,
zólag.

1849. júl.. 14. Az utolsó
román-c-magyar békekisér-
let. Batthyány Kázmér, a
debreceni kormány külügy-
minisztere 1. Ghica és N.
Balcescuval fo-lytatott elő-
zetes tárgyalásai után "pro-
jet de pacification"-t küld
a román politikusoknak.

1849. JUD. A sorozatos
vereségek hatása 'ala:trtF~
rene Jőzsef, a iSe:en1JSzövet-
ségre hivatkozva, Miklós
cárhoz fordult segítségért.
1849 júniusában Paskievics
varsói herceg vezérletévei
200.000 orosz Indult Magyar-
országba. Igy összesen
370.000 ember és '1200 ágyú
állott szemben a magyar
seregek 152.000 emberével
és 45 ágyúiával.

1849. aug. 13. A magyar
hadsereg Világosuál leteszi
a fegyvert az oroszok előtt.

1849.okt.Woronieczki Mi-
cisz1ávo;t,a lengyel légió
vezérét Haynau parancsá-
ra társaival együtt kívég-
zik a pesti Újépületben.
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1850. Lázongás Vidin kör-
nyekén a török megszállás
ellen. A mozgalom főfészke
aRakovica melletti Szt.
Háromság-kolostor, vezére
Todorov Colo.

1849. nov. 21. Bécs fegy-
verrel kényszeríti az ismét
szervezkedő szlovák önkén-
tesek azonnali leszerelését.
A szlovák nemzetiségi kö-
veteléseket nyiltan vissza-
utasítják. Az egyetlen;
"eredmény": Kollár bécsi
egyetemi tanárrá történt
kínevezése és csehnyelvű
aktivista kormánylapja, a
Bécsben megjelenő 0810-
venské Noviny (Szlovák
Hírlap) engedélyezése.

1850. jan. Schwarzenberg
bizalmas tervezete anémet
szövetség tagjaihoz Ausz-
triának anémet "Zoll-
verem" vámegylétbe való
felvételéről. A Schwarzen-
berg-féle terv szerínt a né-
met szövetség közigazgatá-
sílag négy kerületre 'osz-
taná Németországot, melyet
Ausztria, Poroszország, Ba- •
[orország; Szászország, Han-
nover es a két Hessen kép-
viselőiből álló héttagú di-
rektórium kormányozna.

1850.febr. Schwarzenberg
külön felhatalmazással
Ausztria frankfurti fődele-
gátusául kínevezí gróf
Rechberg későbbi osztrák
külűgymínísztert.

1850. márc. A frankfurti
szövetségi tanács elnökévé
a Monarchia !követét, rrh1J.Il
grófut választják. Thun
csak rövid ideig vállalja a
megbízatást. - Bach bel-
ügyminiszter kiadj a a biro:"
dalmí föld- és jövedelem-
adó reformjáról szóló ren-
deleteit. i I

1850. szept. 13. Bécsben
megjelenik Bach közigaz-
gatásí-szervezetí utasítása
(Dienstes- Instruktion). Az
utasítás a történeti magyar
államot öt részre (Kron-
land Ungarn, Vojvodina,
Erdély a Partiummal. Hor-
vát-Szlavónország és Ha-
tárőrvidék) s a szorosan
vett magyar területet öt
"distrikt"-re (Pest, Pozsony,
Sopron, Kassa és Nagyvá-
rad) osztja.

1850. febr. Kossuthnééa
kísérete GaraSanin s?e1'h
belügyi főnök útlevelével
Belgrádon keresztül Sum-
lába utazik. Kossuth leve-
let intéz GaraSaninhoz,
~lyben hálás köszönetét
fejezi ki. Garasanin és a
kossuthí emigrácó között
politikai tárgyalások indul-
nak.

1850. ápr, Bécsben megje-
lenik .az első ruszínnyelvű
politikai lap Vistnik dlja
Rusinov Avstrískoj Deráavy
(Hírlap az Osztrák Bíroda-
lom ruszinjai számára) cím,
mel.

1850. máj. 8. Az osztrák
hatóságok elől Kutteriberg-
be (Kutna Hora) költözött
Havliéek Borovsky megin-
dítja "Slowdn" című heti-
lapját.

1850. máj. 7. A határőrvi-
déki osztrák alaptörvény
megszígorító intézkedései
míatt a magyar szabadság-
mozgalom ellen, 1848-49-
ben harcbavetett szerb és
horvát határőrezredek .kö-
rében osztrákellenes tünte-
tésekre kerűl sor.
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rök Ignác, báró Vécsey Ká-
roly tábornokok és Lázár
Vilmos ezredes.) Batthyány
miniszterelnököt Pesten lö-
vik agyon. - Magyaror-
szágon megkezdődik az év-
tizedes osztrák katonai.
majd közigazgatási önkény-
uralom.

1850-89. Mihai Eminescu,
a románok legnagyobb köl-
tője.

1849. nov-dec, Köúp-
keleteurópai emígráns kon-
lerencia Czartoryski herceg
p6risi házában. A tárgyalá-
JOkon a magyarokat Teleki
László, a cseheket Ríeger; 1849. dec. 17. A Porta' és
Ferenc,az ő-csehek későbbi Titov konstantinápolyí orosz
vezére képviseli. I ügyvívő a magyar emigrá-

ció végleges kényszertar-
tózkodási helyéül a kís-
ázsiai Kiutahyát jelölik ki.

1850. Geringer vezetésé-
vel polgári kormányzat
váltja fel a katonai diktatu-
ráto Az ország alkotmányát
fel.{üggesztik. Erdélyt, Hor-
vátországot, a déli határőr-
vidéket s a szerb vajdaságot
Magyarországtól elválaszt-
ják. A megmaradt része öt
kerületre osztják. A köz-
igazgatás nyelve míndenütt
német, az országot ellepik
az idegen tisztviselők,
csendőrök. A magyarság
passzi v ellenállásba vonul.

1850. febr. 15. Kossuth a
magyar emigráció törzska-
rával a mellé rendelt török
főbiztos (Achmed effendi)
irányításával Sumlából
Kiutahyába költözik.

1850. Lázadás Dél-Kíná-
ban; a császár úrrá lesz a
helyzeten, de a belső társa-
dalmi válság nincs meg-
oldva.

1850. jan. V. Erdélyi I 1850. Mazzini Londonban
nagyváradi g. kat. püspök megalapítja az EUrópai
beadvánnyal fordul a bécsi Demokrata Szövetséget,
udvarhoz a magyarországi amelyhez csatlakozik ké-
románok :érdekében, de l&- sőbb Kossuth Lajos is.
pése eredménytelen marad.

1850. márc. 8. A. Iancut
Bécsben fogadja a császár.
A kihallgatáson Iancu visz-
szautasítja a császári kitün-
tetést és maga helyett a ro-
mán nép érdemei elismeré-
sét kéri.
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1850. dec. Olmützi megál-
lapodás (olmützí pontok)
Ausztria és Poroszország
közötn a frankfurti szövet-
ségtanács politikai egyen-
súlyának helyreállítása cél-
jából. ~ Megszűnik a vám-
határ Ausztria lés ~agyar~
ország között. >-< Az olmü-
tzi pontok nyilvánosságra
hozatala alkalmával megje-
lent osztrák kormánynyi-
Iatkozat szerínt Poroszor-
szág feladta az úníó-gondo-
latalt és elismeri t3. szövet-
ségí gyűlést. (Bundestag.)

1851. ápr. 20. Megjelenik
a Reíchsrat felállításáról
szóló uralkodói íkézirat, A
v0n.a~kozó rendelet megál-
Iapítja, hogy a Reichsrat
nem tartozik az osztrák
minisztérium 'jogkörébe
csupán az uralkodónak ie~
lelős.

1851. dec. 31. Szílveszterí
pátens az 1849. évi alkot-
mány felfüggesztéséről. A
pátens a központosító ab-
szolutizmus !kormányzati
.alapelveinek bejelentését
tartalmazza. - Schmerlíng,
a Schwarzenberg-kabinet
igazságügyminisztere, a szil-
veszterí pátens kiadása
~iatt lemond tárcájáról {;s
VIsszavonul.

1852. ápr. 5. Schwarzen-
berg váratlan halála. \ lA
volt Schwarzenberg-kabi-
net beadja lemondását. Az
uralkodó kínevezí az j€:lső
teljesen abszolutísta kor-
mányt (Buol--Bach kabinet),
mely 1859 májusáig híva-"
tal ban marad.

1852. július. Megjelenik
Bach első úrbéri megváltá-
si tervezete a tagosításra
és legelőrendezésre vonat-
kozólag.

1852. nov. 29. Császári
nyillt parancs az osztrák ál-
talános polgári törvény-
könyv kiadása tárgyában.
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1851. Danilo herceget
(1851-1860) Montenegro
első világi fejedelmévé vá-
lasztják.

1851. A szlovák evan-
gélikusok és katolikusok
a pozsonyi nyelvi egyez-
ményben végleg elfogad-
ják a középszlovák nyelv-
járást hivatalos szlovák
nyelvként. Moyseé
Istvánt, az önkényuralom
kerának szlovák nemzeti:
ségí vezetőjét besztercebá-
nyai püspökké választják.
- A "Cyrill a Method"
(Cyrill és Metód) címmel
1850 tavaszától megjelenő
szlovák egyházi-politikai
lap bejelenti az új szlovák
helyesírást és kultúrpolítí-
kát. - A szlovák nemzeti-
ségi vezetők a cseh nyelv
politikai és kulturálís elő-
töréséf és az osztrák abszo-
lutizmus önkénvét tapasz-
talva, visszavonulnak. - A
felsőmagyarországi katoli-
kus gimnáziumokban Kol-
lár kérelmére elrendelik a
cseh nyelv tanítását.

1851. nov. 12. Cikkei ért és
politikai szatíráiért az oszt-
rák hatóságok pörbefogják
Karel Havliéek Borovskyt
és a tiroli Brixenbe 'Szám-
űzik. Itt írja meg Havliéek
a cseh politikai irodalom
klasszikus alkotásait, a Ti-
roli Elégiákat (Tyrols!&
elegie),

1852. Rajaőié pátriárcha a
szerb Vajdaság "nagyvajdj..
jaként" üdvözli a magyar-
országi körútián a Délvi
dékre érkező Ferenc J
feto - KaragyorgyeviéSáD,.;
dor szerb fejedelem
tével Zímonyba jön F
József üdvözlésére.

1852. dec. I. Miklós o
cár felhívást intéz
gyorgyevic Sándorhoz
szerb nép felfogásával
lentétes "osztrák
irányzatot képviselő
Garasanín elbocsátására
az alkotmányos eU
vezérének, VuCiénak
ügyminiszterré való
vezesére vonatkozólag.
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1851. Bécs Albrecht
főherceget nevezi ki Ma-
gyarország korrnányzójává.
- Kossuth és emigráns tár-
sai Kis-Azsiába internál-
tatnak. - Eötvös József
megírja "A XIX. század
uralkodó eszmél" círnű
művét.

1851. máj. A drezdai kon-
ferencián Poroszország
megakadályozza az osztrák
tartományok felvételét a
német szövetségbe, Ugyan-
akícor a frankfurti bírodal-

I mi tanács bizalmat szavaz
Ausztríának.

1851. aug. 1. Bismarok
Ottót Poroszország rendkí-
vüli követí megbizatással a
birodalmi tanácsba küldi.
Bisrnarck ettől kezdve nyolc
éven át képviseli [Frank-
furtban Poroszországot.

1851. dec. 2. Allamcsiny
Franciaországban: Ill. Na-
poleon köztársasági elnök.

1851. seept, Kossuth az
Egyesült Államok meghí-
vására a Mississipi fregatt
fedélzeténi Londonba majd
Newyorkba megy, ahol
nagy lelkesedéssel fogad-
ják.

1852. II!. Napoleon trón-
ra lép: Franciaország ismét
császárság.

1852. Jan. 5. Az amerikai
szenátus hivatalosan fo-
gadja "Magyarország kor-
mányzóját". Febr.-jún.

I
Kossuth nagysikerű ameri-
kai előadökörútja.

1852. 1. Ferenc József Er-
délybe látogat. A. Iancut
nem fogadja, amí teljesen
megrendíti a román nép-
vezér lelki egyensúlyát, s
hamarosan elméje is elbo-
rul.

1852. jún. 9. Megkezdődik'
a román rendőrség meg-
szervezése. - Ugyanezen
évben Saguna, elkedvetle-
nedve la politikai küzdelem-

től, visszavonul a közélettől,
de nagy kulturális tevé-
kenységet fejt ki. ~bővíti
a szebeni teológiát, tanító-
képzőt létesít, Brassóban és 1

Arndon algímnázíumot ala-I
pít. Szebenben modern
nyomdát szervez. - Buka-
restben megnyílik a román
Nemzeti Színház.

1852. júl. Kossuth vissza-
tér Angliába, ahol kisebb
megszakításokkal 1861 nya-
ráig marad.
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'1853. ja,n. 12. A bécsi mí-
nísztertanács 'közzéteszi
Bach végleges közigazgatá-
si definitivumát.

1853. febr. 18. Merényl.et
Ferenc József ellen. Líbé-
nyi János bécsi magyar
szabósegéd merényletet lkí-
.sérel az uralkodó 'ellen. 'A
császár könnyebben megsé-
rül, Libényit kívégzik. A
'merénylet következtében
Magyarországon sorozatos
letvégzéseket rendelnek el.

1853. márc, 3. .Él etbelép
Bach első úrbéri megvál-
tási rendezése.

1353. márc. 10. Az uralko-
dó Bruckot kereskedelem-
ügyi miníszterré nevezi ki.

1854. Buol-Schauenstein
-osztrák miníszterelnök és
kűlügyminiszter, a porosz-
osztrák tárgyalások alkal-
.mával döntőbírói tisztet ki-
ván aMonarchiának bizto-
sítani a német szövetségen
belül. Buo'l hasonló szere-
pet szári a Monarchiának a
kitört eiirópa; (krimi) há-
borúban. - Porosz-osztrák
semlegességí szerződés há-
rom évi ídőtartamra,

1854. dec. Buol külügy-
míníszter Bécsben aláírja a
Franciaországgal és Ang-
.Iiával kötött szövetkezésí
paktumot. - ,Orosz tiltako-
zó jegyzék Bécsben az oszt-
rák külpolítfka magatartá-
sa miatt,

1854. dec. 16. Uralkodói
kézirat engedélyezi a kö-
zépfokú iskolázás átrende-
zése és korszerűsí tése tár-
gyában kiadott birodalmi
rendeletet. lEntwurf.) A
Thun közoktatásügyi mí-
niszter által kiadott rende-
Iet kötelezővé teszi a né-
met nyelv rendes tantárgy-
ként való oktatását a biro-
dalom összes középfokú is-
koláíban, továbbá elrendeli
al természettudományok fo-
kozottabb tanítását, vala-
mint középfokú gazdasági
és ipari iskolák Iétesítését.

1855. jan. 1. Bruck (keres-
kedelmi míníszter reform-
jai a birodalom új közleke-
dési rendszeréről,

1855. aug. 18. Állami-egy-
házi egyezmény az uralko-
dóház és a Vatikán között.
(Konkordátum.)
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1853. A krimi háború ide-
jén a bukaresti bolgárok
jelentős ,segítséget nyuj ta-
nak az orosz seregeknek.

/
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1853. jan. Az osztrák pol-
gári törvénykönyv hatályát
kiterjesztik Csehországra is.

1854. 'A száműze
élő Obrenovié Mihály a
Duna-konföderácíó kereté;;
ben létrehívandó magyaro
szerb államszövetségről tér-
g al Kossuthtal Londo
ban. - Általános felkel
Macedóniában a török ..
igazgatási rendszer ellen.A
felkelést rövidesen leve~
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1854. Lengyel 'Légiók az
európai koalició oldalán
harcolnak a krímí hábo-
rúban.

1855. A "kongresszusi"
Lengyelország és 'Oroszor-
szág kőzött .- mint azt
orosz részről már 1851-ben
elhatározták megszűník
a vámhatár. )

MAGYARORSZAG

1853. Az udvar nyilt pa-
ranccsal elrendeli az 1849-i
magyar földreform végre-
hajtását. '! !

1854. A pesti Gabona-
csarnok (árutőzsde) meg;
nyitása.

1854. Deák, aki 1848 őszé-
től önkéntes visszavonult-
ságban élt Kehidán, vissza-
tér Pestre.

1854. jún. Kossuth és a
szintén száműzött Obreno-
vié Mihály szerb exfejede-
lern első angliai találkozója.

DUNAI FE'EDELEMSÉGEK I
IRDÉL YI ROMANOK

1853. Nagyszebenben Sa-
guna megindítja a "Tele-
graf'ul Roman" című ujsá-
got,

1854.-6. Krimi háború. A
fejedelemségek orosz, majd
osztrák megszállás alá ke-
rülnek:.

1855. A krimi háború
fegyver szünetében összeül
a bécsi konferencia: Orosz-
ország hajlandó hozzájá-
rulni ahhoz, hogy a fej,ede-
lernségekben a Szervezeti
Szabályzat alapján alkot-
mányos kormány alakul-
jon, azonban kiköti, hogy

185a-185ii. Krimi háború
(Törökország, Anglia és
Franciaország Oroszország
ellen). Az eredménytelen
háborúnak Napoleon vet
véget a párisi békével. -
Amerikai hajók ágyútűzzel
kényszerítik ki a japán ki-
kötők megnyitását.

1854. Ausztráliában fele-
lős kormányalakul..-
Oroszország és a Törökor-
szágot . támogató Anglia
közt kitör a krimi háború.
Szebasztopol ostroma egy
évig tart.

1855. Oroszország a párísí
kongresszus határozatainak
megfelelően lemond arról,
hogy a Fekete-tengeren ha-
diflottát tartson s területi
engedményeket is tesz.
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1855.nov. 5. Uralkodói Pá-'
tenssel életbelép az augusz-
tus l8-án kötött, egyházi
konkordátum, melyet Prela
bécsi pápai nuncius ellen-
jegyez. ;A. konkordátum I
visszaállítja az egyház tel-
jes jogi különállását a !bi-
rodalomban sőt az állam-
hatalmat valósággal az egy-
házi kívánalmak végrehaj-
tó szervévé teszi. iA kon-
kordátum biztosítja az egy-
ház kőzigazgatásí, tanítási
és kinevezésí ügyeinek füg-
getlenségét, a inép- lés kö-
zépiskolák az egyház fel-
ügyelete alá kerülnek.' A
konkordátum külön intézke-
dik a k.irályí tetszésjog (íus
placeti regíí) eltörlésérőí.

1856. jan. Pénzügyi vál-
ság az 1854. évi állami köl-
csön következtében, mely-
re 111 mítlíó forint névér-
tékJkel többet adtak, \ki,
mínt amennyi tolszámoltak;
- A párisi íkongres:szU!son
az iérdekelt európai hatal-
mak között barátságtalan
hangulat alakul ki AuS?Jt-
ríával szemben, annak áll-
hatatlan külpolrtíkája míatt.
- Ausztria diplomáciai izo-
lálása.

1856. aug. 30. Radetzky
tábornagy emlékiratot ké-
szít Bosznia annektálása
érdekében.

1856. dec. Buol ikörzeledési
politikát kezdeményez Po"
roszország irányában.

1855. nov. A nagybeteg
Karel Havliéek Borovsky
engedélyt kap száműzetésí
helye, Brixen elhagyására.

1856. Karel Havlíéek Bo- 1856. RadetZJky, osztr6k
royskY, az első nagy cseh tábornagy Dalmácia és
politikai közíró, aki lapjai- tría "hatályas" védelme
ban (Národní Novíny. 810- dekében a tartományok
van) a cseh politikai állás- megszállását javasolja.
pont legharcosabb képvise- 1856. ápr. ll. Ausztria,
l~je vo~.t, ~z, ()sztr~!r .~t~-IAnglia éSI Fra,nciaországgal
ságok üldözése, borton es együtt garantálja a párisl
számkivetés következtében szerződés által megá1Jap1-
35 éves korában meghal. tott határozatot, melynek

értelmében a Fekete-ten-
g~ semleges övezetnek
nyilvánítják. Ez alkalom-
mal külön rendezik SZerbIa
és a dunai fejedelemsé&*
államjogi hűbérhelyzetét a
török birodalommal szem.
ben.

1857. máj. 18-30. Frigy;es
Vilmos bécsi Iátogatása ISO-

rán tárgyalásokat folytat a
porosz-osztrák kapcsolatok
megszilárdításáról. A po-
rosz uralkodó tárgyalásait
erősen feszélyezi, I hogy
Bécsben röviddel ezelőtt
értesülnek Bismarck egyik
bízalmas emlékiratáról,
melyben egy Ausztria elle-
ni diplomáciai koalíció "leg-
természetesebb szövetsége-
seként" Franciaországot [e,
löli meg.
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a román haderőt csakis a
szomszédok hozzájárulásá-
val lehet növelní. Anglia
felveti az egyesülés !kérdé-
sét, Oroszország azonban
ellenzi. - Ugyanezen év-
ben Charles Davilla, Liszt I
Ferenc fia, megkezdi a ro-
mán katonai közegészség-
Ügy megszervezését és Bu-
karestben közreműködik az
első sebészképző iskola lé-
tesítésében. - Felszabadít-
ják a magáriosok tutaido-
nában Ievő dgány rabszol-
gákat.

1857. Az első Magyar Al-
talános Bíztositó Társaság
megkezdi működését.

1856. márc, 30. A párisi
békeszerződés értelmében
Mo1dva visszakap egy részt
Dél-Beszarábiából, ami által
Oroszországnak nincs' többé
közös határa a Duna-deltá-
val; a fejedelemségek orosz
protektoratusa megszűník,
amennyiben a :két ország a,
porta fennhatósága alatt
marad, a nagyhatalmak
együttes garanciája mel-
lett. A Szerv ezeti Szabály-
zat módositása végett
mindkét tartományban egy
ú. n. "divan ad-hoc't-ot, al-
kalmi országgyűlést hívnak
össze, Amig így a román
kívánságok új tervezete el-
készül, mindegyik fejede-.
lernség helytartót (caíma-
caro) kap, Teodcr Bal.s
(Moldva), illetve A. D.
Ghica (Havasalföld) szemé-
lyében.

1857. T. Ball?ot N. Vogo-
ride váltja fel. Bukárest-
ben rendben zajlik le az
új választás, azonban Mold-
vában - ahol gyöngébb a
nemzetközi ellenőrzés
annál kevésbé. A moldvai
választást a nagyhatalmak
megsemmisítik: a második
választásuál az uníó-pártiak
nagy győzelmet aratnak. A
két "divan ad-hoc" az egye-
sülés mellett dönt, idegen
uralkodóházból származó
fejedelmet óhajt, alkotmá-
nyos kormányt és ország-
gyűlést.

1856. A párisi béke befe-
jezi a krími háborút. A
szultánt ekkor képviselik
először török pásák a nem-
zetközi érin'bkezésben. - Az
új Bessemer-féle olvasztó-
mű forradalmasít ja a vas-
olvasztást.

1856. febr. 18. A "hatti
hamajun" (szultání alapren.,
delet) török alaptörvény az
1839. évi "gülhanei hatti
serif" kibővítésévei újjá-
rendezi a török birodalom
balkáni modamedán és ke-
resztény alattvalóinak jog-
viszonyát.

1857. Súlyos gazdasági
válság Európában és az
Egyesült Allamokban.
Megjelenik Baudelaire
(1821-67) főműve: Les
Fleurs du Mal.
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1858. febr. Újabb állami 1858. Hilarforat Konstantí-
bankjegykölcsön Ausztriá- nápolyban bolgár püspökké
ban. szentelik.

1858. júl. 20. Francia-
olasz titkos egyezmény Ill.
Napoleon és Cavour között
Plombieresben, az osztrák
uralom alatt álló lombard-
velencei királyság függetle-
nítése érdekében. '

I
. 1859. már~. Károly p:lberL I

fia, - II. VIktor Emanuel
szárd király, mozgósít az
olaszországi osztrák haderő

_ellen.
1859. ápr. 23. Osztrák ul-

tímátum Szárdiniához, Buol
ultírnátuma a. szárd hadse-
reg három napon belüli tel-
jes leszerelését követeli.
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1858. Cseh nemzeti politi-
kai mozgalom Frantisek
Ferenc, Rieger, a későbbi
ó-cseh párt vezetőjének
kezdeményezésére.

1858. Omladina n
szerb politikai egylet
kul Ujvidéken.
Zmaj Jovanovié lefo
es kiadja Arany Toldiját.

1858. ~áj. 13. Az 1856.
szultáni alap rendelet
hamajun) hiányos v
hajtása miatt kitört
niai zendülést fel
Danilo montenegrói fej
delem határkíígazítást
vetel a portátóL A mo
negróí csapatok G
mellett megtámadják
megverik Husszein A:.
pasa seregét. A párisi
két aláíró hatalmak
szenek tiltakozása ell
Montenegró több ha
kerületet megszáll.

1858. nov. 28. Ka
gyevié Sándor abelpoli
kai feszültség miatt
hívja a skupstínát,
demokratikus alko
parlamenti rendszert, v
mint a szerb külügyi orien
táció megváltoztatását k60i
veteli. Sándor fejedelem
osztrák-török támogatás lL
ményében ~ szembe be-;
lyezkedik a skupstiná
mely kikényszeríti lern
dását és Szerbia fe
mévé a száműzött Ob
vié Milost választja.

1858. dec. 23. Obr
Milos elfogadja Szerbia
jedelméve történt m
lasztásat.
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1859. jan. 17-24. Előbb
Moldva, majd Havasalföld
f,ejoecle1mének megválasztja
Alexandru Cuza ezredest:
ezzel "de 'facto" létrejön a
fejedelemségel.: egyesűlése.
Cuxa 1857-ben azzal tette
ismertté nevét, hogy élén-
ken tiltakozott a meghami-
sított moldvaí választások
ellen. Most diplomáciai te-
vékenységet kezd; 1859-
60-ban tárgyalásokat foly-
tat magyar emigránsokkal
is ,egy esetleges Erdély el-
len irányuló akcióról.
Ugyancsak 1859-ben az or-
szággyűlés dönt a közter-
hek egyenlő víseléséról.

1858. Cavour szövetkezik
Napoleonnal az északitáliai
osztrák uralom megdöntése
érdekében.

1858. Ferenc József nyi-
latkozatán felbátorodva
Bach megíratja rendszere
dicséretéül a Rückblicket,
melyre Széchenyi hatalmas
politikai szatírával válaszol
(Ein Blick auf den anony-
men Rückblick).

1858. 'máj. A francia min-
tára szerkesztett új török
törvénykönyvet (Kanunna-
meí dzsesd) és telektör-
vényt (erasy kanunnamesí)
bevezetik a Balkánon.

1858. aug. 19. Párisban a
nagyhatalmak véleménye
megoszlik: FranCÍlaország
- elsősorban a romanbarát
Ill. Napoleon ikívánságára,
- valamint Olaszország -
ahol a román diplomáciai

- működés színtén eredmé-
nyes volt - ~Z .egyesülés
mellett szólalnak fel, vi-
szont Töröl\o,rszág es Auszt-
ria ellenzik. Végül sikerül
kielégitő megoldást találni
(párisi egyezmény): az
Egyesült Fejedelemségek
külön-külön választott feje-
delme felelős míníszterek-
kel és törvényhozó testület-
tel 'kormányoz; megszűn-
nek az osztálykiváltságok s
Foc:~aniban, Havasalföld és
Moldva határán, közös sem-
mítőszék és törvényelőke-
szítő bizottság / (Comisia
Centrala) alakul. A török
fennhatóság továbbra is
megmarad: Moldva 1,500.000
piasztert, Havasalföld 2
rnellíó 500.000 píasztert tar-
tozik a portának fizetni.1859. A magyar emigrá-

ció bekapcsolódik a fran-
eia-osztrák konfliktusba:
Teleki László összehozza
Kossuthot nl. Napoleonnal.
Megalakul a Magyar-Nem-
zeti Igazgatóság. Olasz s~
gítséggel magyar Iégiót
szerveznek.

1859. máj. Kossuth és
Obrenovié Mihály londoni
tárgyalásai a- magyar-
szerb együttműködésről és
a dunai államszövetség lét-
rehívásáról,

I 1859. szept. Az álnéven
Bécsbe érkező Türr Istvánt
osztrák titkos ügynökök el-
fogják, a hadbíróság ha-
lálra ítéli. Viktória angol
királynő közbenjárására
Türrt 1860 tavaszán szabad-
lábra helyezik és kitolon-
colják a Monarchia terüle-
téről.

I I

J'
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I
1859. ápr. 29. Szárdínía

elutasító válasza után
150.000 főnyi osztrák sereg
átlépi a határul szolgáló
Ticino folyót. Ill. Napoleon
százezres szövetséges had-
sereget küld II. Viktor
Emánuel segítségére.

1859. máj. 10. A Buol-
Bach-kormány bukása. Az
uralkodó akormányügyek
vezetésével Rechberg gró"
fot bízza meg, ,aki a kül-
ügyi tárcát is átveszi. Bach
1859 augusztusáig belügy-
miniszteri minőségben 'tag-
ja marad a kormánynak.

1859. jún. 4. Magentánál
Gyulay vereséget szenved
az olasz-francia szövetsége-
sektől. Mac Mahon francia
tábornok beveszi Magentát,
Az osztrák haderő vissza-
vonul az északolaszországi
'várnégyszögbe.

1859. jún. 24. Az olaszor-
szági osztrák haderő Schlíck
és Wimpffen császári had-
vezérek vezetése matt 801-
ferinónál újabb súlyos 've-
reséget szenved Ill. Nap 0.-
Ieontól.

1859. aug. Bach belügy-
miniszter több mint ;egyév-
tizedes rniniszterság után
az uralkodó határozott kí-
vánságára kiválik a kor-
mányból, Távozásával lezá-
rul az uralkodóházi abszo-
lutizmus legsúlyosabb feje-
zete.' ,

1859. szept. A bécsi kor-
mányzat kiadja a protes-
táns pátenst, rrrely a pro-
'testáns egyházak önkor-
mányzatát felfüggeszti és
azokat a király 'felügyeleti
joga alá rendeli.

1860. máj. 15. Az uralko-
dó visszavonja a protestáns
pátenst.
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1860. Prágában megindul
a Národni Listy (Nemzeti
lapok), az ó-cseh párt hi-
vatalos organuma.

1859. dec. Rechberg
rák külügyminiszter diploo
máciai barátkozási kísérl
te Oroszország és Szerbia'
irányában.

1860. A Muraközt körzr.
ígazga tásilag visszacsatol-
ják Magyarországhoz.

1860. febr. A porta beje-
lenti az 1850. évi kereske-
delmi törvény kiegészítését
és bevezetését a balkáDl
tartományokba.
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1859. szept, Thun minísz-
.ter utódja kiadja a protes-
táns pátenst, mely egyházi
alkotmányt oktrojál a ma-
gyarországí protestáns egy-
házakra s megszüntetí azok
korábbi autonomiáját. A
protestánsok egyházkerületi
üléseken tiltakoznak a
kény.szerintézkedés ellen.

/

DUNAI. FEJEDELEMSÉGEK
ERDU VI ROMÁNOK

1859. Francia-osztrákhá-
ború: Ausztria Solferinónál
és 'Magentánál súlyos vere-
séget ezenved. Lombárdia
felszabadul, mielőtt azon,
ban Velericére sor kerülne,
Ill. Napoleon megköti a
villafrancai békét. - A ikis
középí táliai államok nép-
szavazás útján csatlakoznak
a szárd Ikirálysághoz.

1859. jún. 8. Ill. Napoleon
és II. Viktor Emánuel győ-
zelmi bevonulása Milánóba.

1859. júl. 8. Ill. Napoleon
porosz támadástól tartva
Víklafrancanál fegyverszü-
netet köt Ausztriával.

1859. nov. 10. A lz~richi
békében Ferenc József
Maritova és' Pestera kívéte-
lével lemond Lornbardíáról
II!. Napoleon javára, ,aki
azt Savoya és Nizza ellené-
ben II. Viktor Emánuelnek
engedi át,

1860. okt. 26. Cuza fel-
avatja a ía sí-í egyetemet,
amely az Academia Miha .
Ieana-ból fejlődött ki.

1860. Garibaldí Szícílíá-
ban; lázadás az egyházi ál-
lamban. Cavour a garíbal-
dístákkal egyesülve, birto-
kába veszi a nápolyi kírály-
ságot.

16Radísícs E.: A Dunatáj IlL 241
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\

1860. Ftakovski szerb tá-
mogatással megkezdi török-
ellenes szabadságrnozgalma
megszervezését.

1860. szept, 26. Obrenovié
Milos halála után fia, Mi-
hály, visszatér Szerbíába és
átveszi az uralmat. A porta
az európai hatalmak köz-
benjárására elismeri Obre-
novié Mihály trónöröklési
jogát. '

1860. okt. 20. Az októberi
diploma kiadásával egy-
idejüleg Bécs utasítja Sok-
éevíé horvát bánt, tegyen
javaslatot arra vonatkozó-
lag, hogy Horvátország mí-
lyen képviseleti alapon kép-
zeli el Magyarországgal
való közjogi viszonya ren-
dezését.

1860. okt. 20. Goluchow-
sky átmeneti kormánya ki-
adja Ausztria föderalísztí-
kus alapon való .újjáépíté-
sét bejelentő ú. n. októberi
diplomát. 'A diploma köz-
ponti legfőbb törvényalkotó
szervként a Reichsr,atdt,
mint az egyes "koronatar-
tományok" központi biro-
dalmi gyűlését jelöli meg.
Az októberi diploma egyéb-
ként ,;történeti alkotmányt"
igér a pragmatica sanctio
alapján s a birodalmi .közös
ügyeket a Reichsrat hatás-
körébe rendeli.

1860. dec. 13. Az októberi
diploma kudarca következ-
tében az uralkodó felmenti
Goluchowskyt és Schmer-
Iing államminisztert !bízza
meg kormányalakí tással. A
Schmer'ling-kormány, mely
1865 júliusáig intézi az
ügyeket, tagjai: Rainer fő-
herceg, mint a miníszterta-
nács elnöke (1861 február-
jától)" 'Schmerling állam-
miniszter, Rechberg kül-
ügyminiszter (1864 októbe-
réig, ettől kezdve Mens-
dorff-Pouilly), Plener pénz-
ügyminiszter, Zollheim
igazságügy miniszter és Esz-
terházy gróf tárcanélküli
míníszterí minőségben.

1861. Jan. Bismarck a po-
rosz képviselőházban rend-
kívüli arányú, többéves
"hadsereg-reformot" sza-
vaztat meg. Ausztria ma-
gyarázatot kér oa 'tervszerű
katonai előkészületekkel
kapcsolatban.

L

1861. Rakovski kidolgozza
Bulgária felszabadítás-ának
tervezetén

1861. jan. Kormányren-
delettel megszüntetík a
szerb Vojvodinát. - A hor-
vát tartománygyűlés ki-
nyilvánítja, hogy az októ-
beri diplomát nem fogadja
el és Magyarországgal,
mínt azt a száboron kihir-
detett 1861: XLII. t.-o. ki-
mondja, az uralkodó szemé-
lyén kívül más közösséget

'nem ismernek el. Az indít-
ványt a Strossmayer József
diakovári püspök vezetése
alatt álló horvát nemzeti
párt terjeszti elő. - A tar-
tománygyűlésen Rajacié
karlócaí szerb patriarcha
tiltakozik Kukuljevié zág-
rábi főispán ama kijelenté-
se ellen, hogy a határőrvi-
déken csak horvátok élnek.
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I
1860. okt. 20. Az ural-

kodó kibocsátja az úgy-
nevezett októberi diplo-
mát, helyreállítja Ma-
gyarország történeti indi-
vídualrtását, s 1848 előtti
hagyományos intézményeit;
de ugyanekkor birodalmi
parlamentet is létesít a kö-
zös ügyek intézésére. (Vay
Miklós Ik.ancellár, Szögyény
Lászlóalkancellár, Mailáth
György a helytartótanács
elnöke, alelnöke Sennyey
Pál. Erdélyi kancellár: Ke-
mény Ferenc, a kormány-
szék elnöke: Mikó Imre.)
- Albrecht főherceg meg-
válik korrnányzói tisztétől.
Utóda Benedek táborszer-
nagy. - Ferenc József ma-
gához kéréti Deák Feren-
cet. - Széchenyi István a I
döblingí elmegyógyintézet-
ben öngyilkos lesz (ápr. V

1860. nov. I Kossuth szer-
ződést köt a londoni Day-
bankjegynyomdával 40 mil-
lió forint értékű köztársa-
sági bankjegy nyomására.

1860. dec. 19. Osztrák
ügynökök Drezdában el
fogják Teleki Lászlót és
Bécsbe hurcolják.

1860. dec. 23. Az ural-
kodó megkegyelmez az in
contumaciam korábban ha-
lálra ítélt Teleki Lászlónak.
Ennek ellenében Teleki kö-
telezt magát, hogy tartóz-
kodik a közéleti szereplés-
től.

1861. A császári pátens
Erdély önállósága mellett
foglal állást (tebr.); 1865-ig
az erdélyi románok széles-
körü önkormányzatot élvez-
nek. Erdélyben megalakul
az Astra néven Ismert ro-
mán közművelődési egyesü-
let.

1860. okt. 20. Az októberi
diploma ' kiadása Ausztriá-
ban.

186). Viktor Emánuel
Olaszország első királya. -
Lincoln az Egyesült Alla-
mok elnöke. Amerikai pol-
gárháború: az elszakadt
déli államok és az északi
államok !között. Az északi
államok győzelme a rab-
szolgaság eljtörlését jelen-
tette. (1861.' febr. 4.-
1865. ápr. 9.)

243



AUSZTRIA BULGARIA CSEHORSZAG
CSEHIEK,SZlOVÁK01{

1861. febr. 26. Februári
pátens az októberi diploma
gyakorla'ti megvalósítása
tárgyában. A Schmerling
által kiadott pátens közlí a
birodalmi országgyűlés
(Reichsrat) új összetételét,
mely a tartománygyűlések
kiküldött képviselőiből áll.
A pátens elrendeli a ma-
gyar országgyűlés 1861 áp-
rilis 2-ára való összehívá-
sát. I

1861. dec. 20. Bernstorff
gróf porosz külügyminisz-
ter Ausztria 'újjáéledt né-
met szövetségí tervei ellen-
súlyozására jegyzéket intéz
anémet udvarokhoz és
Bécshez, melyben szoro-
sabb szövetkezést ajánl po-
rosz vezetés alatt. A Bern-
storff-jegyzék Bécsben visz-
sza tetszést, a középnémet
államokban tiltakozást kelt.
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I
1861. febr. 26. :A februári A szábor Rajaőié kívánsá-

pátens politikai jogokat gára kimondja, hogya ha-
biztosít a cseh tartomány- tárőrvidék szerb-horvát né-
gyűlésnek. pessége, általában pedig a

szerbek lés horvátok, ,,mint
legközelebbi vérrokonok",
a jövőben testvéri egyetér-
tesben kívánnak együtt-
működni. A száboron Star-
őevíé Ante, a későbbi hor-
vát jogpárt vezére bejelenti
a horvát közjogi önállóság-
ra vonatkozó kívánalmait,
szemben a Strossmayer-fé-
le délszláv irányzattal.

1861. márc. Obrenovíé
Mihály megbízásából Gara-
sanín, mint a szerb kül-
ügyek vezetője, Bécsben
Vay báró magyar kancel-
lárral, maid Pesten Eötvös
Józseffel és Andrássv Gyu-
lával tárgyal a magyar-
szerb imegegyezésről. Szerb
részről a magyarországi
szerblakta megyék nemze-
tiség ezerinti kikerekítését
kérik.

1861. ápr. 2. A szerb
nemzeti kongresszus a ma-
gyarországi szerblakta te-
rületek és Horvát-Szlavón-
Dalmátországok politikai
különállásának elismerését
követeli.

1861. jún. 6. Stefan Dax.,
ner tiszolci ügyvéd, szlovák
nemzetiségi politikus a tu-
rócszentmártoní szlovák
nemzeti gyűlésen felolvas-
sa la 11 pontból .álló szlo-
vák nemzetiségi program-
mot. A "nemzetiségi pro-
gramm" felsőmagyarorszá-
gi szlovák kerűl etet (Oko-
lie), szlovák törvénykezési
és közigazgatásí nyelvet,
szlovák jogakadémiát és
egyetemi tanszéket, egye-
sületi jogot és az irodalmi
egyesületek támogatását
követeli.

1861. aug. 28. Palacky a
Reichsratban tiltakozik a
magyar országgyűlés indo-
kolatlan feloszlatása ellen.

1861. okt. Moyses besz-
tercebányai püspök vezeté-
sével szlovák küldöttség je-
lenik meg I. Ferenc József
előtt. A császár a magyar
országgyűlés feloszlatása
miatt keletkezett poli tikai
feszültség hatása alatt meg.,
igéri a szlovák nemzetiségi
kérelmek, kivált a szlovák
Matica ügyének támogatá-
sát. Franciscit kinevezi Iip-
tói, Daxnert gömörí al-
ispánná.

1862. Az Ujvidékről elin-
dult Omladinamozgalom
elvei alapján Petranovié
Teofil Szerajevóban politi-
kai egyletet szervez.

1862. jan. Obrenovié Mi-
hály fej edelem felkéri a
portát, hogy a szerbíaí mo-
hamedánok ügyének felül-
vizsgálására szerb-török ve,
gyesbízottságot küldjenek
ki.

1862. Rakovski Belgrád-
ban bolgár Iégíót szervez.
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1861. Ferenc József ki-
adja az ú. n. februári pá-
tenst, mely oktrojjal meg-
szabja a birodalmi gyűlés-
be küldendő követek szá-
mát. (Magyarország 85, Er-
dély 26.) A magyar közélet
visszautasítja a pátenst és
a magyar képviselők nem
jelennek meg a Reichsrat-
ban.

1861. márc, 24. Deák a
Pesti Naplóban megjelent
"Zágrábmegye és az egye-
sülés" című cikkében meg-
állapítja, hogy Horvátor-
s-zág köeiog! különállását
magyar részről mindenkor
tiszteletben tartják. - Po-
lit Mihály magyarországi
szerb politikus a Srpskí
Dnevnik hasábrain la ma-
gyar alkotmány elfogadá- I

sát ajánlja a magyarországi
szerb ségnek.

1&61. ápr. 2. Megnyitják
a magyar országgyűlést. -
Kolozs megye a magyar
mellett bevezeti a román
hivatalos nyelvet. - Tu-
rócszentmártonbari a szlo-
vák ~ongresszus 13 felvi-
délkJi megye autonomiáját
követeli.

1861.máj. 8. Teleki László
öngyilkossága.

1861. jún.-aug. Deák két
felírata az 1848. évi köz-
jogi alap helyreállítását kö-
veteli. Az uralkodó vála-

[szul, aug. 22-én feloszlatja
az országgyűlést,

1861. jún. 12. A londoni
bankjegy-per. ,Az angol bí-
róság megtiltja a pénzgyár-
tást Kossuthnak, aki Milá-
nóba, majd végérvényesen
Torinóba költözík.

1861 ápr. Az oroszországi
jobbágyfelszabadí tásról szó-
ló rendeletet kihirdetik és
törvényerőre emelik a var-
sói kormányzóságban.

1861 július 16. Párizsban
meghal Czartorysky Adám.

1861. nov. A porta Cuza
uralkodásának Idejére hoz-
zájárul a fejedelemségek
egyesülés éhez.

1862. jan. 22. Barbu 01-
targíu az egyesült Románia
első míníszterelnöke. Meg-
alakul a román nemzetgyű-
lés. Catargíu nagyszabású
tervezetet készít a parasz-
tok helyzetének javítása
végett, azonban június 8-án
merényletnek 'esik áldo-
zatul.

1862. Elégületlenség Len-
gyelországban Wielopolski
őrgrófnak. a kongresszusi
Lengyelország helytartójá-
nak területi deklarációja
miatt,

1861 febr. 26. Az osztrák
februári pátens kiádása.

1862. Összeül az első
olasz parlament. - A hol-
land gyarmatokon eltörlik
a rabszolgaságot, amiért
az Egyesült Allamokban
Lincoln is harcol.
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1862. Míroslav Tyrs cseh
tornatanár megszervezí
Prágában a Sokol (Sólyom)
cseh testedző egyletet. A
Sokol-mozgalom a nacíona,
lista cseh politika társadal-
mi szervezete lett.

1862. febr. 2. Ausztria,
Bajor- és Szászország, va-
lamint Darmstadt és Nas-
sau visszautasítják a po-
rosz jegyzéket és -beavatko-
zásnak mínősítík az abban
foglaltakat.

1862. jún. A .mo
dán bizottság" érkezésé
hírére a szerbiai törö
összetűz a szerb lakess
gal s annak súlyos v
veszteséget okoz. A bel
grádí fellegvárból a tö
parancsnok löveti a város

1862. aug. 23. Niki
montenegróí fejedelem
hercegovínaí felkelőktói
mogatva újabb határkiiga..
zítást , követel a portá
Omer pasa Rijeka mellett
megsemmisíti a montene-
gróí sereget. Montenegr6
békét kér, a törökök a Her.
negovínából Szkutariba ve-
zető út mentén katonai
erősségeket építenek.

1862. szept, 4. A szerb-
török incidens ügyében
egybehívott kánlüdzsel.
konferencián megállapod-
nak abban, hogy a török
polgári lakosság vala-
mennyi szerb városból
(beleértve a belgrádi török
negyedet) kivonul, viszont
a belgrádi fellegvárát, Sa-
bácot, Szendrőt és Fetiszlá.
mot továbbra is török hely·
őrség tartja megszállva.

1863. jan. Ristié Jovan,
Mihály fejedelem porta!
követe a kánlüdzsei kente-
reneia 'további módosítását
követeli, azaz az összes
szerbiaí várak kiürit.ésél
A porta elutasítja a szerb
kívánságot.

1863. márc. A szerb sajtó
vezetőhelyen kommentálja
az oroszországi jobbágyság
felszabadításáról szóló cm
rendeletet.

1862. seept, 23. Bismarck
porosz míníszterelnökségét
aggodalommal fogadják
Bécsben. )

1863. jan. 27. A porosz 1863. Rakovski utazást
képviselőház tiltakozik a tesz Montenegróban, Gö-
katonai reformprogramm rögországban és Romániá-
fokozása ellen. Bécsben je- ban, közös törökellenes
Ientőséget tulajdonítanak a megmozdulás szervezése
porosz parlamenti obstruk- végett.
ciónak. I

1863. febr. 1. Erdély ki-
küldött nemzetiségi képvi-
selői a Reichsratban.

1863. febr. 28. Bécs éle-
sen visszautasítja Bis-,'
maroknak a németországi
porosz egyesítésre vonat-
kozó javaslatát.

1863. máj. Lustkandl bé-
csi közjogász, Schmerling

-gyermekeinek nevelője ta-
nulmányában kifejti, hogy
a Reichsrat az 1527 óta al-
kotott magyar közjogí in-
tézkedésekkel nem ellenté-
tes. LustkandI érveit Deák
megcáfolja 1865-ben.

1863. jún. A porosz tarto-
mánygyűlés megtagadja az
újabb katonai hozzájáru-
lást. I. Vilmos porosz ki-
rály Bismarok tanácsára
feloszlatja a képviselőházat .
és elrendeli az új választá-
sokat. Bécs felvilágosítást
kér a porosz fegyverkezés
célkitűzéseire vonatkozólag.

1863. máj. 31. Turócszent-
mártonban megalakul Moy_
ses püspök elnökségével a
Matica 'Slovenská (Szlovák
Matica) irodalmi és kultúr-]
politikai egyesület.
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1862. jún. 11. A Foc~ani-II
ban ülésező Központi Bi-
zottság törvénytervezetet
nyujt be a román falusi
települések egységes meg-
szervezéséről s az ezzel
kapcsolatos kísaiátításról.
A törvényt megszavazzák,
de Cuza nem hajlandó szen-
tesíteni. I

1863.jan. 22. Kitör az új
lengyel felkelés.

1863. Nagyszebenben csá-
szári pátens alapján tarto-
mányi gyűlés ill össze 54
magyar, 43 szász-és 57 ro-
mán képviselővel. A sze-
beni ülésszakon magyar
részről csak a kirendelt

1863. febr.-márc. A terv- közigazgatási képviselők
szerűtlenül előkészített és (regalisták) jelenvén meg.
vezetett lengyel ellenállási a tart?mánYi gyűlés h~t,á-
mozgalmat a cári túlerő rozataít nem érvényesítik.

. ,. M' SI 'k' - Megalakul a Magvarmegsemmisíti. iero ,avSI.l Földhit limté t •
és Langiewicz tábornokok Ole eze .
hadseregei vereséget szen-
vednek. A második nagy
szabadságharc vérbefullad.

1863. A jobbágyság fel-
szabadítása Oroszországban.
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1863. aug. 1. I. Ferenc Jó-
zsef a német fejedelmeket
meghívja a frankfurti szö-
vetségtanács értekezletére,
hogy a benyújtott alkot-
mányjavaslat fölött tár-
gyaljanak. I. Vilmos porosz
király - Bismarok taná-
csára - elutasítja a meg-
hívást.

1863. dec. 2. A poro-sz
képviselőház Frigyes her-
ceg igényeinek elismerését
követeli. - Miután a lon-
doni szerződésben mind
Ausztria, mí nd Poroszország
kezeskedtek Dánia osztha-
tatlanságáról, a schleswígi
kérdésben a nérriet szövet-
ség felszólítja Ausztriát ál-
Iáspontja bejelentésére.

1863. deé. 7. Ferenc ;Jó-
zsef elutasítja a schleswigí
ügyben beavatkozást sür-
gető bécsi községtanácsi
küldöttséget.

\

i

1864. jan. 10. Bécsben az
uralkodó elnökletével tar-
tott államtanácson Rech-
berg külügymíníszter elő-
terjeszti a Poroszországgal
kötendő új szerződés ter-
vét, mely szerínt a tarto-
mányoknak Dániától való
elszakítása csak a két
nagyhatalom közös meg-
egyezése alapján lehetséges.

1864. jan. 17. Bismarck a
schleswigi válság kiélezése
érdekében nyilvánosságra
hozza Frigyes herceg trón-
igényének elutasítását.

1864. febr. 8. Megindul a
Dánia elleni porosz-osztrák
hadjárat. A dánok a túlerő-
ben lévő katonai szövetség-
gel szemben több rnint fél-
éven át hősies ellenállást
fejtenek ki.

1864. ápr, 30. Bismarck-
1. Vilmos kívánságára -
bejelenti Bécsben, hogy
Schleswig-Holsteint elcsa-
tolja Dániától, de porosz
befolyás alatt hajlandó át-
adni Frigyes austenburgi
hercegnek.

,

I

[
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1863. aug. Az ó-cseh párt
nyi1atkozata a cseh nem-
zetí követelésekről.

1863. aug. Ristié porla
szerb követ újabb em
ménytelen alkciója a szer.
biai várak kiürítése dolp
ban. I \

1864-65. Az ó-cseh párt
országos szervező mozgal-
ma a cseh nemzeti kíván-
ságoik teljesítése érdekében.
- Belcredi gróf, Csehor-
szág helytartója elutasítja
a cseh alkotmányjogi tö-
rekvéseket.

1864. febr. 1. A cseh és
morva képviselők távoznak
a Reichsratból.

1864. máj. Obrenovíé l'vfi-
hály véderőtörvényt szer-
késztet, újjászervezi a szerb
hadsereget és elrendeli a
haderő létszámának emelé-
sét. - A balkáni 'tartomá-
nyokban kihirdetik a ke-
resztény alattvalók jogi
helyzetét rendező ú. n. 1
vilajéttörvényt,
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1863.szept.-dec. III. Na-
poleon Lengyelország érde-
kében közbenjár a nagy-
batalmaknál. Buzdítására a
",fehérek",Czartoryskí e~-
kori hívei, párisi központja
újból fegyverbe szólítja a
~gyel népet. A lengyel
szabadságharc ismét fellob-
ban, de 1864 tavaszán ösz-
azeomlik.

1864. Parasztlázadás Po-
rosz-Lengyelországban. '-
A varsói kormányzó rende-
letei a lengyel nyelv és a
lratolikus egyházi önkor-
mányzat ellen. - Porosz-
Lengyelországban megtilt-
jék a lengyel nyelvű közok-
'tatást. - Az osztrák ura-
lom alatt lévő lengyel te-
rIlletek~ ahol korábban
még a legelőnyösebb volt
a helyzet a három meg-
szAllt terület között (1859:
a magentaí és solferinói
vereségek hatására kultur-
politikai engedmények a
galiciai lengyelség javára,
1861:a februári alkotmány
elfogadása után összehív-
jék az első galiciai tarto-
mánygyűlést), 1864-ben
szintén betíltják a lengyel
nyelvű közoktatást.

1864. márc. 2. A "már-
ciusi ukáz" megállapítja,
hogy a lengyel parasztság
Mtal eddig bérbevett föl-
dek saját tulajdonukba
mennek á't. Az egészségte-
len társadalmi viszonyok
között élő lengyel paraszt-
ság nagyrésze erre leteszi
a fegyvert; a 'többieket
Berg gróf, a lengyel terü-
letek helytartója, leveri.

1864. Almásy Pált, az
1849. évi debreceni ország-
gyűlés elnökét dinasztia el-
lenes összeesküvés vádjá-
val letartóztatják. - A
pesti árutőzsde értéktőzsdé-
vel bővül ki.
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1863. nov. 15. VII. Frigyes,
dán király halálával a
schleswig-holsteíní örökség
utódlása időszerűvé válik.
'Augustenburg Frigyes né--
met {herceg családi ros
alapján igényt emel a tar-
tományokra.

1863. .deo, 4. 'A porosz
kormány - taktikai okokból,
egyelőre elutasítja Frigyes
herceg örökösödési tgényét.

1863. dec. 13. Törvényt
fogadnak el az athoszhegyi
'S más balkáni kolostorok-
nak felajánlott; román 'egy-
házi vagyon vísszaváltásá-
róL

186<1-66. Újabb gazdasá-
gi válság. - Franciaország-
ban törvényileg elismerik a
sztrájkjogot.

1864. máj. 2. Cuza állam-
csínnyel feloszlatja a par-
lamentet s népszavazás elé
bocsátja az úi alkotmány-
tervezetet. C'uza nagy dia-
dalt arat s most már nincs
akadálya az első jelentős,
rornán agrár-törvény meg-
alkotásának (aug. 14).
Ugyancsak fontos törvénye-
ket hoznak a katonaság
rnegszervezésére és a köz-
oktatásra vonatkozólag:
megnyílik a bukaresti egye-
tem. -
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1864. aug, 12. I. Vilmos és
Ferenc József schönbrunni
találkozója alkalmából Bis-
marck és Rechberg ujabb
tárgyalásokat folytatnak a
tartományok sorsáról. Rech-
berg, hogy a Monarchia
számára kényessé vált ügy-
ben kiutat találjon oszt-
rák-porosz egyezményt
ajánl Franciaország ellen,
melynek létrejötte esetéri
Ausztria hozzájárulna oa
schleswig-holsteini porosz
kívánságokhoz. Bismarele
tartózkodással fogadja a
tervet.

1864. old. ·24. Ferenc 'Jó-
zsef a schleswigi ügyben
elszenvedett diplomáciai
kudarc miatt felmenti
Rechberg külügymínísztert.
Utódja, Mensdorff-Pouilly
Sándor, poroszellenes poli-
tikát ,kezdeményez.

1864. nov. 12. A bécsi po-
rosz követhez eljuttatott
jegyzékben Ausztria tilta-
kozik Schleswig-Holsteín
porosz befolyás alá helye-
.zése ellen.

1864. dec. Osztrák-porosz
egyez:kedő tárgyalások
Bécsben.

1:
1865. febr. 21. A porosz

ellenjavaslatokat átnyújt-
ják Bécsben. A porosz jegy-
zék hozzájárul Frigyes her-
ceg 'öröklési [ogához az
esetben, ha a tartományok
porosz felügyel et 'alá ke-
rülnek.

1865. febr. 27. Osztrák
válaszjegyzék a schleswígí
porosz felsőbbség ellen.

1865. jún. A schleswigi
ügy belpolitikai ,lyálságot
okoz Austrrában.

1865. júl. 30. A Schmer-
Iing-rninisztéríum a pénz-
ügyi törvény letárgyalása
után lemond. Az új osztrák
korrnányt (Dreigrefenkabí-
nett) Belcredi Richárd gróf,
Csehország helytartója ala-
kítja.

1865. aug. 14. Gasteini
konvenció Ausztria és Po-
roszország között. A salz-
burgkörnyéki fürdőhelyen
kötött egyezmény értelmé-
ben Schleswiget Poroszor-
szág, Holsteirit Ausztria
kormányozza a jövőben,

li
li

I!
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1865. A "dunai vilajetet"
(Északbulgária) a ,szul'bán
Mithad pasára bízza, aki
ott európai reformokat
kezd meghonosítani.

1864. dec. A bécsi hely-
tartó tanács jóváhagyja az
első kárpátalji ruszin egy-
let, az Ungvárott 'aw,pítot't
Szent Bazil-Társulat alap-
szabályait. '

-,

;

,"

1865. júl. 31. Belcredi Ri-
chárd, Csehország volt
helytartója kormányt ala-
kít.

1865. Megjelenik Popo~
Milos a belgrádi Vidovdall
szerkesztőjének könyve: OA
szerb kérdés Magyarorszi.;
gon nemzetiségi szempont.
ból". ",



LENGYELORS%AG MAGYARORSZÁG

1865. A Pesti Naplóban
megjelenik Deák Ferenc.
húsvéüí cikke, mely kifejti, I
hogy a magyarság kész sa-
ját törvényeit a birodalom
érdekeivel összhangba hoc,
ni. - A cikk hatására az
uralkodó az év végére is-
mét összehívja a magyar
országgyűlést. Viszont
Lustkandi bécsi professzor .
"Magyar-Osztrák kőzjog"-
ára válaszolva Deák "Ada-
lék"-aiban bizonyítja, hogy
Magyarország a történelem
folyamán mindíg önálló,
alkotmányos ország volt. -

/ 1865. jan. 9. Szemere Ber-
talan.i a debreceni kormány
egykori miníszterelnöke
meghal a budai tébolyda-
ban.

DUNAI FEJEDELEMSÉGEK
ERDiÍ!LYI ROMÁNOK

1864. aug. Cuza fejedelrrJ
dekrétummal több, mint
450.000 parasztot juttat
földhöz.

1864. szept, 28. London-
ban, a St. Martin Hall-ban
tartott gyűlésen megalakul
a Nemzetközi Munkásszö-
vetség. az I. Internacionálé.

1864. okt. 30. Dán fegy-
verletétel. Schleswig- Hol-
stein a porosz-osztrák ka-
tonai szövetség megszállása
alá kerül.

1865. jap_ 10. Ausztria az
1853-ban kötött tizenkét év-
re szóló osztrák-porosz
szerződés lejárta alkalmá-
val ennek záradéka alapján
osztrák-porosz kereskedel-
mi szerződést sürget és a
Monarchiának anémet
"ZollvereiIl"-be való felvé-
telét követeli.

1865. júl. 25. Porosz ultí-
mátum Ausztriahoz. Po-
roszország bejelenti, hogy
minden- további tárgyalást
megszakít Ausztriával, amíg
az a tartományokban kü-
lön politikát folytat.

1865. aug. 20. Salzburg-
ban Ferenc József és 1. Vil-
mos aláírják agasteini
konvenciót megerősítő ok-
íratot,
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1865. szept, 20. Császári
manifesztum az alkotmány
ügyében. Belcredí pátense
felfüggeszti az ;1861. évi ,al-
kotmányt,
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1866. márc, 14. Govone
olasz tábornok rendkivüli
megbizatással Bertinbe ér-
kezik a porosz hadsereg
szerkezetének tanulmányo-
zása céljából. L- Bécsben
összehívják a főhaditaná-I
csot, melynek: 'titkos ülesén
Henigstein táborkari főnök
a Poroszországgal való há-
boru elkerülését ajánlja.

1866. máre, 31. Osztrák
tiltakozó jegyzék Berlinben
a porosz bekerítő politika
ellen.
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1866. Pelagié banjal
szemináriumában az o
dinista vezetők me
a theológusok politikai
katonai előképzését. -
utolsó török várá
egyrésze elhagyja S
területét. - TegethoiT
trák ellentengernagy
lékiratban foglalk
Bosznia- Hercegovina
zetévei és birodalmi
nek nyilvánítja a tarto
nyok megszállását,

1866. ápr', Az osztrák ve-
zérkar elrendeli a Csehor-
szágban állomásozó 'északi
hadsereg megerősítését.



VILÁGYöRTÉNET

1865. dec. 1. Megjelenik
Cuza törvénykönyve, amely
jórészt a Code Napoleon-on
alapul. - Az 1865. Icolozs-
várt ~rtománygyűlés, 4e
rornán kiküldött jelenlété-
ben, érvényesnek ismeri el
Erdély únióját Magyarcr-
szággal.

1866. febr. 123. Az agrár-
reform mía'tt elégedetlen I
nagybirtokosok összeeskü-
vést szerveznek és lemon-
dásra bírják Cuzát, 'aki
1873-ban hal meg Heldel-
bergben, Ion Ghica elnök-
letével ideiglenes kormány
alakul; a régenstanács tag- ,
jai N. Golescu, L. Catargiu
és N. Haralambíe. A 'trónt 1866. máre, 1. Ideiglenes
Fülöp flandriai hercegnek, jellegű, háromhónapos idő-
Lipót belga kírály testvé- tartam ra szóló porosz-olasz
rének ajánlják fel, azonban szövetség az Ausztriával
a tervet 'a románság leg- kapcsolatos ügyek .rendezé-
nagyobb támogatója, Ill. séíg,
Napoleon sem helyesli. 1866. márc, A dunai ro-

1866. márc. 9. Iosif Vul- mán fejedelemségek terű-
can kiadja Budapesten a 'Ietí sértetlenségét garantáló
"Familiá"-ban Mihai Emi- nagyhatalmak Párisban ér-
nescu, a legnagyobb román tekezletre gyűlnek össze.
Iíríkus (1850-1889) első Török- és Oroszország az
nyomtatásban megjelent idegen uralkodó ellen,
verset, Franciaország, Anglia és

1866. máre. 26. Ion Bálá- Ibália mellette . n~latkoz-
. . . . kö t nak. Poroszorszag es Ausz-

~eanu :par.:s~ roman. o.ve tria nem nyilvánítanak vé-
es I?n ,Bra'tlanu megtávíra- leményt. Végül Hohenzol-
to.z~~ ~ ~ormanynak a lern Károly hercegre, Ill.
pan~,l d~.nte.st, ~melyet a Napoleon rokon ára esik a
roman kozvelemeny lelke- választás
sen fogad. ' j .

1866. márc. 30. Bratianu
Düsseldorfban tárgyal Ká-
rollyal, aki Románia meg-
hívását elfogadja. Népsza-
vazás Romániában (ápr,
2-8.): több mint 680.000
szavazat Kár~ly mellett,
224 ellenében. A nemzet-
gyűlésben a szavazati arány
109:6 Károly davára.
'1866. ápr; 1. Bukárestben

megalapítják a Román Aka-
démiát, 'erdélyi román tu-
dósok jelentékeny részvé-
televel.

MAGYARORSZÁG DUNAI FElEDEI.EMSiÉGEK
EIDUYI ROMÁNOK

1866. márc, 17. Deák be-
jelenti a horvát-magyar
egyeztető delegációs tár-
gyalásokra vonatkozó ter-
vezetét.

1865. okt. 10-15. Bis-
marok bizalmas tárgyalásai
Ill. Napoleonnal Biarrí'tz-
ban. - A tárgyalásokról
értesülve, Bécsben rendkí-
vűli minisztertanácsot tar-
tanak.

1865. nov. 10. Bismarck
utolsó felhívása Bécshez
Schleswig-Holstein önkén-
tes átengedésére vonatko-
zólag. A porosz ajánlatot
Bécsben elutasítják.

1866. jan. 26. Porosz til-
takozó jegyzék Bécsben a
holsteini osztrák kormány-
zó "magatartása" miatt,

1866. ápr, 2. Bismarck né-
met szövetségí - reformja
Ausztriát anémet szövet-
ségből kíszorítaní igyele-

I szík. Bécsben ellenséges lé-

I pésnek tekintik a porosz
te.rvezetet. '

253



AUSZTRIA BULGARIA CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOVAKOK

'.

I SZERBIA, HORVATORSIAG

1866. ápr. 5. Porosz vá-
laszjegyzék az osztrák há-
borús készülődések keltette
aggályokra hivatkozik.

1866. ápr, ,7. Üjabb oszt-
rák jegyzék a béke meg-
óvása érdekében. A jegy-
zék a március 29-én 'elren-
delt porosz háborús intéz-
kedések felfüggesztését kö-
veteli.

1866. ápr. 20. Az osztrák
vezérkar emlékiratot nyuj t
át a császárnak, melyben
az olaszországi és porosz
katonai készülődésekre hi-
vatkozva, a mozgósítás
azonnali elrendelését sür-
geti.

1866. áp,r. 26. Gróf Mens-
dorff-Pouilly osztrák kül-
ügyminiszter jegyzéke a
porosz kormányhoz. Auszt-
ria északon hajlandó lesze-
relni, de Itáliával szemben
fegyverhez nyúl.'

S.o
~
Nc
S

I
I, 1866. ápr, 30. Benedek
Lajos magyar származású
osztrák táborszernagyot ki-

I nevezik az északi hadsereg
I fővezérévé,

I
1866. máj. 5. A Schmer-

Iing-kormány az előzetes
hadiköltségek lés: a mozgó-
sítás következtében 150
millió forint névértékű pa-
pírpénzt bocsát ki. - Beust
szász miniszterelnök felhí-
vása anémet ikö,zépálla-
mokhoz a Poroszország el-
leni szővetség gyakorlati
.megvalósítása érdekében.

1866. máj. 13-20. Porosz
taktikai aj ánla t a "német
területek két érdekzónára
való osztása tárgyában". E
szerínt "Északnémetország
porosz, Délnémetország
osztrák ellenőrzés alá Ice-
rülne, aminek következté-
ben a fennálló háborús fe-
szültség természetszerűleg
megszünnék", Bismarok az
"új nérriet alkotmány" 'ter-
vével Bécsbe küldi Gablenz
tábornokot.

I

1866. máj. 20. Albert I
szász trónörökös !ll. ;Morva-
országban állomásozó OSlZt-
rák hadsereg főparancsrio-
kával, Benedek táborszer-
naggyal közli, a szászok
szövetséges hadműveleteik
előkészítése céljából érte-
sítést kérnek a morvaor-
szágí osztrák defenzív had-
mozdulatokról. - Benedek
a szász érdeklődest "diplo-
matikusan" elhárítja.

1866. máj. 25. Gablenz
külön kihallgatáson a' csá-
számál. Röviddel később a I
po~ megbízott elhagyja
Bécset.
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1866. ápr. 3. Moldvában
a szeparatísták mozgalma
véres incidenset okoz.

1866. Erzsébet kiráilyné
közvetítőként .Iép fel az
uralkodó és a magyar nem,
zet között, - A magyarole
és horvátok kiegyezési tár-
gyalásokae kezdenek.

d
aJ
~...,
aJ
8
'"'aJop

aJ»b.O

~....•...,...,
o•.....•.....

'cd
N
clleo
aJ
S
cd

S "o•.....
cd

'"';:l
.....ro~o.;p
ro
~
oö
cc
00~
I..;<

cc
00~

1866. má,i. 25 (Julíán-nap-
tár szerint: máj. 10). Károly,
aki álnéven utazott Turnu-
Severirrig, Bukarestbe érke-
zik, Bratianu kíséretében.
Megalakul az úi kormány,
a konzerva'tív L. Catargiu
elnöklésével, Brötianu pénz-
ügyminiszter. Törökország
eleinte tiltakozik, azonban
a francia diplomácia kon-

Istantinápolyi közbelépése a

I nehézségeket hamarosan el-
hárítja.

VILAGTöRTÉNET

1866. maj. 14. La Mar-
mora olasz miniszterelnök
a párisi olasz kővet útján
közlí, hogy Itália a francia
közvetítéssel eljuttatott
osztrák békejavaslatot el-
utasítja.

1866. máj. 28. Berlinben
átriyujtják az osztrák vá-
laszt. Bécs elutasítja a
Gablenz útján közölt bis-
marckí "új nérriet alkot-
mány"-tervet.
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1866. jún. 1. Az osztrák
minisztertanács elutasítja a
függő kérdések nemzetközi
kongresszuson való megvi-
tatását. - Ausztria Schles-
wig-Holstein ügyében ki-
kéri a nérriet szövetségi ta-
nács döntését.

1866. jún. ll. Holstein
osztrák helytartója - a
rendkívüli helyzetre tekin-
tettel tanácskozásra
hívja a 'tartomány vezetőit.
Az értekezlet napján po-
rosz csapatok megszálljálc
Holsteint.

1366. jún. 12. Párisi szer-
zűdés Franciaország és
Ausztria között. A szerző-
desben Ausztria lemond
Velencéröl, III. Napoleon
pedig garanciát vállal, a te-
kintetben, hogy Ausztriát
déli határain támadás nem
éri. - Ill. Napoleon a sem-
legesség fejében Velence
átengedését ígéri Olaszor-
szágnak, a párisi . szerző-
dés záradékában pedig Ild-
kötí egy semleges rajnai
állam felállítását francia
befolyás alatt,

1866. jún. 23. Az olasz
hadsereg La Marmora ve-
zérkarí főnöksége mellett
átkel a Minción es felvonul
a felsőolaszországi vár-
négyszög ellen. Ugyanak-
kor a Cíaldím tábornok ve-
zetése alatt álló i II. olasz
hadsereg délről átkel a Po

folyón. \"
1866. jún. 2<1. Albrecht

főherceg és John vezérkari ,
főnök Custozzánáj megtá- i
madják az 1. olasz hadsere-
get és döntő győzelmet
aratnak La Marmora -hadai
felett.

1866. jún. 26. La Mar-
mora visszavonulási paran-

Icsot rad az olasz haderő szá-
mára. - Az osztrák hajó-
had Tegetthoff admirális
parancsnoksága alatt An-
cona előtlt szembetalálkozik
az olasz flottával, de az kí.,
tér az ~rák hajóhad elől.

1866. jún. 30. Benedek,
az osztrák hadsereg főpa-
rancsnoka Körrigrátz felé
visszavonul.
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1866. Jun. 21. A cseh ha-
tárt átlépő porosz előőrsök
formális hadüzenetet Jut-
tatnak el Benedekhez.

1866. jún. 22-25. Észak-
Csehországot porosz csapa-
tok szállják meg. A meg-
szállás laz aug. 23-án !kötött
békével végetér,

1866. jún. 2<1. A Csehor-
szágba vonult szász haderő
Albert szász trónörökös ve-
zetése alatt vereséget szen-
ved a poroszoktol.

1866. jún. 26. A csehor-
szági arcvonalon befejező-
dik az osztrák haderő' rfel-
vonulása. Az osztrák fő-

I hadiszállás Jozefovban.-
I

1866. jún. 29. Az egyesí-
tett porosz seregek .Iíéín
mellett megverik jaz egye-
sült szász-osztrák tartalék-
seregeiket.
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DUNAI FEJEDELEMS~GEK ' I
ERD~LYI ROMANOK

MAGYARORSr,'G

1866. jún. Bismarck 'ta-
nácskozása Klapka és Türr
emígráns tábornokokkal.

VILAGTöRTÉNET

1866. jún. Réthetes há-
ború Ausztria és Poroszor-
szág között.

1866. jún. 14. Anémet
szövetségí tanács rendkí-
vülí ülesén 9:6 arányban
elfogadják az Ausztriát tá-
mogató bajor indítványt.
Savigny, Poroszországnagy-
követe bejelenti Poroszor-
szág kilépését a német szö-
vetségböl.

1866. jún.. 18. A bajor
haderő Csehország felé vo-
nul, hogy egyesüljön az
osztrákkal. '

1866. jún. 19. A porosz
hadsereg jobbszárnya (Elb-
armee) benyomul Szászor-
szágba és Drezdát meg-
szállva, Csehország felé
szorítia a szász hadsereget.

1866. jún. ,21. II. Viktor
Emanuel hadat üzen Auszt-
riának.

1866. j,ún. 29. Ausztria né-
met szövetségeseí (Bajoror-
szág, Würtemberg, Nassau,
Hannover és a két Hessen)
előbb a hessen-kasseli had-
járatban, majd a hannoveri
(Langensalza) ütközetben
vereséget szanvednek.

ZS7



AUSZTRIA I SZERBIA, HORYÁTORSZAG

1866. júl. 3. Az osetrák-
porosz háborút eldöntö kö-
nigrabi csatában Ausztria
súlyos vereséget szenved.

1866. júl. 7. Az osztrák
pénzügyi kormányzat újabb
200 míllíó forintnyi papír-
pénz kibocsátását rendeli el.

1866. júl. 20. Tegetthoff
admirális jelentős győzel-
met arat Lissa előtt az
olasz flotta felett.

1866. júl.. 26. Végleges
fegyverszünet Níkolsburg-
ban Ausztria -és Poroszor-
szág !között.

1866. aug. 9. A hadi ese-
mények hátása alatt IIr.
Napoleon közvetítésével
Ferenc József fegyverszü-
netet köt II. Viktor Emá-
nuellel. A fegyverszünet-
ben Ausztria lemond Ve-
Iencéről Franciaország ja-
vára, ez viszont Olaszor-
szágnak engedi át Velencét.
A Déltirol és Görtz vidéke,
re vonatkozó olasz kívánsá •..
gokat Ausztria elutasítja.

1866. aug. 23. A prágai
végleges békében Ausztria
Poroszországgal szemben
nem veszít területet, de ki-
lépni \kényszerül anémet
szövetségből és beleegyezik
Poroszország "új német
rendezésébe". Továbbá le-
mond Holsteinről Porosz-
ország javára és 20 millió
tallér kárpótlást fizet a [po-
rosz kormánynak.

1866. okt. 3. Ausztria
megköti Ol.aszországgala
bécsi békét, melyben vég-
legesen lemond ennek ja-
vára Velence btrtokáról,

1867. jan. 2. Uralkodói
pátens intézkedik a kiégye-
zést előkészítő rendkívüli
birodalmi gyűlés egybehi-
vásáról. .

1867. febr. 3.'erenc Jó-
zsef felmenti a Belcredí-
kabínetet: és kinevezi Beust
kormányát (míníszterelnök
és külügyminiszter: Beust,
belügyminiszter: . Taaffe,
pénzügy és kereskedelmi
míníszter: Becke, hadügy-
rniniszterr vl ohn).
I
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BULGÁRIA

1867. Előkelő bolgárok
javaslatot tesznek a szul-
tánnak Bulgáría közjogi
helyzetének dualisetikus
alapon való átalakítására,

CSEHORSZÁG
CSEHEK, SZLOVÁKOK

1866. júl. 3. Akönigratzi
ütközet.

1866. júl. 15. A 'Morvaor-
szágba visszavonult osztrák
hadsereg a Morva folyó
völgyében iÚjabb vereséget
szenved a poroszoktól,
mire a Kískárpátokon át a
Vág-völgyébe vonul vissza.

1866. aug. 23. Prágai béke
Ausztria és Poroszország
között.

1867. jan.-maJus. Cseh
szeeialista szervezkedés a
sziléziai bányavidéken.
(Petr Bezrué: Szíléziai da-
lok.)

1867. jan. A horvátországi
szerbek a horvát szábortól
a nemzetiségi egyenjogúság
kímondását kérik. - Star-
éevíc Ante, a horvát jog·
párt vezére feltűnést kelta
politikai röpiratban foglal.
kozik az öncélú horvát po-
litika feladataival (Bili k
Slavstvu ili k Hrvatstu?-
Szlávok vagy horvátok le-
gyünk-e?).
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MAGYARORSZÁG

1866. szept, 12. A tizen-
két-tizenkét tagból álló
horvát-magyar vegyesbi-
zottság megkezdi a hor-
vát-magyar kiegyezésre
vonatkozó tárgyalások elő-
készí tését.

1867. jan. Báró Rock
osztrák pénzügyi tanácsos

- kezdeményezésére osztrák-
magyar vámszövetségí an-
kétról tárgyalnak Bécsben.

1867. febr. 8. Deák és
Beust Bécsben megállapod-
nak az osztrák-magyar ki-
egyezés elvi kérdéseiben,

1867. febr. 14. Az ural-
kodó Beust korménvelndk
előterfesztésére kinevezi az
"első felelős magyar kor-
mányt" Andrássy Gyula
gróf elnöklésével,

DUNAI FEJEDELEMSÉGEK I
ERDÉlYI ROMÁNOK

VilÁGTöRTéNET

1866~ júl. 1. Az. ország- 1866. júl. 3. Osztrák vere-
gyülés elfogadja az új al- ség Königrátznél,
kotmányt, a Cuza-féle sta-
tutum helyett; ezt követi
aug. 23-án a román polgári
törvénykönyv. Az 1866-i al-
kotmány nagyrészt a belga
alkotmányori alapul, figye-
lembe veszí azonbán a ré-
gi román jogszokásokat is,
(alkotmánymódosítás 1879:
X. 19, 1884:VII1. 8, 1917:
VII. 29; az új alkotmányra
nézve ld. 1923. VI. 29 és
1938. I!. 27). 1866. júl. 18. Az. olasz

1866. júl. 13. Catargíu le- flotta megtámadja Lissát.
mond; a kormányt 1. Ghica
alaikítja meg. I

1866. júl. 30. A bajor ve-
zetés alatt álló délnémet
csapatok a porosz Ú. n .
majnai sereg gyűrűjében,
Nürnberg eleste után lete-
szik a fegyvert.

1866. aug. 23. Ausztria
kilép anémet szövetségből,

1866. okt. 12-18. Károly
a szultánnál hódoló Iátoga-
tást tesz; Konstantinápoly-
ban nagy ünnepélyességgel
fogadják.

1867. Iasiban a Junimea
(Ifjúság) nevű irodalmi kör
Titu Maioreseu. a kiváló
kritikus kezdeményezésére
megindítja "Cnnvnrbiri Li-
terare" (Irodalmi csevegé-
sek) című folyóíratá't,

1867. Oroszország eladja
az Egyesült AlIamoknak
Alaskát, melyet 1821 óta
birtokolt,
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,

1867. imáre. 1. Az ural-I
kodó a kiegyezés körüli és
egyéb külügyi érdemeiért
báró Beust osztrák mínísz-
terelnök és külügyminisz-
tert Ausztria birodalmi
kancellárjává nevezi ki.

1867. ápr. A Reichsrat
szabadelvű alaptörvények-
kel (Staatsgnmdgesetze)
módosítja: a februári pá-

. tensben körvonalazott ál-
Iamalkotmányt. Az alaptör-
vényekben többek között
a felekezetek egyenjogú-
sága, az iskolák államivá
tétele és az esküdtszékek
bevezetése is szerepel,

1867. szept, 26. A Reichs-
rat megkezdi a 22 cikkből
álló osztrák-magyar vám-
és kereskedelmi szövetség-
ről szóló törvényjavaslat
tárgyalását,

1867. nov. 10. A Reíchsrat
hozzájárul az osztrák-ma-
gyar kiegyezéshez.

1867. dec. 17. A Reichs-
ratban kihirdetik az oszt-
rák alkotmányjogi tör-
vényt, mely szerínt a csá-
szári rendelettel életbelép-
tetett intézkedések érvénye
megszűník, 'ha a Reichsrat
összeülése után követő
négy hét leforgása alatt
nem rnutatják be a rende-
leteket, vagy ha ezeket a
birodalmi gyűlés valame-
lyik háza nem fogadja el.
.1867. dec. 21. Az uralkodó

elfogadja Beust kormányá-
nak lemondását és kinevezi
az ú. n. "polgár-mlniszté-
ri umot". Miníszterelnök:
C. Auersperg n868 szep-
temberéig, innen 1870 ja-
nuárjáig Taaffe gróf, majd
1870 áprilisáig Hasner),

1867. dec. 27. Az ural-
kodó szentesítí az 1867:XVI.
t.-c.-t, azaz az Ausztriát és
Magyarországot _ közösen
érintő osztrák-magyar .vám-
és kereskedelmi szövetség-
ről szóló törvénycikket. A
vám- és kereskedelmi szö-
vetségről szóló . tö'rvénWi
vámterület kérdésében ki-
mondja, . hogy "a két ál-l'
lamterület a szövetség ide-
jére egységes vámterületet
képez".
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1867.
felkelés
kén.

BULGÁRIA

ápr.-m.áj.
Tirnovo

/

Üjabb
környé-

1867. okt. 15. Rakovski, a
bolgár ellenállási mozga-
lom vezére meghal.

1867. máj. oseh politikai
küldöttség a moszkvaí és
szentpétervári nagyszláv
kongresszusokon.

1867. júl. ,22. -Az ö-eseh
párt deklarációt intéz Fe-
renc Józsefhez, melyben
Osehország államjogi állá-
sának elismerését követelí,

/'
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A varsói
(a. n. "államtanács" felfüg-

*aztAf!se és a lengyel kerü,
önkormányzat teljes

;'!gS'lro"n'tetése Orosz-Len-
..,.!1or:szágban. A varsói

ányz.ó különleges
észeti intézkedései.

,:, ....'...'

1867. máj. 29. A magyar
képviselőház által elfoga-
dott osztrák-magyar ki-
egyezés (1867:XII. t.-c.) 59. \
§-a kimondja Ausztria és a
magyar korona országai
között kötendő vám- és ke-
reskedelmi szövetséget. -
Ezzel létrejött az ural-
kodóház és a magyarság
kiegyezése. Megszületik az
Osztrák-Magyar Monar-
chia. - Februárban gróf
Andrássy Gyulát a király
magyar miniszterelnökké
nevezi ki (vallás- és közok-
tatásügy: Eötvös József bá-
ró, pénzügy: Lónyay Meny-
hért, iközlekedésügy: Mikó
Imre, igazságügy: Horváth
Boldizsár. Deák lFerenc
nem vállal miníszterí tár-
cát). - Májusban a ma-
gyar országgyűlés tör-
vénybe iktatja akiegye-
zést: 1. elismeri a közös
had- és pénzügyet (XII.
tc.), 2, elvállalja a biroda-
lom á1lamadósságának egy
részét magyar adósságként
(XV. tc.), 3. kímondía Ma_
gyárország és Ausztria
vám- és kereskedelmi szö~
vetségét (XVII. tc.), 4, hely-
reállítja a vármegyei ön,
kormányzatot, stb. - Jú-
nius B-án Ferenc Józsefet
magyar királly á koronáz,
zák, - Kossuth az emigrá-
cióból tiltakozik a kiegye-
zés ellen (Kasszandra-Ie;
vél), - Megalakul a Ma-
gyar Általános Hitelbank.

1867. máj. 29. LélTejön az
osztrák-magyar kiegyezés.

1867. Az osztrák-magyar
kiegyezés révén Erdély, az
1848-as 'törvények alapján,
ismét egyesül Magyarcr-
szággal, ami az erdélyi ro-
rnánság számára új helyze-
tet teremt. - Romáriíában
több átmeneti korrnány: a
radikális (később Iiberális)
1. Bdtianu tekintélye egyre
jobban kidomborodik.-

1867. Megjelenik Marx
"Das Kapítal' (A töke) cí-
mű művének első kötete.

1867. jún. 19. Ferenc Jó-
zsef öccsét, Míksa mexíkóí
császárt, a helyi ellenzék
által köztársaságí elnökké
választott Juareg par-ancsá-
ra Queretaa'óban agyon-
lövik.

261



AUSZTRIA BULGARIA CSEHORSZAG I
CSEHEK, SZLOYAKOK SZERBIA, HORVATORSZA

1868. jan. Az osztrák és
magyar delegációk első
bécsi ülésszakán osztrák
részről Beust báró külügy-
miniszter, Kuhn báró had-
.ügymíníszter és Brestl
pénzügyminiszter vezetik a
tárgyalásokat -. A magyar
delegáció elnöke Somm-
sich Pál.

1868. febr. Salzburgi ta-
lálkozó Ferenc József és
Ill. Napoleon között, - A
polgár-minisztérium beje-
lenti programmját: az ál-
lamadósságok kamatlábá-
nak 16%-kal való leszállí-
tását, a szabadkereskedé-
lern alapjára helyezett !ke·
reskedelmí szerződésí el-
vet, valamint az osztrák or-
szágrészek közígazgatási és
Igazságszolgáltatási reform-
ját és az általános hadkö-
telezettséget.

1868. febr. 29. A bécsi
saitó elsőrendű politikai
eseménynek, a Monarchia
politikai fordulópont jának
mondja az Andrássy-ker-
mány sikeres bemutatkozá-
sát a magyar képviselőház-
ban.

1868. jan. 26. Garasanín
szerb miniszterelnök Obre-
novié Mihály megbízásából
szerződést köt a bukaresti
bolgár emigráns bizottság;
gal a szerb-c-bolgár együtt-
rnűködésre vonatkozólag.

1868. má:j. A szerb kor-
mány és a Bukárestben
székelő emigráns bolgár
propagandabizottság között
létrejön a megalakítandó
szerb-bolgár állam szövet-
ség alapokmánya: a buka-
resti reunió.

1868. jún. 6. Hadzsi-Dírni-
tar és Karodzsa István °Bu_
karestben ífjú-bclgár szer-
vezkedést kezdeményeznek,
de csapataik a Balkán-
hegységben vereséget szen-
vednek.
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~
1868. Pártpolitikai viszály

az ó-cseh deklaráció követ-
keztében.

1868. márc. Obrenovi6
Mihály előzetes megállapo-
dást köt Nikita montene-

.grói fejedelemmel a dél
szláv föderáció létrehívésa
érdekében,

1868. ápr. Obrenovié Mi
hály Strossmayer zágrábi
püspök közvetítésével a
horvátokat a délszláv fOO.
rációhoz való csatlakozásra
szólítia fel. A horvát polí-
tíkaí vezetők elzárkóznak
az érdemleges tárgyalások
elől.

1868. máj, Obrenovié ~
hály utasítja Garasanint,
lépjen érintkezésbe Görög-
országgal a délszláv föde-
ráció és a görög érdekek
kölcsönös megóvása érde-
kében.

1868. jun. 10. Obreno~
Mihály fejedelem Ifopcsi.
derben politikai merénylet
áldozatául esik. Belpoliti-
kai bonyodalmak után a
kiskorú Obrenovíé MiIánt
Szerbia fejedelmévé vá.
lasztják,

I '
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1868. A bukaresti "Ro-
mánul" cimű lap éppen oly
nyiltan hirdeti az összro-
mán egységet, mint a Bu-
dapesten megjelenő "Fede-
ratíunea'', amelynek hasáb-
jain M. Eminescu csakha-
mar megkezdi publiciszti-
kai tevékenységet,

1868. Létrejön a horvát-
magyar kiegyezés (1868:
XXX. tc.), - Magyarország
lemond Szlavóniáról (Sze-
rém, Verőce, Pozsega vár-
megye és a katonai határ-
őrvidék), de megtartja a
Muraközt és Fiumét. Hor-
vát-Szlavonországnak ettől
kezdve autonóm kormánya
van, élén a király által ki-
nevezett bánnal és önálló
országgyűléssei. Ezen-

.felül a horvátok egy dele-
gált miniszterrel, 29 kép-
viselővel és számos főrend-
del részt vesznek a magyar
törvényhozó és végrehajtó
hatalom gyakorlásában is.

}

1868. jan. Abd ul Aziz
szultán fermánja lehetővé
teszi a balkáni tartomá-
nyok keresztény vezetőinek
meghívását a 'törők állam-
tanácsba. ~ A spanyol ka-
tonai forradalom száműzi
Izabella királynőt.

1868. má], 10. Megkez-
dődnek a horvát-magyar
kiegyezést előkészítő dele-
gácíós tárgyalások.

(

1868. jún. 27. A magyar
országgyűlés en kihirdetik
a szerb és román nemzeti-
séget közvetlenül érintő ("A
görögkeleti vallásúak ügyé-
ben stb." hozott) 1868:IX.
törvénycikket, mely a szerb
egyházi-nemzeti kongresz-
szusok törvényes elismeré-
sét, a román orthodox egy-
háznak a szerb bel való
egyenjogúsításá:t, a román
metropolia engedélyezését,
ill. az erdélyi orth .. püs-
pökségnek érsekségre való
emelését tartalmazza. Az
1868:IX. tc. a szerb-román
egyházpolitikai megegyezés
alapja lett.
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AUSZTRIA

1868.szept.-okt. Albrecht
főherceg titkos tárgyalásai
a francia vezérkarral Pá-
risbanegy francia-olasz-

, osztrák-magyar szövetség-
ről.

18.68.nÖV. 14. Ferenc Jó-
zsef bejelenti, .hogy az
"Ausztria császára" cím
helyett ezentúl az I"Auszt-
ria császára és Magyaror-
szág apostoli \királya" ci-
met fogja használni és el-
-rendelí, hogy' a birodalom
hivatalos neve a [övőben
"Osztrák császárság" he-
lyett "Osztrák-Magyar iMon-
archia" legyen.
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CSEHORSZAG ,1
CSEHEK, SZLOVAKOK , SZERBIA, HORYATORSU

1868. aug.-szept. Az Eöt-
vös-féle nemzetiségi: tör-
vény elökésizítötárgyalásai
során figyelmen kívül hagv,
ják a kísebbségí javaslatot,
melyhez a szlovák nacíona-
listapolitikus.ok többsége
csatlakozott.

\

1868. szept.
vát-szlavon országgydl
királyí döntést kér Fl
hovátartozása ügyében.
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1· 1868. szept, Andrel Sa-
guna érsek kiadja az erdé-
lyi ortodox egyház statutu-
mát, amely dórészt a kál-
vinista szervezetí szabály-
zat mintájára készUlt.

18(18.Megalakul a Pesti
Központí Altalános Mun-
kasegylet. .

1868. nov. 9. Kírályí le-
irat kimondja, hogy Fiume
szabad királyi város alkot-
mányilag a magyar koro-
nához csatolt "külön test-
ként" szerepel a jövőben.
Horvát részről tiltakoznak
az uralkodói határozat el-
len.

1868. nov. 17. A horvát-
magyar kiegyezésröl sz616
1868 : XXX. t.-C. törvény-
erőre emelkedik. .

-"

1868. dec. 5. A XLIV. tc.
(Eötvös és Deák alkotása),
a nemzetiségi törvény. ki-
mondja, hogy a "magyar

( nemzetnek" "a hon mínden
polgára, bármely nemzeti-
séghez tartozzék is, egyen-
jogú tagja".

VILAGTORUNET
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1868. nov. 14. Az Osztrák-
'Magyar Monarchia állam-
jogi deklarálása.
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. 1870. jan. lA. bocca di cat-
tarói dalmát felkelés. me-
lyet szerb és montenegrói
részről titokban támogat-
nak. elterjed a dalmát part-
vidéken. - A dalmát fel-
kelést osztrák katonai erők
leverik.

AUSZTRIA BULGARIA CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOYÁKOK:

1869. dec. Karavelov és
Levszki Bukarestben meg-
alapítják a bolgár forra-
dalmi komi'tét.

(

1869 Jan. A nagyb
kerekiszerb nemzeti űl
a magyarországi sz
nemzetiségi vezetők ld
mondják a magyaro
szerbség nemzeti egy
gúságát és önkormányza
jogait követelő Ú. n. n
becskereki szerb progr
mot, mely a Miletié vezeté-
se alatt álló szerb radí
nemzetiségi tábor poli .
álláspontja lett.

1869. márc. Obrenovl
Milán proklamálja. a har
madík szerb alkohnáDyl,.
mely Szerbiát népképvise-
leti alapon szervezett al-
kotmányos fejedelemséggé
nyilvánítja. lAZ 1869. évi al-
kotmány alapján a fejede-
lem a végrehajtó hatalom
kízárólagos birtokosa, akit
a képviselők egyharmadrá-
szének kinevezése is meg-
illet.

1869. ápr. A délszláv kez·
deményezésre Párisban ala-
pított Ligue internationale
de la Paix et de la Liberté

1869. máj. Ri-eger memo- Balkán-szövetség létrehívá.
randumot in'téz Ill. Nepo- sának gondolatával foglal-
leonhoz a cseh kérdésben. kozik.

1869. aug. 19. C'sászári és
királyi Ieírat a határőrvi-
dék felosztásáról..

1870. Az osztrák szeeialis-
ta (szociáldemdkrata) mun-
kásmozgalom kezdetei.
Bécsben megalakul az- első
szocialísta munkásegylet.

1870-72. Levszki 'egész
Bulgáriára kiterjeszti a for-
radalmi szervezet hálózatát.
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a Köz-
Megkez-
korszerű

1869. Megindul az első I 1869. Az első transzk~nti-
román vasút Bukárest és nentális vasútvonal az At-
Giurgiu között. - Az erdélyi lanti- és a Csendes-óceán
románság szerdahelyí érte- közt (a Nagy Sóstó vidékén
kezletéri (márc. 8.) parla- át).
menti passzivításra határoz- 1869. A török állarnta-
za el magát, mível látja ön- nács a balkáni tartorná-
k.órmányza~i ,Itörekv€seinek nyokra való tekintettel
sikertelenségét, nemzetiségi, iskolai és véd-

erőtörvényt ad ki. A török
nemzetiségi törvény a rö-
vidéletű török reformkor
(Tanzimát) jelentős alko-
tása.

1869. A szlavőniaí kato-
nai határőrvidék feloszla,
tása, - Az igazságszolgál-
tatás elválasztása a köz-
igazgatástél. - Pesten- La-
salle elveit követő munkás-
egylet alakul. - A gazda-
sági élet tőkésedésével és
technizálódásával, valamint
a korszerű közlekedés és
államigazgatás kiépítésével
párhuzamosan megkezdő-
dik a társadalom polgáro-
sodása.

1869. jan. 2. A szocíálista
munkásmozgalom első or-
gánumak:épp Táncsics Mi-
hály megindítja az "Arany
Trombita" című lapot. -
Megindulaz év folyamán a
Typographía című első ma-
gyar munkásszaklap,

febr. A cári fenn-
alá tartozó lengyel
k középfokú isko-
bevezetik az orosz
nyelvet.

----

1870. A porosz-francia há-
ború idején Károlyt a Iran-
eiabarát ~özvélemény azzal
vádolja, hogy a poroszok-
kal rokonszenvez. A feszült
helyzetet L. Catargiu kor-
mányalakítása menti meg.
- A bukaresti poroszelle-
nes zavargásokat Törökor-
szág helyteleníti és Ali
pasa figyelmezteti Romá-
níát, hogy hasonló esemé-
nyek megismétlődése után
kész csapataival benyo-
mulní (márc, 21). - Szoros

1870-71. A régóta lap-
pangó francia-porosz ellen-
tét a spanyol trónkérdéssel
kapcsolatban háborúra ve-
zet. Júl. 16-án 1. Vilmos po-
rosz császár háborút üzen
Franciaországnak s a fran-
cia főhadsereg szept. 3-án
a sedani csatavesztés kö-
vetkeztében kapitulál. Ill.
Napoleen császár is fogság-
ba kerül. Szept. 4-én kiki-
áltjak a francia -köztársa-
.ságot, Szept, 18-án a néme-
tek megkezdik Páris ostro-

~
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jun. A lengyelt hi-
közígazgatásí nyelv-

elismerik osztrák-
A helyi köz-

tásban ismét több-
lengyel nemzetiségű

IlIt alkalmaznak. A
és közigazgatásí en-

ek kivívásában
van id. gróf Andrássy

magyar mlniszter-
aki a császárnál

járt a Monarchia
gének biztosítan-

edmények ügyében .
• A Monarchia béke- 1870. Felállítják

'a erősödik Gali-\.munka-tánácsot.
- Ferenc .rö- dődik Budapest

870 őszén rnínisztériu- építése.
án tárgyalásokat kezd '
v, cseh és lengyel fe-

kkal "a Monarchía
nek megóvása" ér-

- A lMarcinkow-
ni lengyel orvos ál-
ított Ifjúsági Se-

esület kultúrpolití-
almat indít a len-

~adalmi egy.ség:ér-
en.

1869. ápr; A fiumei pro-
VIllonum magyar-horvát
közös igazgatás alá helyezi
Fiumét. I

1869. maj, 22. Miletié
Szvetozár a \ Boszni ával
szomszédos határőrvidéken
tett "osztrák katonai had-
mozdulatok tárgyában in-
terpellál Andrássy minisz-
terelnökhöz.

(
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1870. ápr, Carlos Auers-
perg potgár-mínisztéríuma
lemond. Az uralkodó az- úi
osztrák minisztérium meg-
alakításával a lengyel szár-
mazású Potockí grófot bíz-
za meg.

1870. júl. 16. A porosz-
> francia hadüzenet napján,

az uralkodó elnökletével
tartott bécsi koronataná-
cson, Beust birodalmi kan-
cellár -a várakozó semle-
gesség álláspontját ajánlja,
míg Andrássy magyar mí-
níszterelnök - a Monar-
chía remet érdekeire hi-
vatkozással - határozott
semlegességí nyilatkozatot

-követel. A Icoronatanács
hosszú vita után Andrássy
álláspontját teszi magáévá.

1870. aug. 25. Beust a
bécsi közös'· mínísztertaná-
cson [avaelatot tesz egy
osztrák-magyar-olasz - közös
diplomáciai fellépés előké-
szítésére, a "veszélyeztetett
Franciaország területi in-
tegritása védelmében".

1870. okt. 24. Scháffle
udvari, később kereskede-
lemügyi míníszter előter-
jeszti az uralkodónak az
osztrák konzervatív 'és
kl.eríkális körök javaslatát
Csehország kírályává való
megkoronázása érdekében.
A javaslat a Monarchía
biztonsági politikája érde-
kében, a monarchikus 'elv-
nek a birodalom nyugati
és déli szláv népeiré való
kiterjesztését ajánlja ..
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1870. szept, J. M. Hurban

a zágrábi egyetern ünnepi
megnyitása alkalmából a
magyarság ellen szervezen-
dő szlovák-horvát szövet-
ségről beszél.

1870. szept, 27. A Potoekí-
kormányelőterjesztésére
kilátásba helyezik Ferenc
József cseh királlyá való
megválasztását, illetve meg-
koronázását.

1870. nov. Potockí gróf 1870. nov. A szerb
osztrák míníszterelnök a részletesen foglaIk
Reichsratban történelmi csakovorosz külü
fontosságúnak mondja a ter jegyzékével,
Csehországgal való teljes bejelenti, hogy a
politikai megegyezést. békeszerződésnek (1

1870. nov.-1S7!. október. feketetengeri for
A Hohenwart-Scháffle ka- közlekedést korlá
binet egyeztető tárgyaláso- jait (semlegességí
kat folytat vezető cseh po- lá~) Oroszo~g
litikusokkal a cseh-német nezve nem tekinti
kiegyezés ügyében. A tár- zőeknek,
gyalások eredményes .ldme- 1871. Belügyi
netelét Hohenwart oszt- betiltja az Ujvidék:
rák míniszterelnők födera- pitott Omladina sz
lista tervezetének a koro- zetíségí egyesületet.
natanácsban való megbúk- horvát uníonísták
tatásával (1871 okt. 20) gróf ségbe kerülnek,
Andrássy Gyula magyar fenntartása végett •
míniszterelnök meghiusítja, vátországí seerb
- Megalakul a szlovák Iőkhöz közelednek.
nők egyesülete (Zivena). szerb saitó me

fogadja a londoni
cia határozatát, m.eI7
tálvon kívül helyezi
si békének a Fekete..:
semlegességére
szakaszait

(
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1870. június. Jóváhagy-
ják a Pesti Központi Alta-
nos Munkásegylet alapsza-
bályait. -' Megalakul az
Altalános Munkásbetegse-
gélyző Pénztár, - Az első
magyarországi ipari sztráj-
kok.

együttműködés létesül az
erdélyi Astra román kul-
turegylet IS a bukovinai ro-
mánok közt.

/

mát. - A győzelem hatá-
sára 1871. jan. 18-án a né-
met uralkodók kikiáltják
Versailles-ban az új német
császárságot, Vilmos porosz
királyt választva császárrá.
- . Gambetta lemond s az
úi (II!.) francia kövtársaság
(A. Thiers) megköti a né-
metekkel a frankfurti bé-
két, amely többi közt EI-
szász-Lotharirigiát anémet
birodalomhoz csatolja.

1870. júl. 18. A vatikáni
zsinat - kimondja a pápa
tévedésmentességét hiter-
kölcstani kérdésekben.·

1870. szept. 11. A pápa az
Italia Unita légiói előtt
harc nélkül megnyittatja
Róma kapuit. A város la-
kossága népszavazással ki-
mondja csatlakozását az
olasz királysághciz és Rómát-
Itálía fővárosává nyilvánít-
ják. A páp a nem fogadja el
a felkínált 3 és negyed
millió évi járuléket és
1927:..iga Vatikán foglyának
tekinti magát. Ezzel meg-
szűndk a pápai állam.

1871. jan. 19. A német csá-
szárság versaíllesí prokla-
mációjának másnapján,
Stratimirovié György szerb
nemzetiségi képviselő, a
magyar képviselőház 'tagja
kijelenti, hogya Monarchia
külpolitikáját egyre inkább
német orientáció hatja át s
a pángermánizmus az ösz-
szes dunai népek létet
egyaránt veszélyezteti.

1871. febr. 2. Meghal Eöt-
vös József báró.

1871. febr. 18. Irányi Dá-
niel bemutatja az ország-
gyűlésen Pécs városa em-
lékiratát, melyben felszó-
lítják a kormányt, hogy
"Franciaország feldarabo-
lása ellen a többi semleges
hatalmakkal egyetértőleg
interveniálj on".

1871-75. L. Catargíu kon--
zervatív kormánya meg-
kezdi a rornán kereskede-
lem, pénzügy, hitelélet,
egészségügy stb. megszer-
vezését, azonban a paraszt-
ság helyzete ismét rosszab-
bodik: egy 1872-ben hozott
törvény szerínt a falusi
bíró közmunkaként végez-
tetheti el a mezőgazdasági
teendőket s kimondhatja
bármely évben az előző
évről elmaradt munkálatok
elvégzését is. "A paraszt
ezzel valósággal rabszolga
lett" - állapítja meg a li-
berálls D. A. Sturdza 1893-
ban.

1871. A szuezí csatorna
megnyitása. - Ettől az év-
től kezdve Disraelí az an-
gol szociális reformok
egész sorát iktattatja tör-
vénybe.
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1871. okt. 16. Beust biro- 1871. okt. A konstantíná-
dalmi kancellár, Kuhn had- polyí pátriárka megismétli
ügyminiszter es Lónyay kö- 1866. évi ajánlatát: haj-
zös pénzügyminiszter, az landó elismerni a bolgár
osztrák külügyminisztérjum nemzeti egyházat, ha a trá-
rendkivüli értekezleten, a ciai és macedóniai bolgárok
cseh alapcikkelyek ügyéről a jövőben is görög fana-
tárgyalnak. - Az értekez- rióta egyházi 'fennhatóság
let a koronatanács elé ter- alatt maradnak. A bolgár
jeszti az "Alapcikkelyeket". megújhódási rnozgalom

1871. okt. 20. A bécsi ko- v~zauJ;asítja a pátriárka
renatanácson Andrássy ki- ajánlatát.
jelenti, hogy véleménye I

szerínt az alapcikkelyek ]
sértik akiegyezést. Beust I
osztrák érdekekre hivat-
kozva, megelégednék a cseh
cikkek reforrnjával, Hohen-
wart a cseh kívánságok el-
fogadását ajánlja.

1871. á,pr. 23. A Potocki-
kormánya cseh kiegyezés-
re irányuló törekvései meg-
hiusulása következtében s
a birodalmi gyűlés német
többségétől leszavazva, le-
mond. Az uralkodó Potocki
utódjaként, az osztrák sza-
badelvűek ismert ellenfe-
Iét, a föderalista Hohen-
wart grófot bízza meg kor-
mányalakítással.

1871. máj. A Reichsratot
az adó- és ujoncmegszava-
zás, valamint az osztrák
delegáció 'tagjainak megvá-
lasztása után azonnal fel-
oszlatják, nehogy a csehek
megjelenése esetén, a két-
harmad többségre emelke-
dő ellenzék keresztülvigye
az alkotmány megváltozta-
tását.

1871. aug. 14. Hohenwart
miniszterelnök Andrássy
magyar míníszterelnök tu-
domására hozza a cseh kí-
egyezésre vonatkozó föde-
ralista terveit. Andrássy
figyelmezteti Hohenwartot,
hogy politikája ellentétes
az általa képviselt nérnet-
barát-monarchísta irányzat-
tal.

1871. szept, 12. Hohen-
wart ismételt kérelmére
Ferenc József uralkodói le-
iratban (Rescriptum) elís-
rnerí Csehország történeti
és alkotmányos jogait és
bejelenti, hogy ,e jogokat
koronázásí esküjével is
hajlandó megerősíteni.
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1871. ápr. Hohenwart
megegyezik Riegerrel és
Prazákkal az ú. n. funda-
mentális tételekben (funda-
mentálni élánky). Az· egyez-
mény szerint Riegerék az
új cseh alko'tmány és vá-
lasztási rendszer ellenében
elismerik az osztrák-ma-
gyar kiegyezést. A funda-
mentális tételek szerint a
csehországi németek jogait
külön nemzetiségi törvény
védi.

1871. szept, 12. 1. Ferenc
József ígéretet tesz a cseh
országgyűlésnek, hogy elís-
meri a cseh királyság tör-
ténelmi jogait és leteszi a
koronázásí esküt. Az ural-
kodó soha nem váltotta be
ígéretét.

1871. okt. 10. A cseh tar-
tománygyűlés által kídol-
goz.ott"AlapcikkeIyek"
(Fundamentalni. őlánky,
Fundamentalartikel) az
uralkodó elé kerülnek. Az
alapcikkelyek a cseh törté-
neti és alkotmányjogi kö-
veteléseket tartalmazzák.

1871. okt. 8-11. Fo
dalrní megmozdulás a h
vát határőrvidéken.
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1871. jún. 11. Scheu és
Peschan bécsi munkásve-
zérek Budapestre érkeznek.
Gyáswló felvonulás a pá-
risi kommün halottainak
emlékezetére. A magyar
ellenzék vezetői tiltakoznak
Elzász-Lotharingia arinek-
tálása ellen.

II 1871. máj. ~O.J.ule~ Fa,:r~
a versaí llesí köztársasagí
kormány nevében megköti
Frankfurtban Bismarckkal
a végleges békét.

1871. máj. 21-28. MacMa-
hon tábornok csapatai vé-
res ·utcai harcokban leverik
a párisi kommünt.

1871. marc. 18. Apárisi
'nemzetőrség ellenszegül a
versaiIlesi köztársasági kor-
mány parancsainak és ki-
kiáltja a kommünt.

6pr. Hohenwart el-
biztosit külön tár-

lcormányban GaIíciá-
etve a lengyel nem-

t4f.rek miniszter~
eia első míníszte-

.Grocholslti galí ciai
kost nevezí kí az

·1
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1871.okt. 25. Hohenwart I
miníszterelnök lemond és
visszavonul a közélettől a
cseh kiegyezés meghiúsu-
lása míatt. - Beáll a cseh
passzívítás, a cseh képvi-
selők 1879-ig nem jelennek
meg a Reíchsratban.

1871. okt. 24. Ferenc Jó-
zsef 'Andrássy mellett dönt
és elutasítja Hohenwart
előterjesztéseíe,

t.

1871. okt. 23. Andrássy
bejelenfti az uralkodónak,
hogy .közte és Hohénwart
között az ellentétek áthi-
dalhatatlanok, mível Ho-
henwart föderalista, Ő pedig
dualista politikát követ.
Ezért 'az esetben, ha az
uralkodó Hohenwart állás-
pontját fogadná el, beadja
lemondását.

1871.nov. 7. Beust biro-
dalmi :lm.ncellár lés !külügy-
miniszlter a változott bel-
politikaí helyzetre hivat-
kozva, felmentését kéri. -
Ferenc József elfogadja
Beust lemondását l' és ,egy-
idejűleg eltörli a birodalmi
kancellári tisztséget,

1871. nov. 14. Az ural-
kodó gróf Andrássy Gyulát
a Monarchia közös külügy-
rníníszterévé nevezi ·ki.-
A volt Hohenwart-kabínet
élén átmenetileg Holz-
geithan míníszterelnök in-
tézi iaÍ2l ügyeket.

1871. nov. 25. Az ural-
kodó felmenti Holzgethant
és kormányalakítással biz-
za meg Auersperg Adolf
herceget.

1872. A Reíchsrat hozzá- - 1872. Török császári fer-
j.árul 'a bécsi világkiállítás mán elrendeli, hogy ahol
megrendezéséhez. A világ- a lak09ág kétharmadrésze
kiállítás megnyitását 1873 kívánja, az a terület az
tavaszára tervezik. újjászervezendő bolgár ex-

archátushoz tartozzék. EZ-
zel a rendélettel a gyakor-
latban újjászületett a bol-
gár nemzeti egyház, amit
az egész ,bolgár nemzet el-
sőrendű 'politikai feltétel-
ként követeIt. - A buka-
resti bolgár forradalmárok
nagygyűlése határozatként
kimondja a balkáni népek
teljes szelídaritását abban
a harcban, amely nem a tö-

"rök nép, hanem az elnyomó
török politikai rendszer el-
len ,irányul.

1872..dec, 27. Levszki bol-
gár szabadsághőst halálra
ítélik.
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1871. nov H. Andrássy
Gyula gróf lesz a Mon-
archia külügymínísztere,
Utóda a magyar korrnány
élén Lónyay Menyhért.

1872. Létrejön a kerlát-
lan iparszabadságot enge-
délyező első ipartörvény. -
Kolozsvárott megalakul a
második magyar tudo-
mányegyetem. - Az 1850-es
években, alakult technikai
főiskolá)t műegyetemmé
szervezík. - A Ludovika
Akadémia megkezdi műkö-
dését. - Megkezdődik a
budapesti Margit-híd épí-
tése. - Lónyay eredmény-
telen nemzetiségi tárgyalá-
sai.

1872. máre. 15. A VIII.
t.-c. (ípartörvény), megszün;
teti a munkabeszünteeéssk
büntetőjogi tilalmát.

1872. dec. 2. A Lónyay-
kormány a választási tör-
vényjavaslat obstrukciója
és a vasuti korrupció miatt
lemond. Az új kormányt
Szlávy József alakítja meg.

1872. Saguna megpróbál-
ja az erdélyi politikusokat
"aktivista" magatartásra
bírni, de az 1869-ben ki-
mondett passzívízmust már.
rrem tudja megírigatní. ~
Nagyszebenben megalapít-
[ák az "Albi na" bankot,
mely az erdélyi románság
gazdasági központja lesz.

1872. Titkos választójog
Angliában. - "Háromcsá-
szár-egyezmény" Németor-
szág, Ausztria s .Orosz-
ország közt.

'1872. Az 1. Internacionálé
hágai kongresszusán kizár-
ják Bakunint, az anarcho-
szociálizmus megalapítóját,
Marx ellenfelét. - Eise-
nachi polgári szociálista

" kongresszus.

1872. szept. 6-11. 1. Vil-
mos német császár., 1. Fe-
renc József és II. Sándor
cár találkozója Berlinben.
A három császár szövet-
sége.
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1873. ápr, 2. A Reichsrat
két háza megszavazza a
reichsratí választási refor-
mot. A képviselőket ezen-
túl nem a tartománygyűlé-
sek, hanem köavetlenüí a

.választók küldik a biro-
dalmi gyűléebe. A ,képvise-
lők ,(száma a "reichsrati :re-
form" következtében 353-ra
emelkedik. Reichsrati
választások Galiciában az
új választási rendszer alap-
ján. - Az 1873. évi általá-
nos reichsratí választáso-
kon a birodalmi gyűlés né-
met többsége megerősödik,

1873. máj. 1. A bécsi vi-
lágkiállítás megnyitása.

1873. máj. 9. A bécsi pénz-
ügyi . .Jcrach". Rendkívüli
arányú tőzsdei értékcsök-
kenés Bécsben.

1873. 'aug. 31. Payer és
Weyprecht osztrák utazók,
azositrák-magyar észak-
sarki expedíció vezetői, az
Északi Jeges-tengeren fel-
fedezik a későbbi Ferenc
József-földet.

1874. maj, 7-20. A
Reíchsrat által megszava-
zott három egyházpolitikai
törvénycikkben anémet
szabadelvűek befolyása ér-
vényesül. - Ausztria meg-
alapítja a csernovící nérriet
egyetemet.

1875. Ausztria megalapí t-
ja a csernovící nemet egye-
temet.

1875. márc, A delegációk
közös ülésszakán osztrák
részről •kérdést intéznek
Andrássy külügymíníszter-

, hez a hercegovínaí keresz-
tények függetlenségi törek-
véseivel kapcsolatban.

1875. ápr, Az osztrák 'kőz-
gazdászok bécsi értekezle;
tén elfogadják a vedvárnos
irányzatot.
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1873. febr. 18. Levszkit
kivégzik.

1874. Megalakul a máso-
dik bukaresti bolgár forra-
dalmi komi'té Botev és
Sztambulov vezetésével.

1875. A Boszniában és
Hercegovinában kirobbant
törökellenes mozgalom át-
terjed Bulgáriára is. Az or-
szágos forrongást elvben és
gyakorlatban támogatja az
elnyomott bolgársággal ro-
konszenvező Oroszország. A
politikai függetlenségi harc
külső indítékát maga' a
Porta adta azzal, hogy több-
ezer cserkeszt telepít la het-
venes években Bulgáriába,
alcíket jogtalan kíváltságok-
ban részesít a bolgárok ro-
vására. A véres kegyetlen-
kedésekkel induló forradal-
mat a törökök hasonló esz-
közőkkel csakhamar vérbe-
fOJtottáik, arrh általános
visszatetszést Ikelt Európa-
szerte. A diplomáciai tírta-
kozások sodrában Andrássy,
a monarchía külügymínísz-
tere békéltetní igyekszík a
bolgár kérdésben.

CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOVAKOK

1874. Szlávy József mí-
niszterelnök vizsgálatot
rendel el a .tiszánínnení ev.
egyház által fenntartott
szlovák tannyelvű gimná-
ziumok ellen állítólagos
"pánszláv" szellemük miatt,
majd a nagyrőceí, túróc-
szentmártoni és zníóváral-
jai szlovák gimnáziumokat
bezáratra.

1875. ápr. 6. Tisza Kál-
mán .-Jr;ívánságára "pán-
szraY" politikai tevékeny-
ség vádja miatt a kultusz-
kormányzat a túróeszerit-
mártoni Matica Slovenská
működését beszünteti IS az
egyesület vagyonát e!,ko-
bozza.

I SZERBIA, HORYATO

1875. mar, Rodi~
szernagy, Dalmácia
kormányzúla kezd
zésére Ferenc József
utat tesz Dalmáciában;
uralkodó dalmáciai
ját a szerbiai sajtó
az okkupációs tervek
szítésének mínősítí,
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1873. A reichsrati válasz-
túok alkalmával bevezetik
-Galiciában az új kerületi
véiasztási rendszert.

1873. Feloszlatják a Ma-
gyarországi Munkáspártot.

1873. Az országgyűlés ki-
mondja a bánsági és titeli
ha tárőrvidék polgárosi tását
(1873 : XXVII-XXX. tc.)

1874. A választójog cen-
zusos megszorítása. - Ti-
sza Kálmán szakít a bal-
középpel és feladja Isorábbí
függetlenségi programmját
(az Ú. n. bihari pontok). -
A Kossuth-féle 1848-as köz-
jogi programm parlamenti
hívei felveszik a Független-
ségi Párt nevet. Csatlako-
zik hozzájuk a 'balközép
több képviselője. - .A mé-
termérték-rendszer beveze;
tése.

1874. márc. 21. Bittó Ist-
ván míniszterelnök,

1875. Megalakul Tisza Kál-
mán kormánya. Fő célja:
a .kiegyezés rendszerének
fenntartása. - A kereske-
delmi törvény és a képvi-
selői összeférhetetlenségi
törvény megalkotása. - A
függetlenségi párt követeli
az általános titkos választó-
jogot. .

1875. márc. 1. Fuzió a
Deák-párt és Tisza Kálmán
balközép párt ja közt, ';A
szabadelvű párt megalaku-
lása. - A balközépről ki-
vált Ghyczy Kálmán 30
képviselőtársával megala-
kítja a középpártot ésa
Bittó-kormány pénzügymi-
nísztere lesz.

1875. máj. 30. A magyar
kormány az osztrák-magyar
vám- és kereskedelmi szö-
vetségre (22. § 2. bek.) hi-
vatkozva a vedvámos oszt
rák gazdaságpolitika revi:
zióját követeli.

1875. jan. Stremayr oszt-
közoktatásügyi minísz-

az osztrák kormányzat
ében bejelenti a cser-

vici német egyetem ala-
tását.

1873. máj. Világkiállítás
és pénzügyi válság Bécs-
ben.

1873. ssept, 24. Románia
próbálja kiépíteni diplomá-
ciai életét, azonban a nagy-
vezér figyelmezteti a kor-
mányt, hogy Romániának
közvetlen tárgyalásra nín-
csen joga. Ennek ellenére,
amikor a Monarchia a Vas-
kapun való hajózás, meg-
javítása érdekében csak
Törökországgal ~öt szerző-
dést, Vasile Boerescu ro-
mán kűlügyminiszer tilta-
kozik amiatt, hogy Romá-
niá t meg sem kérdeclék s
Andrássy Gyula a szuveré-
nításra törekvő Románia til-
takozását figyelembe is
veszi.

1875. Románia kereske-
delmi szerződést köt az
osztrák-magyar monarchíá-
val.

1874. IX. Pius pápa bul-
lájában megtiltja az 'olasz
katolikusoknak, hogy részt--
vegyenek a politikai moz-
galmákban. .

. 1875-7. A japán császár
megtöri a katonai osztályt
(szamurájok) és megveti a
japán kapitalizmus alap,
jait.

1875. jan. XII. Alfonz, a
száműzött Izabella kírálynő
fia visszatér Madridba. Is-
mét Bourbonok a spanyol
trónon.

1875. máj. 25. A gothai
kongresszuson anémet
munkáspártok Szociálista
Munkáspárt néven egyesül-
nek. (Gothai programm.)
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1875. dec. 30. Andrássy
külügyminiszter jegyzéket
intéz a török konnányhoz
a hercegovinai kérdésben.

1876. jan. 2. Újabb ki-
egyezési tárgyalások Auszt-
ria és Magyarország között
a vám- és kereskedelmi
szerződés ügyében. A ma-
g;rax javaslat a fogyasztási
adók közvetlen felhasználá-
sát, egyes pénzügyi vámok
felemelését és a jegybank
paritásos újjáalakítáJsát
sürgeti.

1876. apr, 18. A vám-
és kereskedelmi szövetség
ügye a rendkívüli korona-
tanács előtt. A korona-
tanács kezdeményezésére
újabb osztrák-magyar ke-

.reskedelmi tárgyalások kez-
dődnek.

1876. máj. 15. Andrássy
külügymíníszter a delegá-
ciók ülésén kijelenti, hogy
a Monarchia nem kíván
okkupációt, csupán a status
quo megreformálását,
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1876. Palacky halála után
megindul a konzervatív
ó-csehek és a kezdetben
szabadelvű, majd reális ta-
szocíálista új-cseh irányzat 1
közötti belpolitikai küzde-
lem ..

1875. dec. 12. Szultáni
mán bejelenti az adó
szer reformját, a fel
zeti jogok tiszteletben
tását és a boszniai és
cegovinaí reformok k
tülvitelére kínevezett
náos megalakulását a
sínjei felkelők le
érdekében.

1876. A megrendült török
·főhatalom keresztény alatt-
valóinak megbékítésére sza-
badelvű alkotmányt ad ki.
Ermek külpolítíkaí vonat-
kozásban nincs hatása, mert
Gorcsákov orosz külügy-
míníszter végleges megol-
dást követel a bolgár ügy-
ben.

1876. ápr. Nagy lázadás
Koprívstícában és Pana-
gyurístéban, A harc mint-
egy húsz napig tart.

1876. máj. 20. Botev, a
bolgár Petőfi, elesik a Vra ca-
környéki hegyi harcokban.

1876. máj. Montenegro
bosznía-hercegovinaí fe
lők támogatása érdek!
hadat üzen a portának

1876. jún. 22. Obren
Milán szerb fejedel
jegyzékben követeli a
tától a szerb határ men
felvonult török . csapa
visszavonását és Szer
felhatalmazását a
hercegovinaí helyzet pad
fikálásá:ra.

1876. jún. 28. A szerb t
szólí tásra adott török
lasziegyzék visszautasít
Milán fejedelem kivánsá
gait és a török felvonul
defenzív [ellegűnek mo
ja.
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1875. okt. 20. Tisza Kál-
mán kormányalakítása. Ez-
zel megkezdődik tizenötéves
párturalma.

1875. nov. 28. Eredmény-
telen delegációs tárgyalá-
sok az csetrák-magyar vám-
és kereskedelmi. szövetség
ügyében. - A Tisza-ker-
. mány felmondja a vám- és
kereskedelmi szöve éget.

1876. Orosz-Lengyel or- "[.1876. A munkásmozgal;
tágban átszervezik a len- -mak hatására a parlament
l1el igazságszolgáltatást. megszavazza a cselédtör-

vényt (XIII. t.-c.)

1
1876. jan. 9. Meghal Deák

Ferenc. Tisza Kálmán a
szabadelvű párt élén. -
Az erdélyi szászok területi
és [ogvíszonyaínak rende-
zése. Közegészségügyi
törvény. - Új váltótör-
vény. - Az uradalmi cselé-
dek viszonyainak szabályu,
zása.

-1876. mlÍij. 2. A vámszö-
vetség tízéves meghosszab-
bítása. Az osztrák javaslat
értelmében kimondják,
hogy I a vámszövetség idő;
közben fel nem bontható.
A jegybank paritásos át-
alakítására vonatkozó ma-
gyar javflslatot elutasítják
Bécsben.

DUNAI. FEJEDELEMSÉGEK I
ERDELYI ROMANOK

VILÁGTöRTÉNET

1875. jún. Mac Gahan és
William Gladstone London-
ban, Victor Hugo Párisban'
élesen tiltakoznak a törö-
kök bulgáriai vérengzése
miatt. Amerikai-angol-orosz
vegyesbizottság a helyszí-
.nen megállapítja az atrocí-
tásokat.

1876. A berni kongresszu-
son befejeződik az I. Inter;
nacionálé működése. - A
németországi szocialista saj-
tó tömörülése. Megindul a
berlini Vorwárts.

1876-77. Bosznía-Herce-
govinában a földnélküli
szerb parasztság lázongani
kezd a mohamedán birto-
kosok ellen; a szultán tesz
ugyan, osztrák 'kérésre, bi-
zonyos engedményeket
(1875 okt. 2), azonban 1876
ápr.sában már Bulgáriában
is forrongás jelentkezik. A
szultán a Nagy-Britannia kí;
vánságára összehívott kon-
staritinápolyi értekezleten
új alkotmányt igér s a tö-
rök birodalom nemzetisé-
geinek Iecsillapítását, azon-
ban Oroszország - miután
előbb a Monarchiával tit-
kos szerződést kötött (1877
jan. 15) - megüzeni Török-
országnak a háborút (1877
ápr. 12.)

1876. máj. Francia és né-
met demars a Porfához a
szaloniki zavargásokban,
megölt diplomaták miatt.
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1876. júl. 8. II. Sándor
cár és Ferenc József, illetve
Gorcsakov és An.drássy
külügymini.szterek találko-
zója az északcsehországi
Reichstadtban. A tárgyalá;
sok eredményeként kötött
egyezmény értelmében eset-
leges orosz-török háború és
töröle vereség esetén a Mo;
narchia birtokba veheti
Boszniát és Hercegovinát,
Oroszország pedig Bessz-
arábiát.

1876.aug. Lady Strangfordt
angol emberbarát értékes
segítsége a bolgár nemzeti
megújhodási mozgalornnak,

1876. szept. 23. Az oszt-
rák minisztertanács hozzá-
járul, hogy Andrássy a
reichstadti egyezményt a
német kormány tudomására
hozza.
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1876. júl. 2. Obrenovié
Milán a török választ "ca-
sus belli"-nek minősití és
megindítja a háborút a por-
ta ellen. Ezzel egyidóbe!l
Nikita montenegróí fejede-
lem csapatai a szerb-mon-
tenegrói egyezmény értel-
mében bevonulnak Herce-
govínába,

1876. júl. 8. A balkáni hi-
borus bonyodalom felszá·
molása érdekében Fe~
József és II. Sándor orOSZ
cár a reichstadtí találko-
zón megállapodnak abban,
hogy Szerbia és Montenegr6
integritását nem engedik
megcsonkítani; amennyi-
ben pedig Törökország ve-
reséget szenvedne, úgy
Bulgária és Albánia autonö,
miát 'kap, Konstantinápoljt
szabad várossá, Tesszállát
és Krétát görög birtoknak
nyilvánítják. Ez esetben
Szerbia Boszniában (a Drí-
na mentén) és a noví-paza-
ri :szandzsákban kap terü-
leteket, a maradék Bosznia.
Hercegovinát Ausztria-Ma-
gyarország annektálja,
Oroszországot pedig Besz-
arábiában és kísázsiaí tö-
rök tartományokkal kAr-
pótolják.

1876. aug. A szerb fóse-
reg a Morava, a segédesa-
p.atok a Drina, Ibar és Ti-
mok mentén nyomulnak
előre, de kezdeti sikereIc
után Abdul Kerim törők
fővezér Alexinác : mellett
megveri a szerb seregeket

1876. szept, 1•. A szerb
haderő Deligradba vonul
vissza.

1876. szept. 4. Szerbia
fegyverszünetet kér.

1876 szept, 24. Abd el
Hamid fegyverszüneti fel-
tételeit közlik Belgrádban.
A porta követelí, hogy Mi-
Ián fejedelem mutassa be
hódolatát Konstantíná-
polyban. a szerb haderát
tízezer főre csökkentsék, a
.,doro bancok" (milicistákl
intézményét szűntessék
meg, Szerbia évenként öt-
százezer forint adót fizes-
sen s az összes szerb várak
török ellenőrzés alá kerül-

I jenek.



VILÁGTöRTÉNET

1876. szept. Porosz kép-
ők lengyelellenes tele,

ltési törvényt követelnek,
y lehetövé tenné az erő-

:rukos német telépítést Po-
-Lengyelországban.

Az Ansiedlungsgesetz né-
ven ismert rendelkezés
csak 1886. ápr. 12-én lép
életbe.

MAGYARORSZÁG

1876. júl. Boerescu kül- 1~76. júl. Szerb-török há-
ügyminiszter utasítást ad a ború.
román külképviseleteknek,
hogy Románia egyelőre
semleges maradjon. - 1.
Br étiariu elnökletével erős
liberális kormány (1876 júl.
24-1881. márc, 26.) alakul.

DUNAI FEJEDELEMSÉGEK \
ERD(:LYI ROMÁNOK

1876. júl. 8. Az orosz cár
és Ferenc József Reich-
stadtban megegyeznek Bosz-
nia-Hercegovina okkupá.,
ciójában.
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1877. jan. 15. "Balkán-
egyezmény" a Monarchia
és az érdekelt hatalmak
között, amely kímondla,
hogy orosz-török viszály
esetéri a hadműveletek nem
terjednek át Szerbia, Mon-
tenegró és a novi-pazarí
szándzsák területére. A
Budapesten kötött titkos
egyezmény alapján 1877.
március l8-án pótszerző-
dést kötnek. i

--/

1876. okt. 19. A fegyver-
szüneti idő elteltével, mí-
közben Gorcsakov Török-
ország elleni beavatkozásra
igyekezett megnyerni An-
drássyt, megindul az ostrom
Deligrad ellen. melynek
védői között nagyszámú
orosz önkéntes harcol.

1876. .dee, 8. Marko Bala-
banov és Drágan Cankov
küldöttség élén a cárt Bul-
gária megsegítésére kérik
fel.

1876. okt. 29-30. A törö-
kök újabb győzelmet arat-
nak a szerbeken, Déligrad
és Krusevácelfoglalá!sla
után a török főerő felvonul
a Belgrádba vezető főutvo-
nalon. Milán fejedelem a
súlyos helyzetben a cár se-
gítségét kéri. 'II.. Sándor
utasítja Ignatíiev konstan-
tinápolyi orosz ügyvivőt,
kényszerítse ki a portától a
fegyverszünetet, ellenkező
esetben szakítsa meg a dip-
lomáciai viszonyt.

1876. okt. Andrássy tájé;
koztatja a német kormányt
a reichstadti egyezményről
és egyidejüleg kérdést intéz

Bísmarckhoz, hogy "egy, a
Monarchia ellen irányuló
támadás esetén" számít-
hat-e Németország semle;
gességére.

1877. Ausztria bevezeti az
autonóm vámtarifát, mely
átmenetet jelent a teljes
védvámos rendszer felé.

1876. dec, 23. A porta a
nagyköveti konferencia le-
szerelése érdekében az ősz-
szes alattvalók egyenlősé-
gét kimondó, szabadelvű
alkotmányt léptet életbe.
- A Mithat pasa .nevéhez
fűződő szabadelvű alkot-
mány gyakorla'ti megvaló-
sítása nem sikerül

1876. nov. 27. Az osztrák-
magyar pénzügyi tárgyalá;
sok alkalmával kidolgozott
.,bankstatutum"-ról De Pre-
tís osztrák pénzügyminisz-
ter kijelenti, hogy. azt
Ausztria nem tekinti vég-
legesen elfogadottnak és az
osztrák kormány nevében
tiltakozik a jegybank pari-
tásosáitalakítása ellen. De
Pretis nyilatkozata vissza-
tetszést kelt magyar pénz-
ügyi körökben.

1876. nov. 1. A porta
fegyverszünetet köt a szer-
bekkel, miközben csapatai
Bosznia és Hercegovina .te-
rületén újabb győze!meket
aratnak.

1876. dec. 12. A konstan-
tínápolyí nagyköveti kon-
ferencián a szerb status-
quo megvédését határozzák
el. A konferencia ajánlja
Montenegró-területi meg-
nagyobbítását, Bosznia és
Hercegovina keresztény'
kormányzó alá helyezését
és a bolgár autonóm tarto-
mányok megszervezését.
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1876. okt. 25. Osztrák-ma-
gyar pénzügyi tárgyalások
a Nemzeti Bank néven mü,
ködö közös jegybankkal
kapcsolatban. A tárgyalá-
sok 'során felmerül a kü-
lön magyar jegybank terve.

1876. okt. 28. Az orosz
társadalom mozgalmat in-
dít a bolgárok felszabadí-
tása érdekében, a cár teljes.
helyeslésével.

- /"

..-

1877. jan. 15. Budapesti
,Jtitkos konvenció" Ausztria-
Magyarország és Oroszor-
szág között a reichstadti
egyezmény alapján.

1877. jan. 24. A ceglédi
"százas. küldöttség" ColIeg-
nóban Kossuthnál. Kossuth
nem fogadja el Cegléd
mandátumát.

1877-1898. B. P. Hasdeu,
a beszarábiai származású,
jeles filológus megszer-
keszti nagy etymológiai
szótárának első kötetét.

1877. Crispi olasz mínisz-
terelnök a bad-gasteíní
találleozón figyelmezteti
Bismarokot a Monarchia
kűszöbönálló. balkáni ex-
panziójára.

1877-8. Orosz-török há-
ború; Törökország európai
tekintélye tovább gyöngül
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1877. febr. 6. Heves viták
után az osztrák álláspont
győz az osztrák-magyar
pénzügyi szerződésben. A
végleges bankstatutumban a
dualizmus elve nem-paritá., I
sos alapon érvényesül. A II

közös bank (Nemzeti Bank)
nevét Osztrák-Magyar I
Bankra változtatják, élére I
többségében osztrák pénz-
ügyi szakemberekből álló
Főtanácsot állítanak.
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1877. május-december.
Az orosz seregek a román
és bolgár területeken feL
vonulnak és sikeres harcok
közepette vísszaszorítják a
törököket. Plevna birtoká-
ért többhónapos állóharc
alakul ki. Oroszok és
bolgárok hősi harcai a
Sipka-szorosban.

~1877. február 5. Mithat
pasa. az 1876. évi török sza-
badelvű alkotmány alkotó-
ja, az alkotmánynak a bal-
káni tartományokban és a
hirodalom más részeiben
bekövetkezett kudarca

I
miatt lemond a nagyvezír-
ségről.

. 1377. február 27. A szerb
kormány a statusquo alap-
ján kiegyezik a portával.

1877. április 5. A porta
bejelenti, hogya Bosznia-
Hercegevinára vonatkozó
fegyverszünetet nem haj-
landó meghosszabbítani,
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1877. i.prilis 13. A péter-
I877. ápr, 16. Károly alá- vári cári haditanács elren-

írja az orosz-román szerző- i deli ~ ,~örökors,zág elleni
dést: hajlandó átengedni I mozgósétást.
Románia terül etén az orosz
csapatokat. Ekkor azonban
az oroszok már dél felé
vonulnak; a törökök bom-
bázzák Brárlát s a Dunán
román hajókat égetnek fel.

1877. febr. 7. .A rend-
kívüli magyar míníszterta-
nács megbízásából Tisza
paritásos rendezést kér az
Osztrák-Magyar Bank pénz-
ügyi Főtanácsában. Az ural-
kodó elutasítja a magyar
előterjesztést, mire Tisza
beadja lemondását. Több
mint kéthetes magyar kor-
mányválság után Tisza Kál-
mán újra vállalja a kor- I
mányelnökséget,

1877. ápr. 29. A román
képviselőház megállapítja,
hogy Törökország és Orosz-
ország közt hadiállapot áll
fenn, s hogy Törökország
megszakította Romániával
a párisi egyezményben meg-
állapított kapcsolatait.

1877. máj.-jún. Oroszor-
szág nem ismeri el a román
függetlenséget; Románia
katonai segítséget ajánl, de
az oroszok ezt egyelőre
viaszautasítják. Csakhamar
azonban Plevnánál és a Síp-
ka-szorosban megtorpan az
orosz támadás. Kogalnicea-

II nu Bécsben arról tárgyal,
mi lenne egy esetleges ro-
mán beavatkozás európai

I visszhangja és ragaszkodik
Dobrudzsa megszerzéséhez.

1877. Az Egyesült Alla-
mokban nagy vasutas;
sztrájkkal megkezdődik a
fokozottabb munkásmozga-
lom.

1877. ápr. 24. Oroszország
hadat üzen Törökországnak.
Kisenevben bolgár önkén-
tes légió alakul.' A szer-
biai és montenegrói for-
rongíások a törököket had-
erejük megosztására kény-
szerítik, az oroszok a had-
iárat kezdetétől jelentős
"katonai sikereket érnek el.
Annál is inkább, mert a
Balkán keresztény népei,
románok, szerbek, bolgárok
és montenegróiak a lehető-
ségekhez .mért en támogat-
ják az oroszokat. A Porta
hadvezérei Ozmán és Szu-
Iejmán pásák szívósan vé-
dekeznek a Sipka-szorosban
és Plevnánál, rnely több hó-
napos ostrom után decem-
ber IB-án elesik. Az oro-
szok Drinápolyon át Kon-
stantin ápoly felé törnek, a
Porta fegyverszünetet kér.

1877. máj. 22. A roman
törvényhozás a Románia és
a tö,rök birodalom közötti
eddig létező kapcsolatot'
felbontva ROmJá:niá,t függet-
len államnak nyilatkoztat-
ja ld.
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I
1877. dec. 16. Osman pasa,

Plevna védője megadja ma-
gát, 'Az orosz csapatok meg,
szá1lják Plevnát.

1878. jan. 4. Az orosz se-
regek elfoglalják Szófiát.

1878. február 14. A török
közvéleménynek a vereség
felett érzett elkeseredését
felhasználva, Abd ul Hamid
szultán -a parlamenti ülés-
szak berekes-ztése után be-
jelenti, hogy a katonai
vereséget az alkotmányos
kormányzat "gyengeségé-
nek" tulajdonítja, amíért is
nem hívja össze többé a
török képviselőházat. Az
újabb önkényuralom főleg
a balkáni tartományok ke-
resztény alattvalóinak hely;
zetét súlyosbítja.

1878. március 3. Á driná-
polyi fegyverszünet értel-
mében az érdekélt hatal-
mak közreműködésével kö-
tött san-stefanői békében
az Oroszországnak fizeten-
dő török hadisarc összegét

) 310 millíó koronában álla-
pítják meg. Oroszország
Besszarábíán kívül m~g-
kapja Batumot, Ardahant,
Karszot és Balazidot, 'Szer-
bia, Montenegró rés Romá-
nia elnyerik telj es állami

- függetlenségüket; a Kelet-
Ruméliával és Eszak-Mace-

idóniával egyesített Bulgá-
na (".san-,stefanói Nagy-
Bulaária") hűbéres fejede-
lemséggé alakul, Bosznia és
Hercegovina önkormányza-
tot kap.

1878. január 10. A szerb
kormány hadat üzen a por-
tának, elfoglalja Pirotot es
Nist. - Ugyanakkor Mon-
tenegró megszállja Anti-
vant és Dulcignót.

1878. márc. 3. A san-ste-
fanói békében elfogadják
Szerbía, Montenegró és Ro-
mánia függetlenségét. Bul-
gária Kelet-Ruméliával és
Észak-Macedóniával együtt
hübéres fejedelemséggé ala»
kul.

1878. Az új osztrák-ma- .
gyar vám tari fában az oszt-
rák védvámos gazdasági
politika törekvései érvé-
nyesülnek.

....•
ct!

..!>::....•...,....•.-.oc,
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I 1877 okt- 9. Rahovánál az
orosz-román csapatok dia-
dalt aratnak.

1877. júl. 31. Miklós nagy_1
herceg, orosz fővezér elfo-
gadja a románok ajánlatát I
s Károlynak nemcsak a
román csapatok feletti fő-
vezérséget bíztcsítják, ha-
nem ireábízzák Plevna ellőtt

laz orosz csapatok irányítá-
sát is. '

1877. aug. 20. A román
csapatok átkelnek a Dunán.

1877. aug. 28-30. ütközet
Grivíbánál, Megkezdődik
Plevna ostroma.

1878. jan. 20. Mocsáry La-
jos magyar függetlenségi
politikus az Egyetértés ,ci-
mű lapban tiltakozik 'lyme-
tié Szvetozár magyarorszá-
gi szerb nemzetiségi vezér
elítélése ellen.

187~. dec. 16. Plevna el··
esik; az orosz-román csapa-
tok 40.000 foglyot ejtenek.
A győztes orosz haderő
Drinápolyon át Konstanti-
nápoly felé nyomul. A tö-
rökök fegyverszünetet kér-
nek.

1878. A parlamentben ki-
alakul a kiegyezési politi-
kával szembenálló egyesült
ellenzék, Ú j ntagyar
büntetőtörvénykönyv (1878:
V. tc.). - Az állam támo-
gatja a magyar tengerhajó-
zást.

1878. máre, 3. A san-ste-
fanói békeszerződés megál-
lapítja, hogy a nagyhatal-
mak el fogják ~smerni Ro-
mánia függetlenséget.
Egyben hozzájárulnak, hogy
Oroszország megkapja, majd
elcserélhesse Dobrudzsát
Besszarábia ellenében.

1878. ápr, 2. Az orosz-ro-
mán viszony feszültté válik.
- Gorcsákov már Romá-
nia megszállásával fenye,
getőzik. Oroszország ra-
gaszkodik ahhoz, hogy DOQ-
rudzsán át közvetlen össze-
köttetése :Legyen Bulgária
felé.

1877. okt. 14. A francia-
országi választásokon a köz-
társasági pártok 170 man-
dátum többséggel győznek.
- A köztársaság végleg
megszilárdul.

1877. dec. 16. Plevna eleste
Oroszország javára dönti el
az orosz-török háborút.

1878. január 31. A driná-
polyi fegyverszünet véget
vet az orosz-török ellensé-
geskedéseknek és a vitás
-kérdések rendezését az ér-
dekelt nagyhatalmak dön-
tésére bízza.

1878. márc. 3. San stefa-
nóí béke.
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I
1878. junius 13. A berlini' 1878. jun. 13. Andrássy és

kongresszus kezdete. A jú- Beaconsfíeld a san-stefanői
níus 28-iki zároülésen köz- határozatokkal szemben -
zétett határozati jegyző- Oroszország balkáni politt-
könyv XXV_ cikke kímond- kai előretörésétől tartva -
ja: "Bostznia és Hercegovi- Anglia és a Monarchia ne-
na tartományokat Ausztría., vében különvéleményt 'je-
Magyarország fogja meg- lentének be és Bismarck!k.al
szállni és igazgatni". egyetértésben kikényszerí-
Bosznia és Hercegovina ok- tik a június 13-án ősszeülő
kupációjának [óváhagyásá- berlini kongresszust, Ez
val egyidejüleg a berlini rendkívüli rnértékben mó-
kongresszus kimondja, hogy dositta a san-stefanői bé-
a Monarchia ideiglenesen két, amennyiben Macedó-
helyőrségeket tarthat a niát éSI Tráciát índokolat-
novipazari szándzsákban a lanul a Portának ítéli azzal
közlekedési és katonai ér- a kikötéssel hogy a szultán
dekek biztosítása céljából. az említett területek élére

keresztény kormányzót kö-
teles állítani. A berlini kon-
gresszus után tehát, a "san-
stetanöí" Bulgártáből csak
a BaJkán hegység és Ro-
mánia. k(j~ötti rész marad
meg, ez is hűbéri viszony
ban a törökkel.

1878. julius 29. Fillipo~
vich és Jovanovich osztrák
tábornokok vezetésével a
közös hadsereg megkezdi a
tartományok megszállását,
Hercegovína okkupációja
nagyobb ellenállás nélkül
lezajlik, Boszniában Had-
zsí Loja bosnyák' felkelő-
vezér guerílla-háborút in-

o dít az osztrák-magyar csa-
paltolk:ellen ..

1878. aug. 19_ A Monar-
chia csapatai bevonulnak
Szerajevoba, Bosznia fővá-
rosába.
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1878. jún. 13. Bismarck
és Andrássy kezdeménye-
zésére a san-steranői béke
határozatainak "megvizsgá-
lására" összeült berlini
kongresszus megsemmisíti
a san-stefanői határozatc-
kat. Nagy-Bulgária tervét
elvetik, ~'!.0edónia és Dél-
'I'rácia, valamint Kelet-
Rumélia török kézen ma-
rad. utóbbi keresztény kor-
mányzóval. A san-steranóí
béke XIV. pontját. Bosz-
nia és Hercegovina önkor-
mánvzatát is hatálytalanít-
ják azzal, hogy e tartomá-
nyok "pacifikálásával és
közigazgatásával" a ken-
gresszus a Monarchíát bíz-
za meg.

1878. junius 28. Bosznia
és Hercegovina okkupáció-
jának jóváhagyásával egy-
idejűleg a berlini kongresz,
szus kimondja, hogy a
Monarchia ideiglenesen
helyőrségeket tarthat a no-
vípazarí szándzsákban a
közlekedési és katonai ér-
dekek biztosítása céljából.
- A berlini kongresszus a
továbbiakban megállapítja
Szerbia, Románia és Mon-
tenegró teljes függetlensé-
gét. Szerbia megkapja a
piroti, nisi és vranjai ke-
rületeket, Románia az
Oroszországnak ítélt Bessz-
arábia kárpótlásául Dob-
rudzsát,

1878. aug. 4. A Boszna
völgyében előnyomuló kö-
zös hadsereg összeütközik
a boszniai mohamedán fel-
kelők Hadzsí Loja által
vez.etett és a hozzá csatla-
kozott albán származású,
noví-pazarl Muktija effendi
csapataival.

1878. augusztus 5. A fel-
kelők feladják Mosztárt.

1878. aug. 10.
Loja vallásháborút
a Monarchia ellen.

1878. aug. 16. Bjelalovac
mellett Hadzsi Loja csa-
patai vereséget szenved-
nek.

Hadzsi
hirdet
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1878"jún. 13.A berlini ken-
gresszuson, míután Románia
függetlenséget meg nem is-
merték el, Ion Bratianu .es
M. Kogélníceanu csak em-
lékiratot nyújthatnak be s
ismertethetik a ro mán ál-
láspontot, anélkül azonban,
hogy tárgyaló felek lenné-
nek. Oroszország megkapja
Beszarábia déli részét, iVi-
szont Dobrudzsa ,Romániá-
nak jut,,,Cadrilater"-nek
nevezett déli része nélkül
(vö. 1913: bukaresti béke).
A kongresszus kötelezí Ro-
mániát, ihogyaz 1866. al-
kotmány ,7. tc.sének meg-
változtatásával nem-keresz-
tények is román állampol-
gárok lehessenek. A leon-
gresszus végül is becikke-
lyezi az európai nemzetközi
jogba Románia független-
ségét.

1878. Junlus 21. Szilágyi
Dezső a "független, nem-
zeti érzelmű képviselők"
nevében súlyos bírálatot
mond a magyar képviselő-
házban Andrássy kűlpolí.ti-
kájáról és az okkupációról.
"A kormány politikájával
eljátszotta a nemzet bizal-
mát - mondotta Szilágyi
-, mert a nemzet ellene
volt :és ellene Iesz az ok-
kupációnak. E bekebelezés
annexióra vezet, pénzügyi
romlásba sodorhat és meg-
bonthatja államszerkeze-
tünket."

1878. júl. Osztrák-magyar
kvóta-tárgyalások, Fenn-
tartják a kiegyezés alkalo
mával megállapított arányt,
melynek értelmében Auszt-
ria 70, Magyarország 30
százalékot visel a közös
köl tségekből.

1878. XIII.' Leo pápa
trómalépése. Megoldja a
német kultúrharcot, győz
Bismarck felett, békésen
old meg küszöbönálló há-
borúkat (Peru-Chile, német-
spanyol csendesóceáni vi-
szály). "Rerum novarum"
körlevelében a rnunkás-, a
munka- és a munkabérsza-
badság keresztény erkölcs-
tanát fekteti le, míg a "Ta-
metsi futura" kezdetű kör-
levélben a demokratikus ál-
lamfejlődést körvonalazza.

Bismarck tudomására
adja a dán kormánynak,
hogy a bécsi békében kilá-'
tásba helyezett Észa k-
Schleswigot bekebelezi a
Birodalomba. Dánia a
"schleswigi kérdés"-ben az
európai hatalmak segítsé-
gét kéri.

1878. jún. 2. Merénylet
1. Vilmos ellen. Bismarck a
merénylettel a szocíálde-
mokratákat vádolja, amiért
a német birodalmi gyűlés
törvényt hoza szociálde-
mokrata mozgalom továbí
fejlődésének meggátlására.
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1879. Meg' _~enik Ludwig
Gumplowitz híres nemzeti-
ségjogi tanulmánya (Das
Recht der Natíonalítáten an
Österreich).

1879. febr. Auersperg
osztrák míníszterelnök az
okkupáció ellenhatásaként
bekövetkezett szláv-kleri-
kális oppozició miatt fel-
mentését kéri. - Az ural-
kodó ideiglenesen az Auer-
sperg-kabinet közoktatás-
ügyi miniszterét, Stremayrt
bízza meg kormányalakí-
tással. Stremayr átveszi
az, Auersperg-minisztérium
tagjainak egyrészét, a bel-
ügyi tárcát a "föder.9-lista"
Taaffe grófra bízza. - A
német liberálisokkal szem-
ben szláv-osztrák klerikális
többségre támaszkodó új
belügyminiszter a választá-
sok után keresztülviszi.
hogy a cseh képviselők
visszatérnek a Reíchsratba.

1879. aug. Stremayr visz-
szaadja megbizatását, az
uralkodó Taaffe belügymi-
nisztert bízza meg kor-
mányalakítással. Az oszt-
rák klerikálisokra és a
szláv pártokra támaszkodó
Taaffe-kabínetben 1881-
1888 között a cseh Prazák
igazságügymíníszterí, 1880-
1891 között a lengyel Du-
najevski pénzügyminiszteri
tárcát vállalnak. Stremayr
1880 júniusáig vállalja az
igazságügyminisztéri um ve-
zetését a Taaffe-kormány-
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1878. seept, 5. Megalakul
az albán forradalmi komité.

1878. okt. 20. A boszniai
felkelés utols 6 támpontja,
Kladus erődje a monarchía
csapatainak ostromgyűrű-
jében megadja magát.

1878. nov. 10-27. Az al-
bán fegyveres ellenállás
összeomlik, a porta csapa-
tai leverik a felkelőket.
Dél-Albániában albán-gö.
rög konfliktus támad.

1878.okt. Nemzetközi bi-
zottság érkezik Plovdívba,
Kelet-Rumélia alkotmányos
helyzetének megállapítása
végett.

1879. Gróf Taaffe osztrák
miniszterelnök felhívására
a csehek felhagynak a
passzivitással és visszatér-
nek a Reichsratba. Gregr

-vezetésével megalakul az
ifjú-cseh frakció. - A cseh_
országí németek Schönerer
vezetésével szélsőnacíona-
Iísta politikát hirdetnek.-

1879. ápr. 29. A bolgár Az ó-cseh párti Albert Pra-
nemeetgvülés Battenberg zák tárcanélküli (nemzeti-
Sándort Bnlgária első feje- ségí), majd 188l-töl. igaz-
delmévé választja. Az új ságügyminiszterí mínőség-
bolgár ,fejedelem a tel- ben tagja a Taaffe-kor-
jes nemzeti függetlenség mánynak.
biztosítása érdekében, a
Portával szemben álló ha-
talmaknál keres politikai
támogatást. Ezért orosz-
bar'áit konzervatív poli-
tikát kezdeményez, a sza-
badelvűekkel szemben, akik
már az első alkotmányozó
nemzetgyűlésen elutasí tiák
az ú] politikai magatartást
deklaráló alkotmányt.

1879. ápr. 21. A porta
a bosznía-hercegovínaí ok-
kupációt elismerő szerző-
désben biztosítja a boszniai
mohammedán érdekeket.
Ugyanakkor hozzájárul.
hogy a Monarchia helyőr-
ségeket küldjön a novi-
pazarl szándzsákba.

1879. máj.-1884. máj. A
szultán Aleke Bogoridit ál-
lítja Kelet-Rumélia élére,
aki tartományi kermánnyal
és tartománygyűléssel öt
évig kormányoz.

1 1879. júl. 17. I. Sándor
fejedelem kinevezi Bur-
mov .elnöklésévei az első
bolgár kormányt, melynek
hadügyminisztere Paren-
sov orosz tábornok.
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1879..máre, 5-12. A sze-
gedi árvíz.

1879. A magyar parla-
ment megszavazza a ma-
gyar államnyelvnek kőtele-
ző tanítását minden ma-
gyarországi elemi iskolában.
A javaslatot a román kép-
viselők és püspökök heve-
sen ellenzik, azonban siker-
telenül. - Bismarck tár-
gyalni kezd anémetbarát
D. Sturdzával,1879. ápr, Boszníát és

Hercegovinát bevonják az
osztrák-magyar vámterület-
be és 1882-ig bezárólag a
tartományokra is kí terjesz-
tik a hadkötelezettséget.

1879.máj. A magyar nyelv
népiskolai tanításáról szóló
törvényjavaslat (1871:
XVIII. t. c.) tárgyalásakor
Mocsáry Lajos feltűnö be-
szédet mond a magyarosi-
tás veszélyeiről.

1879. máj. 21. A Jansky-
ügy. Jansky osztrák tábor-
nok Budavár "elestének"
harmincadik évfordulóján
megkoszorúzza Hentzi oszt-
rák tábornok síremléket,
aki 1849-ben - Budát a
magyar honvédcsapatok el-
len védve - elesett. Buda-
pesten a politikai demon-
strációnak minősített meg-
emlékezés míatt heves oszt-
rákellenes obstrukció tör
ki.

1879. A február 8-án
létrejött végleges orosz-tö-
rök békeszerződés alapján
Oroszország megkapja
Karst és Batumot. - Meg-
szűnik a cseh politikai
passzivitás.

1879. máre. A berlini ha-
tározatok becikkelyezésé-
nek alkalmával az aláíró
hatalmak megerősítik a
kongresszus határozatait.

289



AUSZTRIA BULGARIA - CSEHORSZAG
CSEHEK, SlLOYAKOK I SZERBIA, HORYATORSZAG

1879. okt. 27. Sándor fe-
jedelem egybehívja a bel-
gár nemzetgyűlést. Csak-
hamar összetűzés támad
a konzervatív kermány és
a Iíberális nemzetgyűlés
közt. A választásokon a
liberálisok győznek. A má-
sodik 'liberális többségű
nemzetgyűlés bizalmat sza-
vaz a fejedelemnek.
Kelet-Ruméliában, a ber-
lini egyezmény értelmében,
csendőrséget és nemzetőr-
séget szerveznek, francia
és angol mintára.

ban. - Taaffe felkéri Pra
zákot, hogy cseh tartomái
nyi miniszterj mínőségben
is kapcsolódjék a kormány
munkájába. Andrássy
közös kűlűgyminiszter be-
jelenti az uralkodónak a
minisztérium éléről való tá-
vozását. Ferenc József fel-
kéri Andrássyt, hogy a Né-
metországgal kötendő ket-
tős szövetség Ietárgyalásáig
vállalja a Monarchia kül;
ügyeinek intézését.

1879. okt. 7. Andrássy
megköti Németországgal a
kettős szövetséget (Zwei-
bund), "harmadik hatalom
elleni védőszövetség" for-
májában.

1879. okt. 10. Andrássy,
miután a Monarchiát a vég-
zetes, szlávellenes útra irá-
nyította, lemond a közös
külügyminiszterségről és
visszavonul. Utódja Hay-
merle római nagykövet, aki
1881-ig intézi a közös kül-
ügyeket, majd az uralkodó
Kálnokyt bízza meg (1881-
1895) a Monarchia kül-
ügyeinek vezetésével.

1880. Előtör a nérnet na-.
eionállsta mozgalom. Bécs-
ben nérriet "népi" program;
mal megalakul a "Deutscher
Schulverein in Österreich".
Anémet nacionalisták és
osztrák keresztényszocialís-
ták csakhamar összeütköz.,
nek az osztrák belpolitiká-
ban (Schönerer contra Lue-
ger). - A kereszténysze-
eialisták a községi válasz-
tások során jelentős győ-
zelmet aratnak.

1880. ápr. 19. Taaffe oszt;
rák miniszterelnök kiadja
Cseh- és Morvaországba
vonatkozó nyelvrendeleteit,
melyek a cseh és nérriet
nyelvek egyenrangú hiva-
tali használatát biztosítják.

1881. Bismarck \kezdemé-
nyezésére átmenetileg sike-
rűlt megúiítaní .a "három
császár szerződést" 0110S:Z-
német-osztrák-magyar sem-
legességi szerződés formá-
jában. -:- A Ring-színház
égése Bécsben. - Anémet
"alkotmánypárt" beolvad
az .ú. n. egyesült osztrák
baloldalba. - A Szerbiával
kötött kereskedelmi szerzö,
dés ~,határSiZéli kedvez-
ményt" biztosít la sertés
vámtételeknél.

1880. ápr. 19. Csehország-
ban életbelép a nyelvi jo-
gokat biztosító <rendelet. -
A szlovák nemzetiségi rnoz;
galomban erőteljes orosz-
barát irányzat jelentkezik.
XIII. Leó pápa enciklikát
ad ki Cyrill és Method ó-
szláv hittéritők szentté
avatásáról.

1880. A szociál-anarchísta
Markovíé Szvetozár, Baku-
nin tanítványa Belgrádban
szerb radikálista mozgal-
mat szervez, A szerb radi-
kális szeeialisták az euró-
pai Törökország, az Osz-
trák-Magyar Monarchia és
Montenegro "felszámolá-
sát" követelik.

1881. Az uníónísták
részlegos bukása után meg-
élénkült horvát belpoliti-
kában a monarchikus, di-
nasztiát támogató uníonís-
tákkal szemben Staréevíé
Mile, Starőevié Ante
unokaöccsének vezetésével
a horvát jogpárt ellenzéki
összefogást hirdet.
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I 1879. okt. 7. Kettős szö-

I vetség (Zweibund) Auszt-
ria-Magyarország és Né-
met-ország között.

1879. okt. 10 Andrássy
lemond a közös külügymí-
níszterségről. - Megkezdő- ,
dik a budapesti közraktá- I
rak épí tése. I

I
1880. Mivel Károly feje-I

delemnek gyermeke nincs,
rendezik a trónutódlás
ügyét, amelynek végső ered-
ményeképen Ferdinánd her-
ceg, KárOi1yunokaöccse lesz
a )trónörökös. - Bismarok
Brátianut a Monarchiához
való közeledésre biztatj.a.-
Megalakul Ja Román Nem-

. 18~0: febr. 1. A magyar" zeti Bank.
országa szervezett munkás- I

ság hivatalos lapja a NéP-1
szava lesz. Az egyesülés al-
karnából országos munkás-
kongresszust tartanak (máj.
16-17.), ahol fl pártot szo-
eláldemokrata pártnak
akarják elnevezni, amit a
rendőrség nem engedélyez,
mire felveszik a Magyar
Altalános Munkáspárt ne-
vet.

1881.A budapesti rendőr-
ség szervezése, .....:...A ma-
gyarországi románok kon-
ferenciája autonómiát kí;
ván Erdély számára.

1880.. jan. 25. A munkás-
párt két frakciója Altalá-
nos Munkáspárt néven
egyesül.-+-'-+-'o~

'''-'o.o

1881. jan. Titu Maioreseu
a "Deuische Revuev-ben Ro-
máníának a Icözpontí hatal-
makhoz való közeledését
ajánlja.

1881. jan. Belügyminiszterí
rendelet kimondja a Határ-
őrvidék végleges feloszla-
tását.

1881. Német-orosz "vi-
szontbiztosító szerződés":
Németország az oroszoknak
keletbalti jogait, Oroszor-
szág viszont Elzász birtok-
lását garantálja.

1881. Oroszország Kíná-
val létrejött megállapodás
alapján kiüríti a Kuldzsa
vidékét. Március 13-án a
forradalmárok megölik II.
Sándor cárt, a narodnikok
mozgalrna mindjobban erő-
södik.
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1882. dec. A harmadik
nemzetgyűlés elveti Sobc-
lev orosz tábornok reform-
terveit.

1881. febr. ll. Megkez-
dődnek a csehnyelvű elő-
adások a prágai Károly-
egyetemen.

1882. okt; 20. Az osztrák
minisztertanács nyelvren-
delete "Oszt.rák·Szil€zia"
számára.

1881. Sándor fejedelem
Ehrenrooth orosz táboroo-
kot bízza meg kormány-
alakítással a liberáli-
sokkal szemben, akik egyre
nagyobb mértékben keresz-
tezik politikáját. '

1881. máj. 9. Sándor fe-
jedelem államcsínnyel le-
mondásra bírja Karavelov
liberális - kormányát.

1881. máj. A prágai Na-
rodní Dívadlo (Nemzeti
Színház) alapítása.

1881. febr. Az orosz kor.,
mány a tengerszorosokra
vonatkozó nemzetközi meg-
állapodás módosítása elle-
nében hajlandóságot mutat
a boszrna-hercegovinai te-
rületek okkupációjának tu-
domásulvételére. Kálnoky
közös kűlügyminiszter a
bécsI orosz nagykövet által
felvetett ajánlatot a Mon-
archia részéről elutasítja.

1882. A Monarchia meg-
torló vámokat léptet életbe
az osztrák-magyar iparcik-
keket kedvezményben nem
részesítő államokkal szem-
ben. - A cseh tartomány-
gyűlési választásokon az
ó-csehek győznek. Mellét-
tük jelen'tős választási ered-
ményt érnek el anémet
nagybírtokosok. - Prágá-
ban cseh egyetemet létesí-
tenek, - Az osztrák kul-
tusz:kormányzat nyelvren-
deletet ad ki a szlovén nem-
zetiségű területek számára.
- :Umberto olasz király
bécsi látogatása.

1882. A prágai Károly-
egyetemet cseh és nérriet
részre osztják. T. G. Ma-
saryk tanszéket kap.

1882. máj. 20. A kettős
szövetségből, Olaszország
bekapcsolódáisa révén hár-
mas szövetség lesz. Olasz-
országban a hármas szövet-
ség megkötése után is fenn-
tartják a Trentinora, Görz-
re, 'I'riesztre, F'íumére és
Dalmáciára vonatkozó igé-
nyeket.

1882. márc. 6. Obrenovié
Milán fejedelem bejetentí
a szerb kiráiyi cím felvéte-

" lét, a szerb királyság meg-
1882. máj. 15. Polit Mí- alakulását és Szerbtának

hály szerb nemzetiségi teljes, állami függetleníté-
képviselő interpellációt in- sét.
téz Treforthoz a politikai
okokból Idtíltott szlovák
tanulóifjak érdekében.
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1881. maj, Kossuth visz-
sz,aköltözikTurinba.

1881. máj. 12. Az erdélyi
románok Szebenben a teljes
passzivitás mellett dönte-
nek; nem küldenek több
képviselőta magyar ország-
gyűlésbe.

1881. máj. 22. Károlyt Ro-
mánia első királyává koro-
názzák. Feleségét, Carmen
Syl.va-t kírálynévá,

1881. jún. 21. I. Bratíanu
ismét kormánye1nök.

1882. Megindul a földet
szerezní nem tudó agrár-
proletaríátus nagyarányú
kívándorlása. Ez évben
16.014 ember hagyja el az
országot. Három évvel 'ke-
rábban csak 1518, egy év-
tized előtt (1871) 'pedig alig
120 volt a kivándorlók szá-
ma. - Trefor t Agost kul-
tuszminlszter rendelettel
tiltja a magyarországi szlo-
vák ifjúság kapcsolatait a
prágai Detvan cseh-saloválc
beállítottságú ifjÚsági egye.,
sülettel.

1882. jan. Boszniában és
Hercegovinában a katonai
közígazgatást polgári köz-,
igazgatás váltja fel, mely-
nek irányítására Kállay
Benjámin kap megbízatást,
Kállay közel három évtíze,
des működése alatt a köz-
lekedés, közgazdaság és
közműveltség fejlesztése
terén (utóbbi vonatkozás-
bim Thallóczy Lajossal
együ1ltműködve) a korszerű
újítások egész sorát vezeti
be. Ezzel szemben a föld-
kérdés és a nemzetiségi
problémák terén politikája
megokolatlanul konzervatív
volt, ami hozzájárult a
monarchiaellenes balkáni
közhangulat megerősödésé-
hez.

1882. okt. Grünwald Béla
z6lyomi főispán kezdemé-
nyezésére a szlovák nemze-
_tíségí mozgalmak ellen
társadalmi egyesületet szer.,
veznek Femke (Felvidéki
Magyar Közművelődési
Egyesület) néven.

1881. máre. 14. Románia
felaján1ja Károlynak a ki-
rályi méítóságot és a koro-
nát.

1882. Eminescu kiadja
legszebb költeményét, a
Luceafarulf (Az esticsillag).

1881. Az Egyesült Alla-
mokban Samuel Gompers
vezetésével megalakul az
American Federetion of La-
bor szakszervezeti szövet-
ség.

1882. má.j.
szövetség
Ausdria és
közöt.t.

20. Hármas-
Németoszág,
Olas,zorszá&,
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1885. nov. 17-19. A szerb
haderő a háromnapos szli-
vnícaí ütközetben veresé-
get szenved a' bolgároktél.
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. ." I
1883. A hármas szövetsé- 1883. Battenberg a bel-

get a Romániával .kötött politikai nyomásnak en-
szerződéssel kiegészítik. Az gedve a: szabadelvűekhez
osztrák-magyar-román szö- közeledík, majd a maga po-
vetségí szerződés védelmi zícíójának megszilárdítása
jellegű. - Az osztrák mí- érdekében feladja állás-
nísztertanács iközzéteszi az I pontját és kormányra se-I
új honvédelmi törvényt. gíti Carikov Drágan sza-

. badelvűnek .mínősíthető
csoportját. A liberális Can-
kov-kormány a san-stefa-
nói politikával ellentétes
utakra lép.

1884~nov. Bismarck ajánl-
ja a Monarchiának, hogy
Bulgáriát Illetőleg .tanusít-
lion érdektelenséget az oros-z
törekvésekkel szemben.
Kálnoky közős külügyrní-]
nisner elutasítja Bismarok I

intervencióját.

1884. Gavril Krstevics
lesz Kelet-Rumelia kor-
mányzója; müködése idején
bolgár forradalmárok elő-
készítik a Bulgáriához való
csatlakozást.

1883. Khuen-Héderváry
Károly gróf, horvát bán .a
horvát nemzeti mozgalom;
mal szemben. unienista-
horvátországi szerb szövet-

I
séggel biztosítja a status-
quot. 69 unionista képvise- _
lővel szemben 25 jogpárti

I
jut be a száborba a takti-
kai eszközökkel végrehaj-
tott választások során. -
Ettől kezdve, 1903-ig tartó'
húszéves bánsága alatt
Khuenl-HédervjÍl'y jelentős
engedményeket tesz a hor-
vátországi szerbség javára.

1884. A szlovák nemzeti
dal (Hej Slovácí) .félszáza-
dos 'évfordulóján sorozatos
politikai tüntetések -zajla-
nak a nyugati' szlovák
nyelvterületen,

1885. Zágrábban megje-
lenik T. Smiéiklas horvát
ellenzéki kultúrpolitikus
feltűnést keltő könyve a
horvát nemzeteszme kiala-
kulásáról. A szerb
radikálisok a "zadruga-
vita" során kijelentik, hogy
a zadruga-rész (a házkö-
zösség felbomlása után egy
földművesre eső földterü-
let; átlag 2.8 hektár hold)
azért nem lehet nagyobb,
és a termelési viszonyok
azért nem eredményeseb-
bek, mert a Monarchia ke-
reskedelmi politikája káro-
san befolyásolja Szerbia
gazdasági ) felemelkedését.

1885. Ausztriában a gyári
munkások számára tör-
vénybe iktatják a II órás
munkanapot.

1885. jan. Az osztrák bel-
politika :jelentős fordulója:
az egyesült !baloldal a né-
met nemzeti rnozgalom be-
folyása alatt bejelenti meg-
szűnését. I

1885. máre, III. Sándor
cár látogatása Kremsierben.

1885. A török biroda-
lom további bomlása és a
kedvező európai helyzet
módot .nyújt Battenberg
Sándornak Kelet-Rumélia
vísszacsatolására. A terület
bekebelezese azonban orosz ,
bolgár konflíktusra , vezet,
mível a belpolitikai válto-
zás míatt neheztelő Orosz-
ország nem hagyja azt jó-
vá. Szerbia az orosz-bolgár
konflíktust kedvező alka-

I

lOlffiUI kivánja felhasznál-
ná az elintézetlen szerb-
bolgár határkérdések ren-

I dezésére es 1885. novembe-
I rében hadat üzen Bulgáriá-
nak. .

1885. A Zivena szlovák
női egyesület országos kiál-
lításán cseh-szlovák: politi-
kai demonstráctót rendez-
nek. r- ~',A betiltott Matica
Slovenská vagyonát a kor-
mányzat .a "Magyaro~ági
Tót Közművelődési Egylet"
tulajdonába juttatja. - Az
Egyesült Államokban meg-
jelenik az első amerikai
szlovák hirlap (Amerikán-
sko-Slovenské Noviny).

1885. nov. 13. Szerbia a
szerb=-bolgár határon fek-
vő Bogica helységben tör-
tént katonai incidens kö-
vetke:zJtében hadat üzen
Bulgáriának, ,
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1885 szept, Az UJ cári
közoktatási rendelet köte;
Iezővé teszi az orosz nyelv
tanítását a lengyel nép-
oktatásban.

1883. Törvény a :köztiszt-I 1883. ápr, Uj alkotmá-
viselők képesítéséről (1. nyozó gyűlés.
tc.), a napszámosok adó- 1883. aug. 2. Károly király
mentességéről (X. tc.) és a külföldi útra indu1 Bécs-
középískolaí oktatásról ben Ferenc Józseffel tár-
(XXX. tc.). gyal, aki Bratíanunak js

1883. jan. 24. Mocsáry tudomására hozza a köze-
Lajos a képviselőházban ledésre való hajlandóságát.
felekezeti izgatással vádol-
ja a "tapolcai program-
mot" benyujtó Istóczyt és
társait, Mocsáry figyelmez-
teti a magyarságot a fele-
kezeti izgatásban rejlő ka-
tasztrofális veszélyekre.

1883. márc. 29. Gróf Maj-
láth Györgyöt, Erdély
utolsó országbíródát meg-'
gyilkolják. .

1883. nov. 13. Az ural-
kodó gróf Khuen Héder-
váry Károly győri főispánt
Horvátország bánjává ne-
vezi ki.

1884. Az Operaház meg-
nyitása.

1884. Törvény (XVII. t.-c.)
gondoskodik a munkásvé-
delemről.

1883. okt. 30. Bratianu és
Kálnoky gróf, a Monarchia
külügymínisztere Bécsben
aláírják azt a titkos egyez-
ményt, amely által Romá-
nia a Monarchia és Né-
metország hatalmi csoport-
jához csatlakozik. ' 1884. Olasz megszállás _

Eritreában, de kudarc
Abesszíniában. - Angliá-
ban megindul a fabianís-
mus néven ismert szocia-
lista irányzat.

1884. szept. Három csá-
szártalálkozó Skiernievicé-
ben III. Sándor, II. Vilmos
és Ferenc József között.

1884-5. Berlinben gyar-
mati értekezlet (Kongo-
konferencia): Németország
afrikai gyarmatokat kap.

1885.:A. román ortodox
egyház kívívia teljes Ön-
állóságát (autokefália). A
romániai liberálisok Ma-
nole Diamandl brassói
nagykereskedő közvetítésé-
vel jelentős anyagi támoga-
tásban részesítik Slavici
,,,aktivista" mozgalrnát,

1883. Anglia elfoglalja
Egyiptomot. - A Németor-
szág, Ausztria és Olaszor-
szág közt kötött szerződés-
hez csatlakozik Románia.

1883. Vilnában Ausra
címmel megjelenik az első
Iítvánnyelvű hírlap.
Gurko kormányzó bevezeti
a visztulai tartományban
hivatali és iskolai nyelvü1
az oroszt.

1885. Megjelenik Marx
Das Kapital" círnű mun-

j~ájának második kötete.

1885. Bismarok rendele-
tére többezer lengyelt ki-
utasítanak Porosz-Lengyel-
országból.

1285. A~ főrendiház szer-
vezeti re:fiormja (VII. tc.).
- Országos iparkiállítás
Budapesten.

1883. szept. 7. Károly
Gasteinblan Bisrnarckkal
tárgyal.

1884. A budapesti "Viito-
ríul" (A jövő) még próbál-
kozást tesz a magyar-ro-
mán közeledésre, de Sla-
vid Nagyszebenben meg-
alapítja a "Tribuná"t, mely
,1 haladó román értelmisé-
get elzárkózásra buzditja.

1885. nov. Szerb-bolgár
háború.
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1885. nQ'V. 26. Kálnoky
közös külügyminíszter uta-
sítására Khevenhüller bel-
grádi osztrák-magyar követ
"leállít ja" a szerbíaí bolgár
offenzivát s ezzel megmenti
Szerbia területi épségét, -
Gróf Andrássy Gyula, volt
külügyminiszter a bolgár
kérdésbenemlékiratot in-
téz az uralkodóhoz, mely-
ben bejelenti, ihogy felfo-
gása ellenkezik Kálnoky
balkáni politikájával.

1886. Ausztriában kihir-
detik a népfe1kelésről (Land-
sturm) szóló honvédelmi
törvényt.

1886-1889. Vámháború a
Monarchia és Románia kö-
zött.

1887. nov. Súlyos diplo-
máciai feszültség a Monar-
chia és Oroszország között
a bolgár trón betöltése kö-
rül 1 támadt érdekellentét
miatt. - Giers omsz kül-
ügyminiszter éles bírálatot
mond Ausztria külpolitiká-
járól.

1887. dec. 31. Lejár az
Osztrák-Magyar Bank bank-
[egy-szerzödése. !A bank-
jegy-szabadalmat ' meghosz;
szabbítják, de a kíbocsátást
olyképpen korlátozeák,
hogya forgalomban lévő
bankjegyeknek 40%-08 érc-
fedezettel kell bírniok.

1888. Egyre súlyosabb
reíchsratí érdekellentétek a
német nacionálista és szláv
pártok között. Csupán a
galíeíaí lengyel képviselők
tanúsítanak lojális maga-
tartást a kormányzat iránt.
Anémet nacíonalísták vi-
szont úiabb ellenzéki egye-
sülést hívnak il.étre "német
egyesült baloldal" néven. -
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1885. dec. A szerb-bolgár
háború nagy bolgár győze-
lemmel végződik, ez MOn-
ban a konstantinápolyi bé-
kében, mely a status quo
alapjára helyezkedik, nem
jut kifejezésre (1886. már-
cius 3).

1886. A fejedelem inga-
tag kormányzásával elége-
detlen politikai körök ösz-
szeesküvést szőnek. Batten;
berg Sándor aug. 21-én le-
mond és távozik Bulgáríá-
ból. Sztambulov, a nemzet-
gyűlés elnöke régenstaná-
csot alakít, amely vissza-
hívja Sándor fejedelmet,
aki visszatér ugyan, de a
cár tanácsára csakhamar
végleg távozik.

1887. Súlyos belpolitikai
válság után 1887. tav3IS~n
a bolgár 'kormányzótanács
Kóburg- Koháry' Ferdinánd
herceget hívja. meg a bol-
gár trónra. A választás
csaknem háborús feszült-
séget idéz elő Oroszország
és a monarchía !között. Ill.
Sándor cár haláláig Bul-
gáría Oroszországgal szem-
ben elzárkózásí politikát
folytat, amit az oroszellenes
Sztambulov-kormány táma-
dásai elmélyitenek.

3. A porta
megkötött

béke bizto-
számára a

1885. nov. 26-27. A szer.,
bek Pirotnál újabb súlyos
vereséget szenvednek a NiS
irányában előtörő bolgár
csapatoktóI. - A Monar-
chia közbelépésére létre-
jön a szerb-bolgár fegy-
verszünet.

-1886. márc,
közvetítésével
szerb=-bolgár
sítja Szerbia
statusquot.

1888. Szlovák politikai
küldöttség utazik Kievbe
az orosz kereszténység ki-
lencszázadík évfordulóján
rendezett Szt. Wladimir-
ünnepségekre.
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1886.' szept. 18-nov. 13.
A magyar képviselőházban
sorozatos interpellációk

1887. A kongresszusí Len- hangzanak el a bolgár kér-
gyelország területéről el- désben. Tisza Kálmán mí-
indul a nemzeti demokrata niszterelnök és Kálnoky
mozgalom. - 1887-ben Po- külügyminiszter válaszuk-
plawski Varsóban megala- ban a balkáni biztonsági
pítja a Liga Polskát, mely politika, a statusquo fenn-
a XX. század első évtíze- tartására hivatkoznak.
dében a Dmowski által
alapított nemzeti demo-
krata párt előfutára lesz.

1886. Lengyelellenes te-
Iepítésí törvény a porosz
fennhatóság alatt levő len-
gyel területeken (Ansied-
lungsgesetz).

1886 márc. Bismarck el-
rendeli a Telepítő Bizott-
ság felállítását, melynek
egyedüli célja nérriet tele-
pesek hatalmi eszközökkel
való' földhözjuttatása a
megszállt lengyel területe-
ken.

ROMANIA
ERDÉlYI ROMANOK

, 1886. 'jan. Románía a
szerb "határszéli kedvez-
mény=-hez hasonló gazda-
sági vámkedvezményeket
kíván.~iután gazdasági
javaslatát Bécsben nem fo-
gadják el, nem hosszabbít-
ja meg a lejárt osztrák-
magyar-román kereskedel-
mi szerződésb, Ezzel kitör
az . 1889 dúniusáig tartó
osztrák-magyar-román vám-
háború.

1886. szept, Sikertelen
merénylet 1. Bratianu el-
len.

1887. Bulgária Károlyt
trónjára hívja meg, azon-
ban az ajánlatot a rornán
király külföldí nyomásra
elhárítja. Kűlpolítíkad
ellentétek miatt a liberálls
pártban szakadás állJ.'be. -
A bukaresti nyomdászok
szervezkedése megindítja a
román szocíalísta mozgal-
makat,

1888.Az Alduna kíjáratá-
nak szabályozása.

1886. márc. 18. A párisi
kommün másfél évtiz.edes
évfordulóján Lüttichben
kítör a belga szociálista
munkásság forradalma. A
belga "kcmmünt" katonai
erővel elnyomják.

1887. Földközitengeri
egyezmény Anglia, Olasz-
ország és a Monarchia kö-
zött.

1888. márc. 9. I. Vilmos
halála. Ill. Frigyes néhány-
hetes uralkodása után 1.
Vilmos unokája, II. Vilmos
lép trónra Németországban
(jún. 15.).
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1888. jan. 25. Lichtenstein
Alajos herceg klerikális
törvényjavaslata az egy-
házi iskolák felállítása és a
felekezeti iskolafelügyelet
tárgyában. A javaslat a
népiskolák egyházi felügye-
let alá helyezését ajánlja.
A Lichtenstein-tervet a né-
met liberálisok és ifjú-
csehek obstrukciója meg-
hiúsítja.

:\
.1889. A szö fiai egyetem

megnyitása.
1889.Francianyelvű nagy-

szláv politikai röpirat jele-
nik meg Párisban a salo-
vák nemzetiségi propagan-
da szolgálatában (A Pap-
kov: L'esclavage au centre
de l'Europe). - Jednota
(Egység) címmel újabb
amerikai szlovák lap indul
Fr. Puchner szerkesztésé.,
ben.

1889. Az új osztrák adó-
rendszer az állami jövedel-
mek emelése és a vasutak
államosítása révén meg-
szüntetí az osztrák állam-
háztartás deficitjét.

1889. jan. 30.Rudol! trón-
örökös öngyilkossága.

1889. ápr. 11. A Reichsrat
két háza megszavazza az
ausztriai hadsereg-törvényt.
Az új honvédelmi törvény
kimondja az általános lét-
számemelést.
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1888.febr. Obrenovié Mi-
Ián a radikálisok kénysze-
rítésére felfüggeszti az 1869.
évi autokrata alkotmányt,
mely a kamarai (skupstina)
képviselők egynegyed ré-
szének kinevezési jogát az
uralkodó számára biztosí-
totta. Az új alkotmány be-
vezeti a nép képviseleti el-
ven alapuló parlamentáris
rendszert Szerbiában. Az
1888. évi alkotmány alap-
ján lezajlott választásokon
a radikálisok többségbe ke-
rülnek a skupstínában, amit
Milán király azzal ellen-
súlyoz, hogy rendeletileg
kimondja: a tizenhat tagból
álló államtanács tagjainak
felét a skupstína, másik fe-
lét az uralkodó jelöli ki.
Az új alkotmány fontos
igazságügyi és adóügyi re-
formokat is tartalmaz. Az
adóügyi reformok korlátoz-
zák a király eddig korlát-
lan jogát a költségveté~re
vonatkozólag, hogy Ilymó-
don elejét vegyék a szerb
államadósságok további ka-
tasztrófális emelkedésének.
Szerbia államadósságai
ugyanis 1880-89 között 2.5
mill.lóról 277 millíóra szök-
tek fel. ,

1889. márc. 6. Milián ki-
rály az államgazdasági vál-
ság és az 1881. évi osztrák-
magyar-szerb titkos szerző-
dés kipattanása miatt le-
mond a koronáról kiskorú
fia, Sándor javára. A le-
mondás közvetlen oka,
hogy Obrenovié Milán a
skup,stina és a szerb közvé-
Iernény tiltakozása ellenére
sem hajlandó megszegni azt
a szerziŐdésrt.mely a Me-
narchia és Oroszország kö-
zött kitörő háború esetén
Szerbia semlegességét írja
elő. A népszerűtlen ural-
kodó utolsó rendelkezésé-
vel olykép igyekszik bizto-
sítani fia számára a trónt.
hogy Sándor gyámjául az
oroszbarát irányzat vezető
poli'tikusát, Jovan Ristiéet,
míníszterelnökké pedig' a
radikálisok vezérét, .Nikola
Paslóot nev-ezi ki.

1889. ápr, 10. J. Ristié a
skupstinában a szerb ki-
rályság történeti' feladatai-
ról szólva, Rzerbiát a Bal-
kán Piemont jának mondja.
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1888. Megindul ,a német 1888. jan. Az osztrák-
telepítési mozgalom ;Po- magyar kereskedelmi és
rosz-Lengyelországban. várnszövetség megújítása. (

.1

1888.márc. I. Bratíanu le-
mond; utóda a színtén li-
berális T. Rosettí, de kül-
ügyminisztere a németba-
rát Carp, akinek már az
1883-i egyezmény Iétreho-
zatalában is jelentős része
volt. - Románia a Hármas
Szövetséggel kötött szerző-
dését meghosszabbítja.

1889. Károly fejedelem a
közvélemény hatására az
oroszbarát és "konzerva-
tív-Iiberális" L. Catargíut
bízza . meg ú.i kormány
alakításával. D. A Sturdza
az erdélyi románok foko-
zottabb megsegítését sür-
geti.

1889. Apárisi világkiál-
lítással kapcsolatos -kon-
gresszuson megalakul a II.
Internacionálé. Székhelye
1900-tól kezdve Brüsszel.
Május l-ét a munkás-
ság nemzetközi ünnepéve
avatja.
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1890. Az ausztriai munkás-
mozgalom megerősödése. A
hainfeldi pártgyűlésen el-
simul a radikális és mérsé-
kelt szocialisták közötti el-
lentét. Az egyesült munkás-
mozgalom vezetője Viktor
Adler lesz.

1890. A szultán bolgár
püspököket nevez ki Szkopl-
jéba, Ohridba és Veleszbe.

1890. márc. Bismarele
utódja, Caprivi gróf, nem
újít ja meg "a harmadik ál-
lam részéről történő táma-
dás esetén [óíndulatú sem-
legességet biztosító" nérriet-
orosz ti tkos víszontbíztosí-
tásí szerződést. (Rückversí-
cherungsvertrag), Elj árása
indokául kijelenti, !hogy a
szerződés megújítása CSZit-
rák részről bizalmatlansá-
got keltene.

1891. A reichsrati válasz-
tásokon anémet .radikáli-
sok többségbe kerülnek. -
Az ó-csehek az ifjú-csehek-
kel szemben vereséget
szenvednek.

1891. jan. A Taaffe-kor-
mány az egyesült német
baloldalhoz iköze1edik ,a
kormányzati többség bizto-
sítása érdekében.
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CSEHORSZÁG
CSEHEK, SZLOVÁKOK

1890. A cseh tudományos
és művészeti Akadémia
alapít-ása Prágában.
Cseh földhitelbankot állí-
tanak fel Prágában. - Ka-
rel Capek, a legnagyobb
cseh drámaíró születése.

1890. jan. A Taaffe-kor-
mány kezdeményezésére
"kiegyezési tárgyalások"
indulnak a csehek és né-
metek között. Az ó-csehek,
nagybírtokosok és Iiberálís
németek megállapodnak az
ú. n. "cs'eh kíegyezésben"
(Böhmischer Ausgleich),

I Az ú. n. punktációs terve-
zet elfogadás ával Ríege-
rék opportunista nemzeti-
ségi politikával igyekeznek
visszaszerezni vezető szere-
püket. A punktációs terve-
zet előjogokat biztosít a
csehországi nemetségnek a
közigazgatásban, igazság-
szolgáltatásban és közokta-
tásban. - Az egyezményt
az ifjú-csehek meghiu-
sítiák. .

1891. A képviselőválasztá-
sokon az ifjú-csehek (Greg-
rék) 37 mandátumával
szemben az ó-csehek (Rie-
gerék) csupán 16 mandatu-
mot kaptak. - A csehor-
szági kudarc következté-
ben Taaffe "kénytelen" a
csehországi német liberáli-
sokat bevonni a kormány-
koalícióba. - A Prágában
rendezett cseh jubileumi
kiállításon a Monarchia
szláv népei képviseltetik:
magukat.

1891. ápr. 15. Az ev. szlo-
vákság nemzetiségpoli tíka!
okokból tiltakozik az egye-
temes evangélikus zsinat
megtartása ellen. F. Baltik
dunáninneni szlovák evan-
gélikus .püspök' ragaszko-
dik a zsinat megtartásához,
amiért a szlovák nacíona-
listák "magyar6nnak" nyil-
vánitják.

1891. dec. U. A Budapes-
ten rendezett evangélikus
zsinaton a szlovák nemze-
tiségi párt részéről megje-
lent politikusok felségfo-
lyamodványt szerkesztenek

- .

]889. ápr. 15. A szerb
korrnányügyek intézésére
Ristié vezetésével három-
tagú kormányzótanácsot
alaki tanak. -

1891. A párisi emigráció-
ban élő Milán exkírály há-
rom millió frank ellenében
lemond szerb állarnpolgár-
ságáról és kötelezí ma/lát,
hogy teljes érdektelenséget
tanusít a szerb belügyek
tekintetében. - Belgrád-
ban megjelenik N. Du~i~
átfogó egyháztörténeti roií-
ve (Istorija srpsko-pravo-
slavne crkve od prvíieh
desetína VII. vijeka do
nasíh dana. A szerb pra-
voszláv egyház története-A
VII. század -első évtizedei-
től napjaínkig.)
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ERDÉLYI ROMÁNOK

1889. mái. Ezres létszámú
magyar küldöttség tisztel eg
Turinban Kossuthnál, Kos-
suth ismét elhárítja a ma-
gyar közvélemény hívását.

1889. szept, 15. Ausztria
és Magyarország munkás-
vezérei Victor Adler kezde-
ményezésére tanácskozásra
ülnek össze Pozsonyban.

1890. márc. 13. Tizenötévi
kormányelnökség 'után Ie-
mond Tisza Kálmán. utóda
Szapáry Gyula gróf.

1890. Bismarck bukásával
érvényét veszti az orosz-
német "viszontbiztosítási
megállapodás". Anémet
imperiálista politika végleg
a Monarchia felé irányul.
- IL Vilmos nemzetközi
munká svéd elmi kenteren-
ciát hív össze Berlinben,
amelyen 13 állam vesz
részt. - Nagyarányú bá-
nyamunkás-sztrájk Bel-
giumban.1890. rnajus 1. Az ujjá-

szervezett magyar munkás-
ság először ünnepli meg
tömeggyűléasel május el-
sejét.

1890. december 7-8. Or-
szágos pártülésen megala-
kul a Szociáldemokrata
Párt.

1891. Törvény a vasárnapi
munkaszünetről (XIII. tc.)
és a munkás-betegsegélye-
zésről (XIV. te.), - Vi-
szont a kormány korlátozza
az egyesülési jogot és nem
engedélyezi a szakegye-
sületeket,

1891. jan. 15. Wekerle
magyar pénzügyminiszter a
magyar rnínisztertanács fel-
hatalmazásából tárgyaláso-
kat folytat Bécsben a valu-
tareform 'ügyében.

1891. A Románia hatá-
rain túl élő románok kul-
turálís érdekeinek megvé-
désére megalakul Buloarest-
ben a Liga Cultural a,
amely a román írredentíz-
mus főfészke lesz.

1891. XIII. Leo kiadja a
sz<ociálpolitikai szempontból
nagyfontosságú Rerum No'
varum-enciklikát. - Épülni
kezd a transzszíbéríaí vasút.

1891. máj. 1. és jún. 21.
Agrármunkásmozgalmak

Békéscsabán, Orosházán és
Battonyán véres összeütkö-
zéssel,

1891. máj. 6. Ausztria-Ma-
gyarország, Németország és
Olaszország újabb hat esz-
tendőre és szélesebb alapo-
kon megújítják a hármas-
szövetséget.
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1892. Az osztrák értéket I 1892. Bolgár
(az 1857. évben a p.émet szervezkedése
vámegyesület államaivall ellen.
kötött vámegyezmény alap-
értékét) a magyar korona
országaiban a korona érték
váltja fel. Bevezetik az
aranyvalutát. a forint he-
lyett a korona az !új pénz-
egység. -A kölcsönös leg-
nagyobb Ikedvezmény elve
alapján 12 évre szóló vám-
szerződést köt a Monarchia
Németország, Olaszország,
Svájc és Belgiummal. -
Üjabb honvédelmi törvény,
az ,'újoncok létszámát II
125.000 főre emelik.

1893. ápr, 13-14. Sándor
király megbuktatja, a Ris-
tic-féle háromtagú ,kor-
mányzóságot és állam-
csínnyel magához ragadja
a hatalmat. Egyidejüleg az
1888. évi alkotmány Iénye-
ges módosításaít felfüg-
geszti.

ernígránsok
Sztambulov

a királyhoz, kérve, hogy ne
szentesítse az itt elhatáro-
zott és nemzetiségi 'Szem-
pontból sérelmes kerületi
beosztást. Bár 1893 augusz-
tus 23-án a dunáninneni
ev. egyház közgyűlés:én a
szlovák irányzat győz, a
következő évben mégis ér-
vényesítik a zsinati határo-
zatokat s a dunáninneni ev.
kerület hivatalos nyelve a
magyar lett, ami végleg el-
mérgesíti a helyzetet az ev.
szlovákság körében.

1892. Az erdélyi román
memorandum-pör Vádlot-I
tait szlovák ügyvédek vé-
dik.

1892. ápr. Cseh-nérriet
szabadelvű körök kívánsá-
gára a cseh tartománygvű-
lés elhalaszt ja a cseh ki-
egyezés tárgyalását. A ké-
sőbbi fejlemények :követ-
keztében a "cseh kiegyezés"
ügye nem merült fel többé'.

1892. júl. 23-24. A nagy-
szebeni román nemzeti
konferencián - a meghi-
vott szlovák küldöttség je-
lenlétében - kimondják a
román-szlovák nemzetiségi
szolídarítást,

1892. dec. 17. Svetozár
Hurban Vajanskyt, a tú-
rócszentmártoní Národnie
Noviny szerkesztőjét saitó-
izgatás miatt egy évi ál-
lamfogházra ítélik.

1893. Választójogi küz-
delmek a cseh tartomány-
gvűlésen, Az ifjú-cseh moz-.
galom élére a reálista ér-
telmiségi csoport (Masaryk,
GoU, Gebauer) kerül. -
Híeronymí magyar belügy-
miniszter betiltja a Kollár-
centenárium ünnepségeít,

1892. júl. 25. ,Az osztrák
kormány kezdeményezésére
négy évre meghosszabbít-
ják aMonarchiának Romá-

. niával kötött 'titkos szerző-
dését.

c:;

1893. Az egységes osztrák
szociáldemokrata párt az
általános titkos választójog
törvénybeiktatása érdeké-
ben. - Lueger vezetésével
kibontakozik a keresztény-
szocíalísta rnozgalom Auszt-
ríában, - Báró Beck tábor-
nagy honvédelmi törvény-
javaslatát elfogadja a
Reichsrat.

1893. Sztambulov látoga-
tást tesz a szultánnál és
felajánlja neki Bulgária
szövetségét. - A szultán
a bolgár fejedelmet Kelet-
Rumélia kormányzójává
nevezi ki.

1893. aug.--slLept. Ifjú-
cseh obstrukcíó a Taaffe-
korrnány ellen.

1893. seept. 13. Taaffe kí-
vételes állapotot rendel. el
Prága és környékére.

1893. okt. Taaffe válase-
tási reformjavaslata szava-
zati jogot kíván biztosítani
"minden adófizető és írni-
olvasni tudó állampolgár
számára". A választási (Te-
formjavaslatot saját koalí-
elóiának konzervatív ele-
mei buktatják meg.

1893. nov. 19. Battenberg
Sándor meghal Grácban.
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lR92. Attérés a korona711892. D. Sturdza a libe-
értékre (XVII. tc.). - Az rálís párt vezére lesz.
állami alkialmazotlak száma
60.000 körül mozog.

1892. máj. 4. Grünwald
Béla öngyilkossága. Páris-
ban.

1892. máj. 14. Az oszt-
rák-magyar valutareform-
egyezmény alapján Wekerle
magyar pénzügyminiszter
beterjesztí Bécsben a valu-
ta -rendezése tárgyában ké-
szített ijavaslatokat. A ja-
vaslatok alapján az ezüstre
alapozott osztrák érték he-

I lyébe a korona értékének
-1 aranyban való stabilizálása

j
léP.

18fJ2. szept, 14. Budapesti törvényhatósági közgyűlése

I Kossuthot a főváros disz-
,polgárává választja.

1892. okt. Üjabb osztrák-
magyar politikai feszültség
a Hentzi-szobornak egy
honvéd emlékmű Ieleplezé-
sével kapcsolatban tervbe-
vett megkoszorúzása miatt.

1892. Az első nagy ipari
sztrájk az orosz-lengyelor-
szágí'Lodzban.

1892. nov. 17. Wekerle
I Sándor kormányalakítása.

I
1893. A' polgári házasság

és arz állami anyakönyv-
vezetés kérdése súlyos egy-
házpolitikai harcot robbant
ki. - .Törvény ,az ipari és
gyári alkalmazottaknak

I
balesetelleni. védelméről
(XXVIII. tc.).

ROMANIA
ERDÉLYI ROMANOK

to

1892. júl. Román nemzeti
konferencia Nagyszeben-
ben. " \

1893. máj. A Babe~-Mo-
csónyi-féle engedékenyebb
csoport heves ellenzésevel
szemben az "aktivü:,ták",
élükön 1. Rat.íu-cal, V. Lu-
caeni-csal, . G. Pop <ie Ba-

§le§! ti-tel stb., Bécsben me-
morandumot óhajtanak át-
adni Ferenc Józsefnek a
magyarországi románság
követeléseiről, A császár a
memorandumot a magyar
korrnánynak küldi vissza.

-1893. jún. 14. Bukaresti
egyetemi ifjak tüntetést
rendeznek az erdélyi romá-
nok mellett. Ugyanez év fo-
lyamán Iuliu Maníu er-
délyi politikus Bukárestben
megkezdi politikai működé-
sét az erdélyi románság ér-
dekében.

1892. Megalakulnak az
első orosz szocíáldemokrata
csoportok. Augusztus 17-éa
létrejön a francia-orosz
egyezmény.

1893. Angliában megala-
kul a Független Munkás-
párt.
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1893. nov. A vála-sztájog
kíszélesítéséröl készített
törvény javaslatot az egye-
sült német baloldal obstruk-
ciója végleg megbuktatja.
- Taaffe oa választási re-
formjavaslat kudarca kö-
vetkeztében lemond.

1893. nov. 11. Taaffe utód-
ja, Windíschgrátz Alfréd
herceg, a három nérriet párt
koalíciójára támaszkodva,
a csehek kízárásával állítja
össze kormányát. A Win-
díschgratz-kormány belügy-
minisztere Bacquenem már-
ki, pénzügyminisztere Ple-
ner, Igazságügvminlsztere
Schönborn gróf, kereske-
delmi mínísztere Wurrn-
brand gróf, földmivelés-
ügyi mínísztere Falkenhayn
gróf.

1894. márc. Wíndisch-
gr atz kompromisszumos vá-
Iasztási reformját az urak
házának konzervatív több-
sége leszavazza.

1895. Szociálpolitikai tör-
vény a vasárnapi munka-

, szünetről, a baleset- és be-
tegbiztosí tás intézményesi-
téséről, - Ausztr-iában be-
vezetik az egyenes adók re-
formját.

1895. maj, 17. Kálnoky
utódjául az uralkodó Golu-
chowski Agener grórot ne-
vezi ki közös külügyrninísz-
terré.
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1894. Ferdinánd felmenti
Sztambulovot és a megbé-
kélés politikáját hirdető
Sztoilovot bízza meg kor-
mányalakítással. Sztoilov-
nak sikerül létrehoznia az
orosz- bolgár megbékélést.,
ezzel egyidejűleg eléri, hogy
a nagyhatalmak hivatalo-
san elismerik Ferdlnándot
Bulgária törvényes fejedel-
méül. - Sztoilov megala-
pítja a néppártot.

1894. márc. 1. Szlovák
nemzelíségl párt alakul
'I'úrőcszentmártonban.
Masaryk Nase doba (Ko-
runk) címmel reálista tör-
téneti folyóiratot indít Prá- .
gában.

1895. jún. Sarafov Boris
macedón felkelővezér ko-
mitácsi osztágai betörnek
Melnikbe. Megkezdődnek a
macedóniai szerb-bolgár in-
eidensele.

1894. jan. 21. Sándor ki-
rály bedelenti az 1888. évi
alkotmány teljes felfüg.
gesztését és az 1869. évi ab-
szolutisztikus "alkotmány"
újbóli életbelépését. mely-
lyel a skupstina mandátu-
mainak egynegyedét saját
hívei számára biztosítja. -
Obrenovié Sándor meghí-
vására Milán exkirály Pá-
rísból visszatér Szerbiába,

1895. jan. Apárisi Ligue
internationale kezdeménye-
zésére a francia fővárosban
megalakul a Ligue pour la
Conféderation balcanique,
mely ettől kezdve rendsze-
resen foglalkozík a balkáni
szláv kérdésekkel. - Bran-
éíó Blagoje és Derra
György szerkesztésében
megjelenik a szerb-magyar
etimológiai szótár.

1895. márc. Lazié Lukín,
a "Srbobran" (Szerbvéde-
lern) szerkesztője romanti-
kus szerb történetet a szerb
nacionálista körök rendkí-
vüli elismeréssel fogadják.

1895. máj. Szerb-görög
egyházpolitikai viszály a
skopljei (üszkübí) püspök-
ség körül. A viszályt aseerb
Firmilian püspöki kínevezé-
sével és a göröggel egyén-
rangu szerb istentiszteleti
nyelv bevezetésevel átme-
netileg megoldják. Szerb
részről a viszály kítörése-
kor felvetik a régi ípeki
szerb patriárchátus vissza-
állí tásának tervét.
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1894.A porosz-lengyelor-
száginémetség a lengyel-
ellenes nemzetiségi politika
célkitűzéseinek megvalósi-
tására politikai egyletet
alakitl(Ostmark-Vereín).

20 Radiaias E.: A Duna táj III.

1894. Turinban meghal
Kossuth Lajos (márc. 20.).
- Törvénybeiktatják. a pol-
gári házasságot (XXXI. tc.).
- Telepítési törvény (V.
tc.), - Megalakul a kato-
líkus jellegű Néppárt.

1894. ápr. 1. Kossuth te-
metése Budapesten.

1894.ápr. 22. Aratósztráik
Hódmezővásárhelyen véres
összeütközéssel.

1894-1896. Megépül a bu-
dapesti Ferenc József-híd.

1894. máj. A kolozsvári
esküdtszék a memorandum
felterjesztőitl és értelmi
szerzőit perbe fogja és töb-
beket elitél, azonban 1895-
ben Ferenc József minden
vádlottnak kegyelmet ad.
- G. Clémenceau a "La
Justice" című lapban az er-
délyi kérdéssel foglalkozik.1895. jan. 14. Bánffy ne-

zsőkormánya. - Wekerle
pénzügyminiszter a magyar
állam egymilliárd. korona
államadósságát arany jára-
dékká konvertálja. - A
zsidók recepciójáról szóló
törvény (XLII. tc.).

1895. ápr. Politikai affér
Aglíardí bécsi nuncius és
Bánffy magyar míníszter-
elnök között. - Bánffynak
a nuncius magyarországi
látogatásáról tett nyilatko-
zatát a !közöskülügyminisz-
térium éles cáfolatban visz-
szautasítja.

1895. máj. 8. Kálnoky
külügyminiszter akiadott
cáfolat következtében ki-
tört magyar obstrukció
miatt felajánlja lemondá-
sát. - Ferenc JÓ7JSefural-
kodói kéziratban Iméitatja
Kálnoky politikai érdemeit.

- 1894. január 4·én megkö-
tik a francia-orosz szövet-
séget. November 1-én meg-
hal Ill. Sándor cár, utóda
ri. Miklós.

1894-95. Japán-kínai há-
ború.
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1895. JUD. 19. Wíridisch-
gratz osztrák miniszterel-
nök megbukik a cilli-i gim-
názium párhuzamos szlovén
osztályainak felállítása kö-
rül keletkezett nemzetiség-
politikai vita következté-
ben. Mint Taaffét, őt is sa-
ját koalícíóia buktat.ja meg.
- A német baloldal kilép
a kormányból, - Windisch-
grátz utódja, Kielmansegg
gróf rövidéletű hivatalnok-
kormányt alakít. '

1895. ssept. Kielmansegg
bukása 'után Ferenc J ózsef
Badeni gróf galícíaí hely-
tartót bízza meg kormány-
aíakítással. Badeni magá-
val hozza kormánya !pénz-
ügymíníszteréül a lengyel
Bilinskit. - Az üj osztrák
míníszterelnök ismét fel-
veti a részben imár Win-
díschgrátz által kezdemé-
nyezett kompromi,sSizumos
választási reformot.

1896.A Monarchia a Vas-
kapu megnyitása alkalmá-
val kereskedelmi szerződé-
seket :köt Bulgáriával, Szer.,
bíával és Romániával. -
Ferenc József a Vaskapu-
ünnepségek alkalmával
Orsován üdvözli a román
és szerb uralkodókat,

1896. júl. Badeni elfogad-
tatja a Reíchsrattal ismé-
telten módosított választási
törvény javaslatát, melynek
révén - bejelentése szerínt
- három es félmillióval
emelkedik a választói jogo-
sul tak ~záma.' , I

1896. aug. II. Miklós cár
bécsi látogatása. ,

1896. szept, 30. Újabb'hét
évre meghosszabbítják a
hármasszövetség et.

,l

(
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1895. júl. 15. Sztambulov
merényletnek esik áldoza-
zatul. - Megalakul a Leg-
felsőbb Macedóniai Tanács.

1895. aug. 10. A magyar-
országi nemzetiségek pesti
kongresszusán a szlovák
Pavel Mudrofi elnököl. A
kongresszus kímondia, hogy
a nemzetiségi politikusok
passzivitásba vonulnak és
tartózkodnak a képviselő-
választásoktól. A szlovák
nemzetiségi párt mérsékelt
frakciója a néppártot tá-
mogatja.

1895. aug. 22. Andrej
Kmet szlovák kulturpolítí-
kus javaslatára Szlovák
Múzeumot és Múzeumi
Társaságot szerveznek,
melynek folyóirata (Caso-
pis Museálnei slovenske]-
spoloőností) politikamentes
szaktanulmányokat közöl.

1896. febr. ,1. Prágában
megalapítják a Ceskoslo-
venska Jednota (Csehszlo-
vák Egység) politikai szer-
vezetet, mely a cseh-szlo-
vák "nem.zetegység" propa-
gandaszerve let.t.

1896. ápr, 30. A nemzeti-
ségi kongresszus budapesti
végrehajtó bizottsága til ta-
kozik a rnilleniumi ünnep-
ségek ellen. '

1896. A Porta hivatalos
nyilatkozatban ~ozzájárul
Ferdínánd fejedélemségé_
nek elismerésehez. A kon-
stantínápolyí találkozón
Bulgária jogot nyer önálló
kereskedelmi szerződések
kötésére lés a nemzetközi
értekezleteken való külön
képviseletré. - Ferdinánd
meglátogatja Belgrádban
Obrenovics Sándor szerb
királyt.

1896. ápr. 2. A porta re-
formrendeletet ad ki a sza-
lonikii, monasztiri és koszo-
vóí macedón vilajetek la-
kossága számára. A török
reformrendelet szeros ösz-
szefüggésben áll aszófiai
macedón komité 1894, dec.
2-án hozott határozati ja-
vaslatával, mely kimondja,
hogy a macedon ügyet
nagyhatalmi döntőbíróság
elé kell vinni. A porta re-
formrendelete ezt a törék-
vést igyekszik ellensú-
lyozni.

1897. jan. A szlovák nem-
zetiségi párt a kultuszkor-
mányzattól a túróeszént-
márteni szlovák középísko-
la megnyitását kérelmezi.

1897. A szerb király láto-
gatása Szófiában. - A bol-
gár vasúti fővonalakat át-
adják a forgalomnak.

'-
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1895. aug. 10. A magyar-
országi nemzetiségek kon-
greeszusa Budapesten.

I
1895. okt. 15. L. Catargiu

I
lemond. Utóda D. A. Stur-
dza. - Budapesten Magyar-

I
ország nemzetiségei közös
kongresszusra ülnek össze."

1896. Magyarország ezred-
éves fennállásának, ünnep-
'ségei: a millenáris kiállítás"
a milleníumí emlékmű stb.
- A választás ok a szabad-
elvű párt nagy győzelmé-
vel végződnek (október).

1896. Szocialista szervez-
kedés Oroszországban. -
Nagy sztrájk tör ki Pétervá-
rott, Titkos szerződés jön
létre Oroszország és Kína
között Japán ellen.

1896. aug. 7-9. .Aa. eise-
nachi kongresszuson Bebel
megkísérli a nemet mun-
kásmozgalom két ágának
(Lassalle-xSchweitzer és
Bebel-e-Liebknecht) egye-
sítését,

1896. szept. 30. iÜjabb hét
évre meghosszabbítják az
l888-ban már meghosszab-
bított Hármas Szövetséget.

1896. nov. 21. A Sturdza-
1897. A kormánypárt a kormány lemond Ghenadie

parlamenti tárgyalásokat metropolita perének bonyo.,
gyakori obstrukcíóval meg- dalmai miatt.
nehezítő közjogí ellenzéket
házszabályrevízíóval 'Pró-
bálja megfékezni. - A ka-
tolikus néppárt rugalmas
nemzetiségi politikát köve-
tel. - Szociáldemokrata
tüntetések a sajtószabadság
korlátozása miatt. - Arató-
munkások sztrájkja a Ti-
száritúlon és a Bácskában.
- Vilmos császár Budapes-
ten (szept. 22.). '
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1897. márc. Vá1asztások
Ausztriában az Ú. n. Ba-
deni-féle kuriális választó-
jog alapján. A "haladónak"
minősített új választói tör-
vény értelmében 5042 nagy-
birtokos 85, a kereskedelmi-
kamarák 21, a városok cen-
zusos polgárai 118 és a fal-
vak. cenzusos közép birtoko-
sai 129 képviselőt választ-
hattak a vagyonos osztá-
lyok 353 mandátumával
szemben, a 26 rníllíót meg-
haladó széles néprétegek
összesen 72 képviselőt küld-
hettek a Reichsratba. r- Az
egyesül t német baloldal
széthullík. - A választáso-
kon a szeeláldemokrata
párt a kuríálís választási
rendszer és a közigazgatásí
önkény következtében
80.000 szavazata ellenére
nem jut maridátumhoz.

1897.ápr. Ferenc József és
Goluchowski közös leülügy-
míníszter tárgyalása Péter-
várott. '

1897. április 5. Badeni
cseh-morva nyelvhasználati
rendeletet, mely 'az összes
hatóságoknál kettős nyelv-
használatot biztosít, Cseh-
országban elismeréssel fo-
gadják. - A Badeni-féle
cseh nyelvrendelet bizo-
nyos mértékig feloldja az
osztrák-cseh feszültséget is.

1897. máj. A Badeni-kor-
mány kompromisszumos
nemzetiségi politikája míatt
nélmet obstrukció tör ki a
Reíchsratban. Anémet al-
elnökök lemondanak, mire
Badeni a Reichsrat alelnö-
kévé kinevezi Kramaf ve-
zető cseh politikust. - Az
obstrukcíó során a német-
cseh Ú. n. vegyes kerüle-
tekből bekerült "all-
deutsch" képviselők "Los
von Rom" mozgalmáf a ike-
reszítényszocialisták letörik.
, 1897. nov. A' Badeni-kor-
mány a nyelvi és pártpoli-
tikai obstrukció következ-
tében Illem tudja megkez-
deni az osztrák-magyar
vámszövetség meghosszab-
bítására vonatkozó tárgya-
lásokat. A forrongó Bécs-
ben csupán előzetes megbe-
szélést folytatnak az oszt-
rák és magyar pénzügyi
bizottságok, melynek során

1897._ ápr., A pétervárt
megállapodás értelmében
Oroszország érdekeltsége
kiterjed Bulgáriára és a
macedón területekre (Nyu-
gat Macedónia kívételével.)
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1897. febr.-márc. Nyilt
szakadás a szlovák politi-
kában. A passzív túróc-
szentmártoní csoporttal
(szlovák nemzetiségi párt)
szemben a szlovák katoli-
kusok, az agrárirányzat és
a cseh-szlovák együttmű-
ködés hívei külön-külön
felfogást hirdetnek.

1897. ápr. 5. Osztrák kor-
mányelnöki dekrétum el-
ismeri a cseh nyelv politi-
kai egyenjoguságát. - A
Reichsrat a heves német
obstrukció következtében
ideiglenesen felfüggeszti az
alkotmányt.

1897. Apr. Ferenc József
pétervári látogatása alkal-
mával Goluchowski és Mu-
ravjev külügymíníszterek
megállapodnak az ú. 'n.
"balkáni érdekeltségí ZÓ-
nák" kölcsönös tiszteletben
tartására vonatkozólag. Az
egyezmény értelmében
Szerbia, Albánia és Nyugat-
Macedónia a Monarchia ér-
dekeltségí körébe kerül.

1897. jún. Az ifjútörök
mozgalom katonai vezetőit
a török haditörvényszék
halálra, illetve súlyos bör-
tönbüntetésre ítéli. A poli-
tikai ítéletek nagy nyugta-
lanságot váltanak ki a bal-
káni török tartományokban,
kivált Albániában.



LENGYELORSZÁG MAGYARORSZAG ROMANIA
ERDU VI ROMANOK

YILAGTtJRUNET

1897. Első földműves
kongresszus Budapesten.

1897-1903. Az Erzsébet-
híd építése.

r

1897. máj. 23 és jún. 10.
Nagymérvű földműves-
sztrájkok Zentán és Ede-
méren. Aratósztrájk Bács-
Bodrog megyében,

. 1897. márc.-1899. április.
Sturdza második kormánya.

1897. Az oroszok meg-
szálljálc Port-Arfhurt. - A
cárí rendőrség feloszlatja oa
forradalmárok pétervárt
harci szervezetét és letar-
tóztatia a ezervezet élén
álló Lenint .

1897. ápr. Ferenc József
pétervárt látogatása alkal-
mával Goluchowski és Mu-
ravjev külügyminiszterek
megállapodnak az 'Ú. n.
"balkáni érdekeltségí zó-
nák" kölcsönös tiszteletben
tartására vonatkozólag. A
bízalmas megállapodás
(Protocole de désinteresse-
ment) szerínt a. Monarchía
érdekeltségí köre Szerbiá-
ra, Albániára és Nyugat-
Macedóniára, Oroszország
érdekeltsége Bulgáriára és
oa többi macedón területre
ter] edne ki.
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Ausztria ta közös kiadások
kvótájának felemelését sür-
geti. - A 'magyar képvi-
selőházban ugyanakkor ön-
álló vámterületet igényel-
nek a függetlenségi 'képvi-
selők.

1897. nov. 24. Lueger ke-
.resztényszocialf stái Bécs-
ben tüntetnek a Magyaror-
szággal való kereskedelmi
és vámszövetség megnosz-
szabbitása ellen.

1897. nov. 28. Badeni J.e-
mond az ú. in. "ügyrend-
rnódosításí javaslat" követ-
keztében keletkezett parla-
menti es utcai tüntetések
miatt. I

1897. nov. Az osztrák-
olasz külügyi értekezlet
(monzaí találkozó) Bulgá-
ríára vonatkozóan ,tudomá-
sul veszi a pétervári (1897.
ápr.) megállapodása

1897. nov, 6. A budapesti
nemzetiségi ifjak körének
elnökévé Hodza Milánt vá-
lasztják. Lichtenstein
herceg pétervárt osztrák-
magyar nagykövet ikineve-
zése alkalmából - .az ó-
csehekkel folytatott köz-
vetett tárgyalások után -
Ferenc Ferdinánd trónörö-
kös a három császár (oszt-
rák-nemet-orosz) szövetsé-
gének szűkségéről nyilat-
kozik.

1897. nov. 30. Badenit a
csehellenes érzelmeiről is-
mert báró Gautsch Pál ,kö-
veti. Kormányelnöki kíne-
vezése ellen Prága utcai
tüntetésekkel tiltakozik.
Gautsch rövid kormányel-
nöksége alatt sorra vissza-
vonja Badeni elvi fontos-
ságú rendeleteit. '

1898. jan. IO-11. A szlo-
vák nemzetiségi párt részt-
vesz a nemzetiségi kon-

I
gresszus végrehajtó bizott-
ságának a város- és köz-
ségnevek magyarosítása el-
len rendezett budapesti til-
takozó gyűlésen. A részt-
vevők elhatározzák a szo-
ros szerb-román-szloválc
együttműködést.

1898. febr. 1. Andrej
Hlinka háromszlécsi r. kat.
plébános, a néppárt rózsa-
hegyi képviselőjelöltje he-
ves küzdelem után alulma-
rad Angyal kormánypártí
jelölttel szemben. A Hlinka
érdekében rendezett nem-
zetiségi demons:trációnak
több halottja van.

1898. jún. A prágai Ces-
koslovenská Jednota újjá-
szervezi az itteni szlovák
egyetemi hallgatók egyesü-
letét, a Detvan-t. - Hl.as
(Hang) címmel reálista
szlovák politikai folyóiraf
indul. Alapítója és szer-
késztője dr. Vavro Srobár
csehbarát selovák politikus.

. A "hlas:szisták" az újszlo-
vák politika bejelentőt. Irá.,
nyuk ,lsiZociális, modern és
nyugatos", A folyóirat T. G.
a Monarchia külügyminisz-
alatt ·a cseh-szlovák együtt-
működés jegyében készül.

1898. jún. 19. Az első
szláv ujságírókongresszus
Prágában a Palacky-ün-
népségek alkalmával.

1898. máre, Gautsch oszt-
rák miníszterelnök kiadja
kerületi közigazgatásí ren-
deleteit. A rendeletek né-
met, cseh ,és vegyes kerüle-
tekre osztják a cseh-morva
nyelvterületet. Az indoko-
latlan rendeleteket az ifjú-
cseh párt visszautasítja. -
Cautsch megbukik az álta-
lános politikai obstrukcíó
következtében. I utódjául
Thun Ferenc grótot nevezi
ki az uralkodó. A Thun-
kormány, mely barátságos
kapcsolatokat tart egyes
cseh körökkel, a kormány-
zati kérdések megoldása ér-
dekében igénybeveszi laz
osztrák alkotmány Ú. n.
"szükségszakaszát" (14. §),
mely a Reichsrat határozat-
képtelensége esetéri "lehe-
tővé teszi", hogy a kor-
mány a birodalmi ,gyűlés
megkérdezése .nélkül irítéz-
kedjék.
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1897.nov. 6. Goluchowsky
osztrák-magyar Bs Visconti,
Vénesta olasz külügymí-
níszterek a monzai találko-
zón megkötik az Ú. n. "al-
bán-egyezmény"-t. Ez egy-
előre kimondja az albán
statusquot, amennyiben pe-
dig ez külpolitikai okok
miatt fenntartható nem
lenne, lkilátásba helyezi Al-
bánia függetlenséget,

1898. máj. Sándor király
atyját, Milán exkírályt a
szerb hadsereg főparancs-
nokává nevezi ki.



UNGYELORSZÁG MAGYARORSZÁG VILAGTöRTÉNETROMANIA
ERDélYI ROMANOK

1898. A porosz kormány
kétszáz millió márkát fo-
lyósít a Telepítő Bizottság-
nak a lengyel földek ki-
sajátítására .:

1898. A magyar kormány
elismeri a Szakszervezeti
Tanácsot. A II. t.-c. szabá-
lyozza a munkaadók és me-o
zőgazdaságí munkások kö-
zötti [ogviszonyt, - Az
osztrák-magyar vámszö-
vetségi tárgyalások ered-
mény nélkül félbeszakad-
nak.

1898. A kívándorlók szá-
ma 270.000 főre növekszik,
- A mezőgazdasági mun-
kások jogainak szabályo-
zása (II. tc.). - A Bánffy-
kormány az elmérgesedett
parlamenti harcokban lehe-
tetlen helyzetbe kerül; az
obstrukció megakadályozza
az állami ikiadások és jöve-
delmek kezelésére szóló
kormányfelhatalrnazás meg-
adását, mire ,a mínísztéríum
lemond.

1898. szept, 10. Erzsébet
királynét Genfben Lucehem ,
anarchista megöli.

r:

1897. nov. 6. Monzai ta-
lálkozó (Albán egyezmény).

1898. ;márc. Megalakul az
orosz szociáldemokrata
párt Minszkben.

1898. júl. 30. Bismarck
halála.
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1898. okt. Magyar parla-
menti obstrukció a1l íschli
klauzula míatt, <Miután oa
Reichsrat német pártjai is
szembehelyezkednek a meg-
egyezéssel, ezt már 1898
decemberében csak a 14. §
alapján, császári rendelet-
tel, egyévi időtartamra
hosszabítják meg.

1899. szept, Thun,miután
ismételt kísérleteket tett a
reischsrati pártviszályok
megoldására, lemond. utód-
ja gróf Clary-minisztériu-
mában Körber későbbi mi-
níszterelnök a belügyi tár-
cát vállalja.

1899.~ec. 21.A Clary-kor-
rnányu megbuktatja a
reichsrathi obstrukcíó. A he-
lyébe lépő Wittek-féle Ú. n.
átmeneti kormány (hivatal;.
nok-rnínísztérium) nem
meri a Reíchsrat elé vinni
a kvóta-egyezményt, hanem
az uralkodó rendeletével, a
14. § alkalmazásával sze-
reznek érvényt oa megálla-
podásnak.
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1899. A szerb politika a
nyugati államokban éles
küzdelmet indít Bosznia-
Hercegovináért. A szerb ki-
vánságokat először Spalaj-

1899. ápr. A szlovák nem- kovié "La Bosnie et I'Her-
, zetíségt párt a túróeszent-í cegovine" című politikai
mártoni szlovák középisko- tanulmánya közlí, mely az
la megnyitását kéri. Mud- offenzív jellegüszerb Bal-
ron és Francíscí szlovák kán-politika bejelentésének
kulturpolítikusok emlékira., számít. Spalajkovié könyvét
tot intéznek a kormányhoz a Faculté de droit de Paris
a Matica reaktiválása ér- külön [utalomban része-
dekében. síti.

1899. jan. 30. A német-I
országi kölcsönnel kapcso-I
latban viszály keletkezik a,
bolgár kormány tagjai közt,
Sztoilov lemond.

1899. aug, 20. A Szófiá-
ban alakult Macedon Liga
nagygyűlésén bejelentik
Macedónia "fellázítását" a
török 'Uralom alól.

1899-1902. Több ker-
mányváltozás (Grekov,
lvancsov, Petrov, Danev);
gazdasági és pénzügyi ne-
hézségek.
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1899. szept. Szláv újság-
írókongresszus Krakkóban.
A kongresszus előkészítője
Jozef Kuffner, a Národni
Listy munkatársa, A krak-
kóí kongresszus elfogadja a
cseh részről, a Gregr-fívé-
rek (Juliusés Prokop), az
ifjú-cseh párt vezető publí-
cístáí által előterjesztett ja_
kölcsőnös tanulmányí ősz-
vaslatot a szláv Iapcserére.
töndíjakra és kultúrpolí'ti-
kai kapcsolatokra vonátko-
zólag.

MAGYARORSZÁG

1898. aug. 5-15. Ischli \-
klauzula. Bécsben osztrák-
magyar kereskedelmi tár-
gyalások folynak a keres-
kedelmi és vámszövetség
ügyében. Osztrák részről
hozzájárul nak az osztrák-
magyar bank vezetőségi
arányszámának módosításá,
hoz és a fogyasztási adók
helyi felhasználásához, ez-
zel szemben a közös kíadá-
sok kvótája fel emelését ké-
rik. A tárgyalásokat az
Ischlben időző uralkodó es
Lukács László magyar
pénzügyminiszter megálla-
podása, az Ú. n. íschli klau-
zula alapján kötík meg,
mely szerínt az osztrák-
magyar keresikedelmi; és
vámszövetség míndaddíg
érvényes, amig a magyar
parlament hozzájárul, tehát
tízévenkénti külön meg-
hosszabítása szükségtelen.

1899. A törvény a hazai
ipar állami támogatásáról
(XLIX . tc.). \

1899. febr. 26. Széll Kál-
mán alakít kormányt. i

1899. május. Az első ma-
gyar szakszervezeti kon-
gresszus,

1899 :jún. 10. Gazdasági
megegyezés Thun és Széll
míniszterelnök közőtt az
osztrák-magyar vámszövet-
ség tárgyában. Az egyez-
mény t907-ig érvényes, ~
megállapodáshoz csato:J.tzá-
radékban azonban az aláíró
felek elhatározzák, hogy
Ausztria és Magyarország
1901-ben új vám- és keres-
kedelmi szövetséget létesít.

1899. júl., Széll Kálmán, a
belügyminisztérium vezeté_
sével megbízott míníszter-
@lnök elutasítja a Mática
felújítása ügyében beadott
szlovák emlékiratot és el-
rendeli az egyesület végle-
ges feloszlatását.

1899. ,1dec.Az osztrák
pénzügyi !körök kívánságá-
nak megfelelőerr Ja két par-
lament delegációi (kvota-
bizottságok) 34.9%-ra eme-
lik a közös kiadások ma-
gyar kvótáját.

ROMANIA
ERDél YI ROMANOK

1899. Búr háború Dél-
Afrikában; a hollandok ve-
reséget szenvednek.

1899. nov. A török ker-
mány ujabb politikai haj-
szát indít az ifjútörök moz-
galom hivei ellen és Albá-
niában sorozatos letartózta-
tásokat rendel _el.
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1900. jan. 18. K-<irberI
Ernő, a Clary-korrnány
volt belügyminisztere kOL
mányt alakít. Reichsrati
bemutatkozó beszédében az
új miniszterelnök a biro-
dalmi gyűlés tárgyalóké-
pességének helyreállítását
tűzi ki kormányzati cél-
jául. Ennek érdekében
pártközi tárgyalásokat kez-
deményez, a Reichsrat el-
nöke német, alelnöke cseh
lesz. - A reichsrati vá-
lasztásokon anémet pártok
újabb tért hódítanak. A
szeeialisták úgy a Reíchs-
ratban, mint a községta-
nácsí választásokon két-két
mandátumot szereznek.

1900. júl. 20. Körber visz-
szavonja az 1897 március
5-i, Badeni-féle dekrétu-
mot a cseh nyelv hivatali
és közéleti egyenjogúságá-
ról. - A Badeni-dekrétum
visszavonása cseh részről
újabb obstrukcióra vezet.
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1901. ápr, Bodza az "ifjú- 1901. ápr, 19. Sándor ki-
szlovákok" nevében röp- rály : proklamál.ia az UJ
iratot ad ki a szlovák nem-

I
' szerb alkotmányt, mely

zetíségí párt aktivitása ér- Szerbiát az Obrenovié-di-
dekében (K aktivíte ,,5,10-:nasztia vezetése alatt álló
venskej národnej strany"). "alkotmányos monarchísz-

1901. júl. A szlovák nem- ~ilms á~~aIn?ak" n:yi~v~nít..
zetiségi párt szakít a pasz- Ja. Az önkényesen ~hi:de-
szívitással. A párt 18 pont- ~ett .alk.otm~y a I?-0~.. ~g~a
,ból álló nemzetiségi pro- IS kl~;rJesz~ a tronor.o~l~
grammct ad melyben töb- rendj et, ami .szerb politika!
bek között ~ 1858:44. t.-c. körökben nagy, ~elzúdu~~t
életbeléptetését. szociálís kelt. Az: 190~. evi ?ktroJ~t
rendezést, községi és já- alkotm:mY kimondja a ket-
rásí önkormányzatot és az kamaras rendszert.
egyházpolitikai törvények
revízíóját követelí. ~ Az
országos 'választásokon a
párt négy Jffiandátumot sze-
rez. Megindul a szlovák
nemzetiségi mozgalom új
fázisa, -a "Ids forradalom" I '

BUlGÁRIA CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOVAKOK.

1900. A szerb közvéle-
ményben általános vissza-
tetszést kelt Sándor kírály-
nak Draga Masinával kő-
tött házassága. Az elégü-
letlenek élére szerb vezér-
kari tisztek állanak, akik
elhatározzák, hogy titkos
mozgalmat indítanak a Ka-
ragyorgyevíó-ház restaurá-
ciója érdekében.

1901. A demokraták és a
haladó szellemű politikusok
fúziója. A pénzügyi' helyzet
egyre súlyosabb.

19GO. május. lVIilánHodUt
fiatal szlovák agrárpoliti-
kus Slovensky Dennik
(Szlovák Hí rIap) címmel
rövidéletű' napilapot indít
Budapesten. A századfor-
dulón a szlovákságnak há-
rom politikai hirlapja van:
a nagyszláv irányzatú tú-
rócszentmártoní Národnie
Novíny (Vajansky), a .kato-
líkus népi irányú szakelcai
Ludové Noviny (Hl irika) és
az agrár-demokrata buda-
pesti Slevensky Dennik,

1900. júl. 20. Ausztr-iában
vlsszavonják w cseh nyelv

I politikaiegyenjogúságáró]I szőlő 1897 áprilisi dekrétu-
mot. Az ifjú-cseh párt éles
obstrukcíővat válassol és
bejelenti az általános. vá-
lasztójogért indítandó "a,k-
tiv küzdelmet".

1901. febr. Frantisek
Pastrnek, a Ceskoslovenská
Jednotla elnöke és a cseh-
szlovák irányzatot támoga-
tó "hlas,szisták" a "Slo-
vensko" című kiadványban
nyilt támadást intézn ek a
túrócszentmártoni "ó-szlo-
vák" körök ellen. '
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i
1900. A nemzeti demo-

krata párt meghirdeti pro-
grammját, mely szerínt a
lengyel államiság jövője
nem a Bug és Dnyeper kö-
zöttljkeleti területek hová-
tartozásán fordul meg, ha-
nem a német uralom alatt
álló Visztula és Odera ,kö-
zö~1d területeken és rninde-
nek előtt a Keleti-tengeri
kijáratokon,

1901. Lengyel szociálista
párt alakul Varsóban. A
párt kapcsolatot keres a
nemzetközi munkásszerve-
zetekkel.

MAGYARORSZÁG ROMANIA
ERDÉLYI ROMÁNOK

1901. febr. 12. Ferenc Fer- 1901. Carp mínisaterelnök
dinánd trónörökös és Cho- ismét erőteljesebben Igyék-
tek Zsófia grórnő házas- szik közelední a központí
sága, - A "morganatikus" hatalmakhoz, ezzel azon-
házasság miatt Széll ma- ban helyzetét megrendíti.
gyar miniszterelnök a ma-
gyar képviselőház elé ter-
[esztd a trónörökös nyilat-
kozatát (renuntiatio), mely
szerint Ferenc Ferdinánd
és Zsófia grófnő maguk és
születendő gyermekeik ne-
vében kijelerutették, hogy
nem igényelhetik az "egyen-
rangú házasságból szár-
mazó" jogokat. Szélt il nyí-
latkozat becikkelyezése
iránti javaslatával a ma-
gyarság elszánt ellenfeléve
teszi a Magyarország iránt
amúgy is előítélettel lévő I
trónörököst, akit az ural-
kodó rövidesen felold a "re-
nuntiatio" alól.

1900. Umberto olasz ki-
rály gyilkosságnak esik ál.,
dozatul, - Kínában kitör
a boxer-lázadás. - Nagy
sztrájkok Oroszországban.
- Lenin Svájcban. -Meg-
indul az Iszkra (Szikra) cí-
mü szociálista Iap,

1901. II. Miklós és II. Vil-
mos danzigí találkozója. -
Forradalmi parasztrnozgal-
mak a voronyezsi kor-
mányzóságban, - A Szerit
Synodus kiátkozza 'I'olsz-
tojt, - II. Miklós párisi
látogatása.

1901. máj.. Omsz és fran-
cia delegátusok II prágai
Sokol-ünnepségeken.
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-1901.okt.-nov. Sorozatos
reíchsratí obstrukció a ma-
gyar iparpártolási javaslat
tárgyalásakor. A javasla-
tot a Reichsrat túlnyomó
többsége leszavazza.

1902. febr. Ferenc Ferdi-
nánd trönörökös pétervárt
útja során a Monarchia és
Oroszország politikai köze-
ledésének lehetőségéről
tárgyai.

I
1902. máj. Körber-e-Száll-

tárgyalások a vámszövet-
ség és az új vámtarifa
ügyében. Osztrák részről
felajánlják, hogy Ausztria
lernond a mezőgazdasági
termények védvámjáról,
ha Magyarország hasonló-
képpen viselkedik az oszt-
rák ipari cikkek el szem-
ben.

1902. dec. 29. Lamsdorff
gróf örosz külügyminiszter
viszonozza Ferenc Ferdi-
nánd pétervári látogatá-
sát. Bécsben Lamsdorff,
Ferenc Ferdinánd és Golu-
chowskí közös külügymí-
níszter bizalmas tárgyalást
folytatnak.

1903. jan. A Reichsrat el-
fogadja a Körber-Széll-
egyezményt.
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1902-03. Danev I haladó-
szellemű kormányaí 100
millió frankos francia köl-
csön. - Titkos orosz-bol-
gár 'egyezmény német, oszt-
rák, magyar, román vagy
török támadás esetére.

1902. aug, Felavatják a
Sipka-szorosban vivott har-
cok orosz hőseinek emlék-
művét Nikoláj Nikolájevícs
nagyherceg jelenlétében.

1902. okt. A török kor-
mányelrendeli, hogya ma-
cedóniai csendőrség tagjai
fele-fele részben a moharne;
dán és keresztény lakosság
köréből alkalmazandók.

ex

CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOVAKOK

(malá revolucia) ikora. - A
néppárttal kötött hallgató-
lagos paktumot felSzámol-
jáJk.

1902. !lÍpr. A szláv nem-
zetíségek nem képviseltetik
magukat a koronázás ne-
gyedszázados jubileuma al-
kalmából rendezett ünnep-
ségeken. - Uj szlovák
nemzetiségi párt alapítását
határozzák el a túróeszént-
mártoni pártértekezleten.

1902. máj. 21. Hlinka fel-
szólal a líptószentrmklósí
megyegyűlésen a szlovák
hivatali nyelv elismertetése
érdekében és bejelenti
csatlakozását a, szlovák
nemzetiségi párthoz.

1902. szept. Samo Cam-
bel, a legnagyobb szlovák
nyelvész kiadja a szlovák
irodalmi nyelvről írt kézi-
könyvét (Rukovát spisov-
ne] reéí slovenskel), - A
Ceskoslovenská , Jednota
szervezett támadást indít
Cambel ellen.

1902. dec. Muravjev orosz
külügyminiszter utódja,
Lamsdorff gróf, a macedón
kérdés tisztázása érdekében
Szófiában, majd Bécsben
tárgyal a Macedóntára vo-
natkozó reformtervezet
ügyében. Belgrád kormány,
nyilatkozatot közöl a ma-
cedóniai szerb érdekekről.

1903. jan. Belgrádban ta-
nu'ló montenegrói egyetemi
hallgatók "Montenegrói
Forradalmi Emigráció"
néven anarchista sejtet
szerveznek Nikita eltávolí-
tása és a két délszláv állam
egyesítése érdekében.
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190! 1\ porosz kormány 1902. Budapesten megin- 1902. Ionel Bratianu, a
újabb 150 millió márkát dul a "Luceafarul" című I harmadik Sturdza-kormány
f~lyósít a. lengyelországi román folyóirat. külügymínisztere, a Hármas
~~met telepítésí akció cel-. Szövetséget meghosszabbít-
jaira. ja ugyan, azonban a köz-

ponti hatalmakkal már nem
hajlandó öszíntén együtt-
működni.

1901. szept. 20. Egán Ede,
a kárpátaljai I népesség \
anyagi felemeléséért indí-
tott "Hegyvidéki akció"
korrnánybíztosának halála.

1901. október. Ismét a sza-
badelvű párt győz az orszá-
gos választásokon.

1903. Megalakul az erdé-
lyi roman bankok szövetsé-
ge: a Solidaritatea.

1902. Nagy sztráikok Dél-
Oroszországban. Lázadás a
poltavai kormányzóságban.
- Viktor Emánuel Iátoga-
tása az orosz fővárosban. -
Az amerikai bányamunká-
sok négyhetes sztrájkja
csak T. Roosevelt elnök
közbelépésére szűnik meg.

1903. Slovensky TYfden-
nik (Szlovák Hetilap) cím-
mel politikai hetilap indul
Budapesten M. Hodza szer-
kesztésében. - J. Marko-
vic szlovák orvos és publi-
cista feltünést keltő köny-
ve (A nyitrai bűnper) a
szlovák poli tikai pőrökről
és a nemzetiségi-néppárti
tárgyalásokról.

1903. Törvény a munka-
nélküliség enyhítéséről. (Ill.
-IV.' tc.) - Kitör a par-
Iamentáris válság: az ellen-
zék megobstruálja a véd-
eró-törvényjavaslatot; a
Széll-kormány megbukik;
Khuen-Héderváry Károly
félév alatt kétszer alakít
korrnányt, sikertelenül; Ti-

1902. dec. 29. Lamsdorff
gróf orosz külügymíníszter
bécsi látogatása.

1903.A lengyel szociálísta
párt Robotnik (Munkás)
címmel központi pártlapot
indít. Az új lap a szocíálís
népi megújhodás jegyében
a lengyel' dolgozók össze-
fogását hirdeti.

1902. dec. 31. A Körber-
Széll-egyezmény, az ;J.902
májusi táegyalások alap-
jáno Aláírják az osztrák-
magyar kereskedelmi és
vámszövetség meghosszab-
bításáról szóló egyezményt.

1903. Az orosz szociálista
párt évi gyűlésén bekövet-
kezett szakadás következté-
ben két frakció alakul: a
szociáldemokrata mensevík
(kisebbségi) és a Lenint kö-
vető bolsevik (többségi)
párt. - Orosz penetráció
Koreában.
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1903. jún. A Monarchia
új közös pénzügyminiszte-
révé báró Buriánt nevezi
ki az uralkodó.

1903. szept, 16. A ehlopy-I
hadparancs. Ferenc J ózsef,
a galiciai hadgyakorlat ok
alkalmával, a chlopy-í hadi-
szállásról kiadja az ú. n.
chlopy-í hadparancsot,
melyben tiltakozik a had-
sereg megosztását célzó tö-
rekvések ellen. A hadpa-
rancs magyar politikai kö-
rökben általános visszatet-
szést kelt, miután ebben a
vezényszó és vezényleti
nyelv ügyében emelt ma-
gyar igények elutasítását
látják.

1903. szept. 30. II. Miklós
cár Bécsben.
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1903. febr. 21. Az orosz
és osztrák-magyar diplo-
maták által előterjesztett

I
macedon reformtervezetet
a török kormány elutasítja.

I
1903. aug. Nagy lázadás I

Macedóniában, Feszült ví-
szony Bulgária és:a porta
közt. - Megindul a ibolgár
radikális párt szervezke-
dése.

CSEHOl;tSIÁG
CSEHEK, SII.OVÁK.OK

1903. ápr:- 6. Sándor ki-
rály felfüggeszti az 1901. évi
oktrojált alkotmányt és új
"dinasiztikus" alkotmányt
helyez kilátásba, mely a
bekövetkezett események
miatt nem készült el többé.

1903•. j'Ún. Megszűnik a 19(13.jún. 11. A dinasztia"
cseh obstrukció, Körber új .ellenes. katonai összeeskü-
és kíelégítő nyelvtörvényt vés végez az utolsó Obre-
igér. A nyilvánosságra ho- noviécsal és Draga kírály-
zott "nyelvjogi· békítő-ja- néval, Az összeesküvők
vaslatot" a cseh politikai meghívják a trónra a svái-
körök -elutasítfák. ci száműzetésben élő Kara-

gyorgyevic Pétert.

1903. aug.' Karagyorgye-
vie Sándor fia, Karagyor-

IgyeviC Péter herceg Genf·
ből visszatér Belgrádba és
a lakosság lelkes fogadtatá-
sa közben átveszi a hatal-
mat. E:1Jzel Szerbiában kes-
detét veszi a monarehía-el-
lenes, nagyszerb polHika
kora ..



sza István, mínf miniszt~r-I
elnök vállalkozik a 48-as
irányzat letörésére (októ-
'ber 20.) - Az elso általános
sztrájk Pécsett. - Mezőgaz-
daságis,ztrájkok Bíhar,
Bács-Bodrog és Arad me-
gyekben.

1903. jún; 11. Merénylet
Obrenovié Sándor és Drága
királyné ellen. Uralomra
kerül a Karagyorgyevió
ház.

1903. júl. A, radikális-
párti olasz Zanardelli-kor-
mány a Dreibundból való
kilépéssei és katonai követ-
kezményekkel fenyegeti a

I
Monarchiát az adriai oszt-
rák politika és az albán-
kérdés "megoldatlansága"
miatt.

1903. jul.-aug. Az orosz
szeeláldemokrata párt má-
sodik kongresszusa Brüsz-
szélben, majd Londonban.
A kongresszuson nevezik el-
so ízben Lenin többségben
levő híveit bolsevikoknak a
kisebbségben maradt szo-
ciáldemokratáikkal, narod-
níkokkal és egyéb frakcíók-
kal szemben (mensevikiek).

1903. jún. Gróf Khuen-
Hédervárv Károly horvát
bán lemond és június 27-én
a Kossuth-párttal kötött
kompromísszuma alapján
vállalja a magyar mi-
níszterelnökséget. Utódja
Horvátországban Pejacse-
vich Tivadar gróf, aki át-

I veszi Khuen önkényes vá-
I lasztásí rendszerét, mely
egész Horvátország terüle-
nén .csak ötvenezer egyén-
nek, a Lakosság alig két szá,
zalékának ad szavazóí jo-
got. Pejacsevichnek átme-
netdleg ugyan sikerül kor-
mánytöbbséget teremtenie
a tartománygyűlésben, a
gyakorlatban viszont elő-
idézi a horvát ellenzék ősz-
szefogásat a kormányzat
ellen.

1903. szept, 22. Ferenc
József, a hadparancs kö-
vetkeztében beállott ma-
gyar politikai feszültség
enyhítése érdekében, ural-
kodói kéziratot intéz Khuen
Hédervárv magyar mínisz-
terelnökhöz. melyben fel-
hatalmazza a magyar mí-
níszterelnököt, közöl]e a
magyar országgyűlóssel,
hogy a hadparancs nem
kíváinta csorbítani Magyar-
ország alkotmányos jogait.
Az uralkodói kézirat
egyébként a kiegyezési
törvénycikkre hivatkozva,
a hadsereg oszthatatlan
egységét és a legfelsőbb
hadúri jogok szuverénítását
hangsúlyozza.

1903. szept, 23. Újabb
politikai feszültség Ausztria
és Magyarország - között.
Kőrber osztrák miníszter-
elnök a magyar katonai
követelésekről nyilatkozva
kijelenti, hogy azok a Mon-
archia hatalmi helyzetének
megingatását idéznék elő.
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1904. ápr. A Porta :politi- 1904. ápr, 24. Az izai skiz-
kai amnesztiát hirdet Ma- ma-pör vádlottait egy évig
cedóndában és hozzájárul terjedő börtönre ítélik
többezer menekült vissza- nemzetiség-politikai izga-
telepftéséhez. I tás címén.

1903. okt. 2-3. II. Miklós
cár bécsi látogatása alkal-
mával Goluchowski és
Lamsdorff külügymíníszte-
rek megkötik a rnürzstegí
kastélyban a kilenc pont-
ból álló osztrák-orosz
"mürzstegi programmot".
Az egyezmény kimondja,
hogy Macedóniában a török
főfelügyelő mellé orosz és
osztrák ügyvivőt rendel-
nek, ellenőrzik a reformok
végrehajtását, a kereszté-
nyek nagyobb arányú be-
vonását a közigazgatásba,
visszatelepítik az elűzött
keresztényeket, az iskolai
és egyházi reformok végre-
hajtását közösen ellenőrzik
és felszólítják a török kor-
mányt a basibozuk oszta-
gok eltávolítására.

1903. nov. 17. Körber
újabb nyilatkozata az ural-
kodó katonai felségjogairól.
- Ferenc Ferdinand trón-
örökös kabinetirodája út-
j.án rokonszenv-nyilatkoza-
tot tesz Körber mellett.

1904. jan. Ernst Hasse, lip-
csei tanár, az Alldeutscher
Verbánd alapító elnöke ki-
adja Deutsche Politik c.
könyvét, melyben bejelenti
a "német Volksboden" el-
méletet. Hasse könyve a
Reichsratban rendkivüli 'vi-
hart támaszt, anémet nacio.,
nalísták, keresztényszocia-
listák és la szláv pártok kö-
zött.

190~8. A nagyhatal-
mak gondozásuk alá vonj ák
Macedóniát.

320

,

1904. Pozsonyban "megje-
lenik 'a szlovák szocíálísta
(szociáldemokrata) párt
hetilapja Robotnické No-
viny (Munkás UlS'ág)" cí-
men.

1904. ápr. 3. A kárpátal-
jai Izán megkezdődik az
első pravoszláv vallási-po-
litikai pör (1. skizma-pör)
tárgyalása.

1904. ápr. A mÜl'78tegl
programm alapján a nagy-
hatalmak között felosztják
az Ú. D. "macedon műkö-
dési területeket". A ~oszo-
v6i vilajetet a Monarchia,
a szalonikiit Oroszország,
a monasztírít Olaszország,
a dramait Anglia, a seresi
kerületet Franciaország
kapja a rendezés idejére.

,
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1S1l4. A porosz képvise-
lőház kivételes közigazga-
tási és rendészeti törvé-
nyeket szavaz meg a meg-
szállott lengyel területek
"közbiztonságának helyre-
állítása érdekében", -

1903. nov. 3. Tisza István
kormányalakítása. "

1903. nov. 18. Tisza István
magyar miniszterelnök a ,
képviselőházban visszauta-.I·
sítja a magyar katonai igé-
nyek bírálatát es "előkelő
Idegenv-nek nevezi, Kör-
bert, aki felhatalmazás nél-
kül avatkozott a magyar
belügyekbe.

1904. ápr. 24. Élesdi sor-
tűz. 6000 vasgyári és bánya;
munkás sztrájkol Aninán.:

1904. Francia-angol szer-
ződés a két államot érintő
kérdésekben egyetértő dip-
lomáciai eljárásra: az "en-
tente cordiale" alapja. -
Megkötik az első nemzet-
közi szocíálpolítíkaí egyez-
ményt, a francia-olasz mun-
kaügyi szerződést. ~ Jaurés
szerkesztésében megindul a
L'Humanité, a francia szo-
cíáldemokrácía, később a
kommunista párt lapja.

21 Radisies E.: A Dunatáj Ill. 321

1904. Rövid pártközí béke 1904. N. Iorga, román
után elemi erővel tör ki az történetíró és politikus lá-
obstrukció. togatást tesz Budapesten.

1904. február 5-1905. ok-
tóber 15. Orosz-japán há-
ború.

1904. ápr. 19. Altalános
vasutas sztrájk tör ki,

"mert Tisza betiltotta a
vasutasok szervezkedésí
alapjára történő országos
gyűjtést, A sztrájk négy
nap alatt összeomlik, mert
a kormány a vasutasokat
behívta katonának.

1904. ápr. VII. Edvárd
angol király Mürzstegben
megbeszéli II. Miklós orosz
cárral a macedóniai kér-
dés rendezését.

~". ,



I SZERBIA, HORVATORSZAG

19.05.A ~0I?:a:chia elgán- 1905. jan. 6. A Feren~
csolia a JlC~~zulosz,erb-bol-I Ferdinánd trónörökös által
gar vamuruot. .. jóváhagyott Kristóffy-féle

javaelatot (A magyar poli-
tikai jövő feladatairól) Prá-
gában kedvezően fogadják.

AUSZTRIA BULGARIA

1904. dec. Körber a né-
met pártoknak az mns-
bruckí olasz jogi tanfolyam
miatt rendezett heves ob-
strukciója következtében
lemond. Az uralkodó
Gautsch bárót bízza meg
kormányalakítással. Reich ,
sratí bemutatkozó beszédé-
ben az általános választó-
jog magyarországi beveze-
tése ellen tiltakozik, melyet
veszélyesnek lát az osztrák
belviszonyokra. Lueger bé-
csi polgármester a kerese-
tényszocialisták ~'ezére tak-
tikai okokból indokolatlan
beavatkozásnak minősítí
Gautsch nyilatkozatát.

1905. márc, Az osztrák ve-
zérkar értesül gróf Schlief-
fen nérriet vezérkari főnök
tervéről. Az Ú. n. Schlief-
fen-tervet kilenc évvel ké-
sőbb sikertelenül, kísérlí
megvalósítani az első világ-
háborúban .a német-osztrák
hadvezetőség. :;

1905. máj. Karl Wollinger
rábakereszturi földbirtokos
felhívása az "újstájer tá-
bor" 'híveihez. Wollinger
Stájerországhoz kívánja
csatoltatni Vas és Sopron
megyék egy részét. A Wol-
Iinger-tervet az osztrák ke-
reszténvszocialísták eiu ta-
sítják.

1905. júl. 'Az uralkodó
Ischlben kijelenti, hogy hOZ-
zájárul Kristóffy magyar
belügyminiszternek az ál-
talános választójog tárgyá-
ban tett előterjesztéséhez,
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1904. máj. Az Interparla-
mentáris Unió washingtoni
kongresszusán Apponyi AI-
bert gróf képviseli Magyar-
országot. Apponyi megér-
kezte alkalmából a Ceskos-
lovenská Jednota ügynökeí
politikai röpiratot adnak ki
az "amerikai szlovákok ne-
vében" a magyarországi
szlovákság helyzetéről.

1904. máj. 19. Szerb-
bolgár kir'álytalálkozó Nis-
ben. Péter és Ferdinánd a
találkozó alkalmával a
szerb-bolgár békepolitika
megszilárdí tása érdekében
előzetes titkos megállapo-
dást írnak alá.

1904. okt. 30. Péter király
szófiai látogatása alkalmá-
val folytatják a nisi tár-
gyalásokat, melyek a szerb
radikálisole ellenmozgalma
következtében megszakad.
nak.

1904. nov. Szerb politiku-
sok francia és orosz gazda-
sági körökíkel tárgyalnak a
szerb államkölcsön ügyében.

1905. jan. Radié István
horvát agrárszocialista kép-
viselő bejelenti a horvát
parasztpárt megalakítását
Ez alkalomból a népi kon~
föderáció szükségszerű
megvalósításáról nyilatko-
zik, szemben a horvát füg-
getlenségi gondolatot fel-
adó Frank-párti tri alista
elképzeléssel.

1905. jan. 25-30. Az első
'I'isza-kormány által kíírt
választásokon a szlovák
nemzetiségi párt súlyos ve-
reséget szenved. Egyetlen
képviselője marad a parla-
mentben. 1905. márc, Muslcki ma-

gyarországi szerb nemzeti-
ségi képviselő, Tomié Jása,
~ Zastava szerkesztőjének
es, ~iletié vejének meghí-
zottja, a magyar képviselő-
házban a magyarországi
szerb nemzetiség számára
szerb--magyar nerszonál-
uniót és külön ~ámterüle-
tet követel. - Tomié Jása
"Döntés előtt" címmel po-
litikai röpiratot ad ki a
magyarországi szerbség kö-
veteléseiről.

1905. jún. ,A Ferenc Fer-
dinánd által jóváhagyott ú.
n. Kristóff'y-féle javaslat
foglalkozik a magyar állam
keretében kialakítandó dél-
szláv önkormányzat kérdé-
sével. .

1905. júl. 9. A Monarchia
diplomáciai közbelépése
következtében aláírás előtt
meghiusul a szerb=-bolgár
vámuníó-szerződés.
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1904. UGV. 18. A házsza-
bály indítvány ügyében
döntő képviselőházi ülésen
Tisza István miniszterelnök
alkotmánycsínnyel felol-
vastatjaaz országgyűlés
elnapolásáról szóló királyi
kéziratot.

1904. dec. 13. Tisza Ist-
ván az országgyűlést kar-
hatalmi szarvekkel Iezá-
ratja a képviselők elől. A
benyomuló képviselők és a
kar hatalmi szervek között
kézitusa támad; alterem
berendezését összerombol-
ják.

1905. Megalakul a mező-
gazdasági munkások orszá-
gos szövetsége. - Bánya-
munkások sztrájkia Pécsett.

1905. jan. 10. Fordulat a
belpolitikában: a szabad-
elvű párt ~ először 1875
óta - kisebbségben marad
a választásokon; csekély
többséggel (165:159 mondá-
tum-ar-ányban) a Kossuth-
párt győz; többek között 25
katolikus, 2 szocialista, 2
demokrata és 10 nemzeti-
ségi képviselő kerül be a
képviselőházba. A Tisza-
kormány lemondása. - A
király vonakodik a 48-as
párt kezébe adni a kor-
mányt és báró Fejérváry
Géza táborszernagyelnök-
Iésével "darabont"-kor-
mányt nevez ki (jún. 18.).
Erre .a vármegyék egy
része megtagadja az adó-
szedé st és az ujoncozást.
Az állam "exlex"-állapotba
kerűl.

1905; ápr, 1. A Népszava
végleg napilappá alakul.

1905. J. Pitsudski csatla-
kozik a lengyel szociálísta
mozgalornhoz. - Vilnában
összehívják az első litván
nemzetgyűlést.

1905. A Luceafiírul Révai
K. fordításában kiadja G.
Co.sbuc erdélyi román költő
verseit; la haladó magyar
értelmiség különösen Co s-
bucnak "Mi földet akarunk"
című versét fogadja meleg
rokonszenvvel.

1905 nyarán a budapesti
vas- és fémmunkások öthe-
tes általános sztrájkja,

1905.. r.iiÚI. 27. Kristóffy
emlékiratát Ferenc Ferdí-
nánd nnagyarországí pro-
grarnrnja alapjaként elfo-
gadja.

21'

1905. A norvég parlament
kimondja a svéd-norvég
úníó megszüntetését, Fri-
gyes Károly .dán herceget
VII. Haakon néven norvég
királlyá választják.

1905. január 2. Port-
Arthur elesik. ~ Március
10. Orosz vereséggel végző-
dik a mukdení csata, ,atz
oroszok kiürítik Dél-Mand-
zsuriát. Május 27. Az orosz
balti flotta elpusztul Csu-
zimánál ..

1905. jan. 9. "Véres va-
sárnap" Pétervárott. A Téli
palota ·elé felvonult muri-
kásságot sortűzzel fogadják
a cári csapat-ok, ezernél
több munkás meghal.

1965. jún. A feketetenge-
ri orosz flotta PortemJk:inne-
vü páncéloshajóján, Odesz-
sza közelében lázadás :tör ld.
A forradalmárok szén és
élelern hijján végül is ro-,
mán vizekre hajóznak· és
megadják magukat. Később
cárí bíróság elé kerülnek,

. mely nagyrészüket kivégzi.
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1905. nov. 'Ferenc Ferdi-
nánd trónörökös kíhallga-
fáson fogadja a vezető nem-
zetíségí politikusokat, köz-
tülk Vaj da- Voived Sándort,
Hodza Milánt, a magyar-

_országí német nemzetiség
vezetőjét, Steinacker Odönt
és la horvát Wilder ;Vicesla-
vot. A trónörökös bejelenti,
hogy bel- és külpolítikaí
tekintetben tárgyalásokat
kezdeményez a Monarchia
dualísztíkus politikájának
megváltoztatása érdekében ..
- Ferenc József a' trón-
örökös föderációs kísérlete
ellen nyilatkozik. - Gautsch
a Reíchsratban időszerűt-
lennek mondja az általános
választói reformot. A mi-
níszterelnök kijelentését la
Reichsrat obstrukcióval fo-
gadja. Bécsben az osztrák
szocíalísta (szociáldemokra-
ta) párt megszervezi első
monstre-tüntetését Gautsch
ellen. ,

1905. dec. 14. Törökor-
szág beleegyezik pénzügyei-
nek nemzetközi pénzügyi
bizottság által való felül-
vízsgálásába, A balkáni tö-
rök tartományokban a ha-
tározatot nagy érdeklődés-
sel fogadják, kívált Kelet-
Ruméliában és ;a macedón
területeken. , ,

1905. nov. A szerb állat-
exportot érzékenyen sujtja
az állítólagos "marha- és
sertésvész" miatt a Monar-
chia hatóságai által elren-
delt behozatali határzár.
Szerb gazdasági .§örök a
határzárral szemben ellen-
vámháborút [avasolnak.
Ezzel megkezdődik a szerb-
magyar viszonyt gazdasági
és politikai tekintetben
egyaránt károsan befolyá-
soló ú. n. "sertésháboru".

AUSZTRIA ·1 BULGARIA CSEHORSZAG ICSEHEK, SZLOVAKOK SZERBIA, HORVATORSZAG

1905. szept, Szlovák poli-
tikai körök az 1895. évi bu-
dapesti nemzetiségi kon-
gresszuson elhatározott par-
lamenti Nemzetiségi Klub
létrehívását sürgetik. - A
terv az 1906. évi választá-
sok után megvalósul. az el-
lenzéki nemzetiségi képvi-
selők -belépnek a Nemzeti-
ségi Klubba.

1905. okt. 3. Frank Supilo,
a fiumeLNovi List szer-
kesztője, . horvát és szerb
képviselők társaságában
bejelenti az Ú. n, fiumei
rezoluciót a. Magyarország-
gal való horvátország!
koalíció szellemében. A
horvát-szerb koalició a
fiumei határozatot küldött-
ségíleg közli Kossuth Fe-
renccel, mint a független-
ségi párt vezérével. - Mí-
vel a fiumei rezolucióhoz a
horvát-szerb koalicíó hí-
vei később államszövetségi
tervet fűznek, az elképze-
lést előbb Zágrábban és
Bécsben. majd Budapesten
is elvetik.

I
1-

324



LENGYELORSZÁG MAGYARORSZAG ROMÁNIA
IRDÉL TI ROMÁNOK'

VILÁGTCRUNET

1905. szept. 15. Az ú. n.
"vörös péntek". Nagy tün-
tetések a választójog érde-
kében.

1905. szept, 23. Az "öt-
perces audiencia". Az ural-
kodó fogadja a magyar
pártkoalíció vezetőit és elő-
terjesztett kívánságaíkra
válaszolva kijelenti, hogy a
vezényszó, szolgálati nyelv
és külügyi képviselet tekin-
tetében ragaszkodik a sta-
tus quohoz.

1905. okt. 3-4,. Az ural-
kodó ismételten fogadja
Kristóffy magyar belügy-
mínísztert, akinek <tudomá-
sára hozza, a magyar ve-
zényszó-ígények feladása
esetén hozzáj árul általános
választójogi tervezetéhez.
mely a magyar belpolitikai
bonyodalmak következté-
ben nem valósulhatott meg.

1905. nov. Megjelenik a
magyarországi keresztény
szooíalisták programmja.

1905. dec. 25. Kristóffy
magyar belügyminiszter fel-
iratot intéz az uralkodóhoz,
melyben a Magyarországra
érvényes általános választó-
jogi reform érdekében 'ki-
vételes rendszabályok be-
vezetéséhez való hozzájáru-
lását kéri. Ferenc József
Gautsch es Klein igazság-
ügymíniszter javaslatára
válasz i nélkül .hagyja a
Kristóffy-féle feliratot.

1906. A Popovici erdélyi
politikus kiadja a Monar-
chia föderalizálásáról szóló
művét, amelyet Ferenc Fer-
dinánd is helyesel: - N.
Iorga Bukárestben ifjúsági
mozgalmat szervez (márc.)
a gazdag boiárok szertelen
fényűzése és gallorriániája
ellen, amely éles ellentétben
áll a román parasztság el-
nyomott helyzetével. - Em-
lékkiállítás Károly uralko-
dásának '40. évfordulója al-
kalmából.

1906. A lengyel nemzeti
demokraták (Dmovskí-cso-
port) a neoszlávizmus je-
gyében közelednek a cá-
rízmushoz, Az orosz biro-
dalom keretén belül Nyu-
gat- és Kelet-Poroszország,
Pozen, egész Szilézia és
Galicia egyesítését sürgetik
a kongresszusí Lengyel-
országgal. - A nemzeti de-
mokratákkal szemben, akik

, társadalompolitikailag az
egykori "fehérek" (Czarto-
ryski volt hívei) felfogását
vallják, a haladó társadalmi
politikát a lengyel szociá-
lista párt képviseli Fil-
sudski vezetésével.

1905. okt. 15. Az oross-
japán háború a ports-
mouthí békében Oroszor-
szág vereségével befeiezö-
dik. '

1905. doo.7. Altalános po-
Iitrkai sztrájk és felkelés
Moszkvában. A szociálís
forradalmal két héten belül
véres önkénnyel letörik.

1906. Az algecírasí konf8- ..,
renelán a Monarchia Né-
metország marokkói politi-
káját támogatja. Csupán 'il
tárgyalások befejező- üléséri
érvényesül Goluchowskival
szemben gr. Welsersheimb
osztrák-magyar delegátus
gazdasági egyeztető [avas-
lata. - Tizenhárom állarn
szerződést köt a nők éjsza-
kai munkaídejének szabá-
lyOZJásáróI.
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1906. jan. Ferenc Ferdi-
nánd lés A 'Popovící erdé-
lyi román politikus tárgya-
lásai a .Monarchía föderali .
zálásáról, - Ferenc Ferdi-
nánd állítólagos osztrák-
horvá:t-magyar trialista el-
képzelése.

1006. ápr. Gautsch beje-
lenti reichsrati házszabály-
módosító javaslatát. A ház-
szabálymódosító javaslatot
a keresztény szeeialisták és
lengyelek kívételével Iesza-
vazzák, mire· Gautsch
lemond. I

1906. máj. Gautsch távo-
zása után az uralkodó Ho-
henlohe Conrad 'herceget
bízza meg kormányalakítás-
sal, aki a belügyi tárcát is
vállalja. A Hohenlohe-pro-
vízóriumnak Klein igazság-
ügy és Bienerth közoktatás-
ügyi miniszterek tagjai ma-
radnak.

1906. JUD. A Beck-mi-
nísztérium. Belügyminiszte-
re Bjenerth, pénzügy: Kory.,
towskí, igazságügy: Kleín,
közoktatásügy: Marchet,
tárcanélküli .míníszterek (a
német, ill. cseh pártok ré-
széről) Prade és Prásek, -
Beck hajlandóságot mutat
az osztrák-magyar kereske
delmi tárgyalások újrafel:'
vételére, de bejelenti, hogy
egyidejüleg ismét meg kell
vizsgálni a Körber-Széll-
féle ,1902. évi egyezményt
is.

1906. júl. 6. Beáll a vám-
háború Ausztria-Magyaror-
szág és Szerbia között.

1 .
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1906. febr. Hlinka szlo-
vák Népbankot (Ludová
Banka) alapít Rózsahegyen.

1906. márc.-máJ. Az ame-
rikai szlovák településeken
"za tu nasu slovenéinu" (a
mi szlovák nyelvünk ért)
kulturális mozgalom indul.

1906. ápr, Párisban meg-
indul a Revue Slave.

1906. máj. A koalícíó
képviselőválasztásain a
szlovák nemzetiségi párt 7
mandátumot szerez. - A
szlovák képviselők (köztük
Hodza és J'ehliéka, Juríga és
Srobár kiesik) belépnek a
pesti Nemzetiségi Klubba.

Hivatalosan először
használfák a szlovák nem-
zeti néppárt (Slovenská ná-
rodna :C,udová strana) meg-
jelölést. - A választások
alkalmával a Rózsahegyen
fellépő Srobárt támogató
Hlinka összeütközésbe ke-
rül egyházi főhatóságával:
a szepesi püspök felfüg-
geszti és kíhallgatásra ren-
deli.

1906. jún. 26. Szepesvár-
aljáról visszatérve, a ,ró-
zsahegyi állomáson mon-
dott beszéde míatt Hlínkát
és Srobárt letartóztatják.

1906. febr. 19. A horvát-
szerb rezoluciós kísérlet
kudarca ellenére Supilo a
"fiumei rezolucíót" támoga-
tó szerb és horvát képviselő-
ket újabb eszmecserére
hívja Fiuméba, melyen ki-
mondlák a horvát-szerb
koalíció megalakítását. A
koalició volt jogpárti, füg-
getlen szerbpártí és párton-
kívüli képviselőkból áll

1906. mM. A horvát-szerb
koalíció (rezolucíonísta
párt) 28 mandátumot biz-
tosít a tartománygyűlési
választásokon. aminek kö-
vetkeztében a "rezolucio-
nisták" a jogpárt 23 man-
dátumával együtt kísebb-
ségbe szcritják a 37 man-
dátummal rendelkező unio-
nista kormánypártot (hor-
vát nemzeti párt). - A
nemzeti párt veresége kö-
vetkeztében koalíciós kor-
mányzat jön létre, melyben
az erőviszonyok további el-
tolódása következtében né-
hány hónappal később a
koalícíó 40 és a jogpárt 23
mandátumával szemben a
nemzeti pártnak csak 25
mandátum jut.

1906. júl. '7. Végleg kitör
a vámháború a Monarchia
es Szerbia között. Az első
ellenintézkedést még 1906.
március 1-én hozta a Pa-
si é-kormánv, tizenhét na-
pig szüneteltetve a szerb-
magyar határforgalmat. Az
egyeztető tárgyalások meg-
hiusulása következtében az
1906. július 7-én elrendelt
szerh ellenvámháború 1908.
szeptember 1-ig tart.
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1906. Összeül az első I 1906. febr. 19. A kormány
"duma". - Porosz-Lengyel- fegyveres erővel feloszlat-
országban a képviselövá- ja a képviselőházat. A 48-as
lasztások alkalmával meg; pártok koalíciója - miután
tiltják a lengyel nyelv a választási programmct
használatát a nyilvános gyű- magáévá teszi - Wekerle
léseken, A porosz kormány Sándor elnöklésével kor-
megtiltja a Iengyelnyelvű mányt alakít, A megisme-
vallásoktatást is. -Az újabb telt választásokból (ápr, 7.)
elnyomásra a megszál- még nagyobb győzelemmel
lott területek Iengyelsége kerül ki a koalíció: 253
százezer iskolásgyermek mandátumot szeréz.
sztrájkjával válaszol. - A II. Rákóczi Ferenc hamvai-
porosz képviselőház meg- nak hazaszállítása Rodostó-
szavazza a porosz- lengyel- ból.
országi kisajátítási tör- 1906. ápr. 8. Wekerle
vényt. Sándor kormányalakitása,

1906.máj. A bécsi osztrák-
magyar kereskedelmi tár-
gyalásokon Kossnth Ferenc
vámszövetség helyett vám-
szerződést ajánl és a füg-
getlenségi gazdaságpolitikai
elvek elfogadását kéri Ho-
henlohe osztrák miníszter-
elnöktől. HohenIohe élesen
tiltakozik a "dualizmus- -
ellenes" magyar gazdasági
programm ellen és tudomá-
sára hozza oa magyar dele-
gációnak, hogy korrnánya a
Körber-Széll egyezményt
sem ismeri eí végérvényes-
nek. - A tárgyalások meg-
-szakadása és a magyar po-
litikai feszültség következ-
tében az új kormány, mely-
nek merev gazdaságpoliti-
kai felfogását az uralkodó.
is helyteleníti, beadja le-
mondását.

1906. júl. 7. Kitör a vám-
háború a Monarchia és
Szerbia között.

1906. máj. 10. A március-
ban megtartott választások
után megnyitják az első
Dumát.

1906. júl. 7-1908. szept. 1.
Vámháború a Monarehía és
Szerbía között.
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1906. okt.-1912. febr. Go-
Iuchovskí felmentése után
az uralkodó báró Áehren-
thalt közös külügyminísz-
terré nevezi ki. Aehrenthal
bejelenti a Monarchía "ak-
tívabb" balkáni politikáját,
mely rövidesen politikai
ellentétekre vezet a Mon-
archia és Oroszország _kö-
zött. - Pitrelehet Schőn.,
aích tábornok váltja fel a
közös hadügyminisztérium
élén.

1906. okt. 23. Hőtzendorfí
Conrad tábornokot az ural-
kodó Ferenc Ferdínánd óha-
jára kínevezí a vezérkar
főnökévé.

1906. dec. Beck osztrák
miniszterelnök a "külön
vámterület, de egységes
vámtarifa" elv alapján gaz,
dasági egyezményt (keres-
kedelmi és vámszövetség
meghosszabbítása) köt Ma-
gyarországgal, Az egyez-
mény reichsrathi tárgyalá-
sakor Weisskirchner ke,
resztényszocíalísta képvi-
selő, a birodalmi gyűlés ké-
sőbbi alelnöke, éles táma-
dást Intéz "a hadsereg egy-
ségét megbontani készülö"
magyar törekvések ellen.

1907. jan. 26. Altalános
választójog Ausztriában, a
Beck-Icormány bejelenti az
általános választójogi tör-
vényt. - Az általános vá-
lasztójog érvényét kiter-
jesztik Galíciára is.
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1906. nov. 3-1907. márc.
10. Dimitr Petkov liberális
kormánya. - A közalkal-
mazottak tiltakoznak ala-
csony fizetésük míatt,

1906. nov. 20. Hlinkát
két, Srobárt -egy évi fog-
házra ítélik nemzetiségi iz-
gatás míatt, A Hlinka-ügy
országos visszatetszést kelt,
Hlinkát ideiglenesensza-
badlábra helyezik.

1906. dec. Ellentét a bu-
dapesti és túrócszentmár-
toni szlovák politikusok
között. Hodzáék Prágától,
az "ó-szlovákok" Bécstől
remélik a nemzetiségi fe-
szültség megoldását,

1907. jan. Az osztrák-ma-
gyar választó jogi reform-
javaslat tárgyalásakor az
ifjú-osehek újabbobstruk-
ciót kezdenek az általános
titkos' választójogért,
Nase Slovensko (A mi S21o_
venszkónk) címmel cseh-
barát politikai folyóirat in-
dul a Ceskoslovenská Jed-
notaeszméinek terjeszté-
sére. I

1907. febr. Jehlicka szlo-
vák néppárti képviselő le-
mond .mandátumáról "a
külföldi politikai ízgatá-
sok" miatt. - Csehország-
ban bevezetik - a titkos vá-
laszltásokat.Reálista-
szociálista összefogás a
cseh politikában.

1907. márc. _ 10. Petkov
Szófiában merénylet áldo-
zata lesz.

!!l06. júl.-aug. A bosz-
niai hadgyakorlatok alkal-
mával az osztrák vezérkar
az annexió végrehajtására
vonatkozó tervezetet ter-
jeszt az uralkodó elé. - Fe-
renc József kikéri Golu-
chowskí külügyminiszter
véleményét, aki nem vál-
lalja a felelősséget, mire
Bécs egyelőre eleití az an-
nexiót.

1906. nov. A szerb-bolgár
vámunió kudarca és a
Monarchíával kitört vám-
háború megbuktatja Pasi-
éot. Utódja Stojanié, az if-
jú-radikálisak vezére köze-
lední próbál' a Monarchia
felé, de orosz tíltakozásra
az orosz-anzol orientáció-
hoz csatlakozik, amiért
Szentpétervár és London
megújítja a Sándor kírály
meggyilkolása óta szünetel 5
diplomáciai kapcsolatokat
Szerbiával.

1907. febr. Véres összetű-
zések Zágrábban jogpárti
horvátok és kormánytámo-
gató szerbek között. - Bel-
grádban Koéíé Petár, Sze-
rajevőban Stojanovié, Srs-
kié és Orgíó nacíonálísta
forradalmi vezetők titkos
értelmiségi-ifjúsági moz-
galmát szerveznek. ,A bel-
'grádi egyetemi ifjúsági
egyesület (Slovenskí Jug) a
Koőíé-frakcíóhoz csatla-
kozva megalakítja a "Dél-
ssláv forradalmi szerve-
zet"-et.
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190'7. Újabb visszahatás
Porosz-Lengyelországban: a
lengyel tisztviselők nagy-
részét felfüggesztik a polí.,
tikai megbízhatósági vizs-
gálatok alkalmával.
Összeül a .II. és Ill.
"duma". Az. orosz-lengyel-
országi terület lengyel
képviselőinek számát 36-ról
12-re csökkentik. - Oszt-
rák Galiciábán bevezetik
az IMtalános választójogot.

1906. dec. 'A kereskedelmi
és vámszövetség meghosz-
szabbítása Auszbriával. -
Az. autonóm vámtarifa be-
vezetése.

190'7. Iparfejlesztési, mun,
kásbaleset- és bet-egségbiz-
tosítási törvény (Ill., XIX.
tc.). - Seton Watson köny-
vei a! magyar nemzetiségi
politika ellen.

190'7. febr. Eszak-Moldvá-
ban parasztlázadás tör ki
Fischer Mózes uradalmi bér-

1907. márc. A "vas~ti Iő hatalmaskodása miatt;
pragmatika-ügy". Kossuth alig két héten belül a Iáza-
Ferenc kereskedelmi mi- dás Románia javarészére át-
níszter a vasúti tisztviselők terjed. A negyedik Sturdza-
szolgálatí szabályzatával kormány íhadügyminisztere,
kapcsolatban a társországo., Averescu kegyetlen eréllyel
kat is 'érintő nyelvi tör- töri le a parasztlázadást:
vény javaslatot terjeszt a ágyúval Iöveb a falvak :véd-
képviselőház elé. A koalí- telen népére. Coebuc merész
ció tiltakozik a javaslat -el- forradalmi versben támadja
len. mely Horvátországra a király gyöngeségét.
vonatkozólag előírja a vas-
úti alkalmazottak magyar
nyelvtudását. A horvát ob-
strukció következtében Pe-
jacsevich Tivadar bán hely-
zete megrendül.

1906. nov. Meghiusul, a
szerb-bolgár vámúnió terve.

1907. Megalakul a dél-
afrikai államszövetség.
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1907. maj. A birodalmi
gyűlési választásokon az új
választójog alapján, a kon-
zervatív klerikálísckkal
egyesült keresztényszocia-
listák 98 mandátumával
szemben, a szocíáldemokra-;
ták 86 maridátumot szerez-
nek. Ferenc Ferdinand kí-
vánságára Beck keresztény-
szo~alistákkal bővíti, ki
kormányát, melyből a cseh
tárcanélküli miniszter ki-
válik. - 'A .trónörökös kö-
veteli, hogy a nemzetiségek
parlamenti többségre jutta-
tása érdekében Magyaror;
szágon is vezessék be az
általános választójogot,

1907. júl. 7. Beck a Reichs-
ratban bemutatja a meg-
ujított Széll-Körber-egyez..
mény becikkelyezéséről szó-
ló javaslatot. Az újabb ob-
strukció következtében a
javasiatra 'vonatkozó részle-
tes tárgyalások csak 1907
szeptemberében kezdődnek
meg a két kormány között.

1907. júl. 8. Megújítják a
hármasszövetséget.

1907. szept, 25. Isvolski
orosz külügymíníszter Bécs-
ben.
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1907. jún. Vasutassztrájk,
díáktüntetések: az egyete-
met bezárják.

1907. okt. Az érdekelt
nagyhatalmak katonai dele;
gátusainak szaloníkií meg-
beszélésén elhatározzák,
hogya macedon kerületek-
re vonatkozó mandátumok
további hét évre való meg-
hosszabbítását követelik a
török kormánytól.

1907. máj. 22-27. Az ifjú-
csehek rendkivüli érdeklő-
dést tanusítanak a Ferenc
Ferdinánd, illetve 1. Fe-
renc József es Bűnting cári
tábornok, II. Miklós cár
külön megbízotti a között
folyó bizalmas bécsi tár-
gyalások iránt. - eleve-
landban megalakul az ame-
rikai Slovenská Liga.

1907. máj. Horvát obstruk-
ció Kossuth Ferenc vasüti
pragmatikája ellen.

1907. jún. Pejacsevich Ti-
vadar horvát bán lemond.
Utóda, az unionista Rakod-
czkay Pál, végleg elmérge-
síti a horvát helyzetet.

1907. júl. 13. Nagyszláv
kongresszus Prágában. 1907. aug, 18. A belgrád!

Délszláv Forradalmi Szer-
vezet a Monarchia annexiós
politikája elleni tiltakozá-
sul ~ Ferenc József szüle-
tésnapján - fel akarja rob.
bantani a szeralevóí, mosz-
tári és bánjalukat székes-
egyházakat. A szarajevói
Stojanovié-csoport taktikai
okokból elhalasztatja a til-
takozó akciók végrehajtá-
sát.

1907. okt. 10. Ideiglenes
pártközi együttműködés a
szlovák nemzeti néppárt és
a szlovák szocíálista (szo-
ciáldemokrata) párt között,
Hlinka és Srobár résztvesz-
nek a nemzetiségi tüntetés-
be fulladt rózsahegyi szo-
ciálista népgyűlésen.
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1907. máj.-jún. Magyar-
cseh közeledésí kísérlet a
magyar parlamentben és
függetlenségi politikában.
Csávolszky Lajos képviselő
folytatja az Ugron Gábor
(1899-1901) és Láng Lajos
(1901-1903) képviselők ál-
tal kezdeményezett szláv-
barát politikát. Csávolszky
már 1901-ben röpiratot adott
ki ,egy osztrák-magyar-cseh,
illetve magyar-cseh monar-
chía lehetőségéről.

1907. szept, Beck az oszt-
rák-magyar gazdasági tár-
gyalásokon a magyar kvóta
felemelését kívánja.

1907. okt. 8. A Beck-
Wekerle-egyezmény, azaz a
kereskedelmi és vámszer-
ződés megkötése. Az új
osztrák-magyar gazdasági
kiegyezés (a kereskedelmi
és vámszövetség helyett)
1917 végéig érvényes, álta-
lános érvényű gazdasági
szerződést alkot.

1907. okt. 10.
sztrájk és tüntető
lás a választójog
ben.

Tömeg-
felvonu-
érdeké-

1907. XXVII. t. c. Appo-
nyi-féle népiskolai törvény-
javaslat a nem állami ele-
mi iskolák jogviszonyairól.

ROMANIA
ERDÉlYI ROMANOK

1907. júl. 8. Megújitják
a hármasszövetséget.

1907. aug. 31. A maceden
kérdésben létrejött angol-
orosz megállapodás az oszt-
rák-orosz viszony elhidegü-
lését és a mürzstegí pro-
gramm teljes feladását
vonja maga után. A balkáni
kérdésekre vonatkozódiplo-
máciai tárgyalások megsza-
kítás nélkül folynak a két
nagyhatalom között.

1907. szept, 28. Áehren-
thal és Izvolskí külűgymi-
níszterek közös jegyzékben
tiltakoznak Szófiában, Bel-
grádban és Athénben a ma;
cedóniai nemzetiségi víllon;
gások míatt, Az osztrák-
orosz jegyzék emlékezteti
az érdekelt kormányokat a
mürzstegi programmnak a
közigazgatási kerületek
nemzetiségi alapon való
megállapítását célzó Igér-e.,
tére.
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1907. dec. 1. A boszniai
törvényhozó testület létre-
hívásáról folytatott osztrák
mínísztertanácsí értekezle-
ten Aehrenthal külügymi-
niszter kijelenti, hogy en-
nek megszervezése előtt
végre kell hajtani az an-
nexiót.

1907. dec. 31. Conrad ve-
zérkari főnök emlékirata az
uralkodóhoz az annexió
tárgyában.
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1908. Az ifju-török moz-
galern által forradalmo-
sított török belpolitikai
helyzetet a Malínov-kor-
mány kedvező alkalomként
felhasználja, hogy autonó-
miát és keresztény közigaz-
gatást \követeljen Macedó-
nia számára. Ugyanekkor
sikerül a bolgár fejedelem-
ség nemzetközi jogi helyze-

1907. okt. 15-25. Andrej
Hlinka cseh- és morvaor-
szágielőadásai a szlovák
politikai helyzetről. Elő-
adásait a cseh-szlovák ösz-
szefogást pártoló egyházi
körök (Stojan hercegprí-
más, Marian .Blaha) rende-
zik, amelyek időközben ki-
eszközölték Rómában egy-
házi felfüggesztése meg-
szüntetését, Előadásai során
Hlinka adományokat gyüit
a felszentelés előtt álló
csernovaí templom javára.

1907. okt. 27. A csernovai
templomszentelés alkalmá-
val a Hlinkára várakozó,
felizgatott néptömeg fenye_
getőleg lép fel a kirendelt
hatóságí közegekkel szem-
ben, akik fegyverüket haSIZ-
nálják, A véres incidens-
nek kilenc halottja lés szá-
mos sebesült je van. Bár a
későbbi kutatások során
(1. 'Sidor: Cerriovác (1937)
kétségkívül beigazolódott,
hogy a csernovaí sortűz
felidézésében elsőrendű
szerepet játszott a gátlás
nélküli külső propaganda,
a csernovaí incidens vég-
leg elmérgesítette a ma-
gyar-szlovák viszonyt.

1907.' nov. 30. j Hlínka
megkezdi fogházbüntetése
kitöltését Szegeden. Hodzá-
haz intézett búcsúlevele
megjelenik az amerikai
szlovák sajtóban.

1907. dec. BJörnstjerne
Björnsen norvég író a
müncheni Márz folyóirat
hasábjain éles bírálatot in-
téz a magyar nemzetiségi
politika ellen es. lemondja
az európai békekongresszu-
son való részvételt. '- Lev
Nikolajeviő Tolstoj tiltako-
zását jelenti be a csernovaí
incidens miatt, melyről há-
ziorvosa a szlovák 'szárma-
zású Makovicky Dusán
értesíti. I

1907. nov. 1. Níkíta mon-
tenegróí fejedelem ellen a
"Montenegrói Forradalmi
Emigráció" által megkísé-
relt merénylet következté-
ben több montenegróí for-
radalmárt kivégeznek.
Szerbia és Montenegró
között évek:reelhidegül a
viszony.

1907. nov. 20. Az uni6t
támogató horvát nemzeti
párt tagjainak többsége
a szerb-horvát koalicióhoz
csatlakozik.

1907. dec. 12. Rakodczay
bán feloszlatja a horvát
tartománygyűlést.

1908. Eduard Benes pá-
risi disszertácíós tanulmá-
nya (Le probléme autrí-
chien et la question tché-
que), mint álcímében is
jelzi (Études sur les luttes
politíques des nationalités
alaves en Autriche), az
ausztriai· szláv nemzetisé-
gek politikai küzdelmeit
tárgyalja. Tanulmányában
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1907. nov. A Poroszország-
hoz csatolt lengyel terüle-
teken országos forrongást
kelt a ! lengyel földbirto-
kokra vonatkozó porosz ki-
saiátításí törvény (En-
teignungsgesetz),

1908. A porosz kormány-
zat újabb 275 millió már-

. kát folyósít a lengyelor-
szági német telepítések oél-
céljaira. Pilsudski megkez-
di a lengyel lövész alaku-
latok szervezését, melyek
később a lengyel légiók
magvát alkották.

MAGYARORSZAG

1907. okt. 30.- A magyar
képviselőházban Hodza in-
terpellál a csernovaí inci-
dens ügyében. Andrássy
belügyminiszter visszauta-
sítja Hodza vádjait.

1908. A szervezett mun-
kások száma 130.000, míg
1902-ben csak 10.000 volt a
számuk.

1908. Megalakul a kon-
zervativ-demokrata párt
Tache Ionescu vezetésével .
December végén Ionel
Br.atíanu alakít kormányt,



1908. márc. 14. Osztrák-
magyar-szerb kereskedelmi
provizórium.

1908. márc. 26. Orosz köz-
vetítő terv készül a török
álláspont és az angol rész-
ről készített macedon terv
áthidalására.

Benes Ausztria föderalizá-
lását és az egyes nemzeti-
ségek autonómiáit ajánlja.
- Setori Watson "Racial
problems in Hungary" ci-
mű könyve a szlovák nem-
zetiségi kérdés magyarelle-
nes 'külföldi propagandája- 1908. jan. 15. A Zágrábba
nak kútforrása lesz. A érkező új bán ellen a hor-
munka irányzatos adat-\'át-szerb koalicíó nagy-
gyűjtésében állitólag Hur- arányú politikai tüntetést
ban, Vajarisky és $robár rendez.
irányításával több szlovák
ellenzéki politikus is köz-
reműködött. - 'Pnágában
Aehrenthal Alajos báró kö-
zös külügymíníszterhez in-
tézett eszperante nyelvü
röpirat jelenik meg a szlo-
vák kérdésről (Hynek
Brouska: Slovakoj kai )Ma-
gíaroj).

1908. jan. 1. A horvát
belpolrtíkaí válság kővet-
keztében Rakodczay bán
beadja lemondását, utódja
Rauch Pál báró .

AUSZTRIA BULGARIA CSEHORSZAG
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1908. jan. 11. Ferenc Fer-
dínánd utasítja katonai ka-
binetirodáját,hogy az oszt-
rák keresztényszocialistálc
révén tiltakozást jelentsen
be. a magyar katonai és
gazdasági igények ellen.

tének tisztázása, a török hű-
béri fejedelemség helyébe
önálló bolgár állam lép. Hul-
gáriának sikerül megegyes-
nie a Portával a keletru-

. méliai kérdésben ís: Török-
ország 125 millió frank
kártérftés ellenében végleg
lemond Kelet-Rumélfáről
Bulgál'ia javára.

1908. jan. 16. A bolgár
Malinov-kabinetnek a ma-
cedon autonómiára és ke-
resztény kormányzatra vo-
natkozó követeléseit a szerb
igények fenntartásával tá-
mogatják Belgrádban.

1~08.febr. Ferenc Ferdi-
nánd az osztrák delegáció-
nál tiltakozik a magyar ka-
tonai kívánságokkal szem-
ben "engedékenységet" ta,
nusító Schönaich osztrák
hadügyminiszter ellen.

1908. márc, 2. A oserno-
vai monstre-pör 54 vádlott-
ja közül negyvenet hat hó-
naptól két évig tartó fog-
házra ítél a bíróság, Az
elítéltek között van Hlinka
unokahuga is.

1908. jan. 27. A szan-
dzsák-vasút vítája, Aehren-
thal közös külügyminiszter
a magyar delegáció ülésén
bejelenti, hogy a Szaloniki-
vel való közvetlen össze-
köttetés céljából - a bel-

l grád-nis{ vonal bizonyta-
lanságára való tekintettel

I - Mitrovicáig ki akarják
építeni a szarajevo-s-uvací
szakaszt. A "szandzsák.
vasút" terve a szerb és
nyugati sajtóban rendkí-
vülí politikai vihart tá-
maszt a Monarchia ellen.
A Buxton-fívérek által írá-
nyitott londoni Balkán-
Komlté az európai béke
f'elborftásával vádolja a
Monarchiát. Izvolski orosz
külügyminiszter lapja (Ros-
sija) a mürzstegí program

.elárulasát hangoztatja. Az
érdekelt hatalmak kezde-
ményezéséreszerb részről
duna-adriai vasút építé.
sének tervét vetik fel,

1908. márc. 1. A török
kormány beleegyezik a ma-
cedóniai kerületi mandatu,
mok 1914. júliusáig való
meghosszabbításába,

1908. febr. V. Bogiéevíó
boszniai politikus Mosztár,
ban megjelenő röpirata az
okkupált tartományok
szerb jellegét hangsúlyoz"
za. (Bosna-Hercegovina su
zernlje po krvi i jeziku
srpske. - Bosznia és Her-
cegovína vér és nyelv sze.
rintszerb föld).

1908. máre, 15. A horvát
tartománygyűlés megnyi-
tásakor a horvát-szerb
koalició képviselői tüntet-
nek a kormányzat ellen. A
bán elnapolja a szábort,
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1908. febr. 25. A horvát
tartománygyűlési választá-
sokon az uniót támogató
kormányzati párt (horvát
nemzeti párt) megsemmi -
sítő vereséget szenved. A
nyolcvannyolc képvisélőből
álló tartománygyűlésben a
horvát-szerb koalició 57, a
jogpárt 22, a pártonkívü-
liek 7 mándátumot szeréz-
nek, míg a nemzeti párt
csak két mandátumot kap.

ROMANIA
ERDÉLY' ROMANOK

1908. jan. 27. Aehrenthal
külügymíríiszter az osztrák
delegáció ülésén bejelenti a
szandzsák vasút tervét.

1908.jan. 29. VII. Edward
trónbeszédében halasztha-
tatlannak mondja a mace-
dóniai reformot .

1908. febr. 4. A szan-
dzsák-vasút körüli vitában
a török kormány beleegye-
zését adja ,a terv megvaló-
sításához.

1908. marc, 3. Nyilvános-
ságra hozzák a Macedó-
niára vonatkozó radikális
angol reformtervezetet.
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19G8. ápr. Felfüggesztik a
cseh tartománygyűlést és
helyébe országos bizottsá-
got állítanak. - Megújul a.
cseh társadalmi obstrukeíő,

19G8. máj. A szlovák
nemzetiségi, néppád véd-
nökségével új múzeumépü-
letet avatnak Túróeszént-
mártonban.

19G8. ápr. 15. A horvát.
szerb koalició kiáltványt
intéz Rauch Pál bán ellen.
- A bán az egyetemi ifju-
ság tüntetéseit támogató
Surmin és Manojlovié zág-
rábi egyetemi tanárokat
felfüggeszti. - A sérelmes
intézkedés míatt Zágráb-
ban egyetemi sztrájk tör ki.

1908. júl. Sztrájk a \Bul-
gáríát lés Törökországot
összekötő nemzetközi vasút
személyzete körében.

19G8. júl. IG. Szaloniki ben
a török títkos rendőrség 38
ifjútörök tisztet tartóztat
le. A letartóztatások míatf
Macedóniában kormány-
ellenes tüntetések kezdőd.,
nek.

1908. aug. 13. VII. Edward
az ischli találkÓzón a Mon-
archla Balkán-poHtiká,iá-
nak mödosítását és anémet
s7iöV'etségtöl való eltávolo-
dást ajánlja Ferenc József-
nek.

1908. aug. 19. A bécsi kö-
zös minisztertanács hozzá;
járul az annexíóhoz.

1908. aug. Prágában
nagysdáv kongresseust
rendeznek a "neoszláviz-
mus" jegyében. A kon-
gresszus alkalmából dr.
Karel Kramáf reíchsrati
cseh képviselő röpiratot ad
ki a kongresszus és a neo-
szlávizmus alapelvéről: a
szláv népek kulturálís és
gazdasági összefogásáról
(Die Slawenkonferenz in
Prag).

1908. aug. 9-11. 80 szlo-
vák és 160 lengyel tanító
érkezik a prágai "neoszláv"
kongresszusra,

1908. aug. Szerb és hor-
vát . delegá'tusok 'a prágai
szláv kongresszuson.

1908. szept. 3. A berch-
tesgadení tárgyalásokon
Aehrenthal külügymínísz-
ter felveti Tittoni olasz kül-
ügyminiszter előtt az an-
nexió kérdését.

1908. szept. 15-16. A
buchlaui találkozón Aeh-
renthal és Izvolski orosz
külügyminiszter az an-
nexíóról és ennek kapcsán
a tengerszoros okra vonat-
kozó nemzetközi egyezmény
módosításáról tárgyalnak.
Aehrenthal kijelenti, hogy
a Monarchia nem támaszt
kifogást a tengerszoros-
egyezmény módosítása el-
len.

1908. seept, 29. Ferenc Jó-
zsef az annexió tárgyában
leveleket intéz a .berlini.
kongresszus hatalmai hoz a
tartományok annektálásá-
nak "megindokolása" vé-
gett. E leveleket a Mo-

" .>336



LENGYELORSZÁG VILÁGTöRTÉNETMAGYARORSZÁG

22 Radisics E.: A Dunatáj Ill.

1908. aug. 7. Aehrenthal
külügyminiszter Beck és
Wekerle miníszterelnökök
tudomására hozza, hogy a
Monarchia külügyi érdeke
az annexió azonnali végre-
hajtását kívánja.

1908. ápr. Izvolski orosz
külügyrrdniszter- emlékira-
tot intéz Aelirenthal közös
külügyminíszter hez, mely-
ben a két nagyhatalom kö-

_zötti közeledés érdekében
a Monarchia balkáni poli-
tikajának módosítását kéri.

1908. jún. 9-10. VIr. Ed-
ward király és II. Miklós
cár a revali t.a,Iálkozón a
többi között a macedon
kérdésről is tárgyainak. Az
orosz részről készített re-
formjavaslatot, melyhez
időközben a Monarchia
hozzáj árult, Nagy-Britan-
nia is elfogadja.

1908. júl. 2. Iswolskí orosz
külügyminíszter előzetes
ajánlata a Monarchiának az
annexió kérdésében.

1908. júl. 23. Kücsük Said
nagyvezír a balkáni török
tartományok lakósságának
az ifjú-török mozgalommal
szemben való megnyerése
érdekében visszaállítja az
1876. évi alkotmányt. Az
alkotmány visszaállítását a
török fennhatóság vagy
.részleges hűbér alatt élő
balkáni népek osztatlan
lelkesedéssel üdvözlik, mint
a modern Törökország felé
vezető út első fázisát.

1908. aug. 27. Fallieres
francia, elnök ~a,lá1ko,zik
II. Mikl-ós cárral Revalban.

1908. szept, 15. Buchlauí
tárgyalások Iswolskí és
Aehrenthal között az an-
nexió ügyében.

1908. szept, 25. Iswolskí
orosz külügyminiszter a
Dumában beszédet mond a
Monarchia balkáni törekvé-
seiről.
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narchia diplomatái csak az
annexíó napján (okt. 5.)
nyujtjákát az érdekelt ha-
talmaknak. ~ Ugyanakkor
Tittoni olasz külügymínísz-
ter Izvolskí tudomására
hozza, 'hogy' orosz hadüze-
netesetén Olaszország is
hadbanállónak tekinti ma-
gát a Monarchíával.

1908. !okt. 5. Ferenc Jó-
zsef al~írja. az annexíőt be-
jeIentő uralkodói kézíratot,
- A7. annexiót nyilvános;
ságra hozzák Bosznia-Her-
cegovinában,

1908. old. 7. Törökország
bécsi követe bejelenti, hogy
Törökország a szándzsák
visszaadása ellenére tilta-
kozik az annexíó ellen.

1908. okt. 9. Aehrenthal
külügymíníszter nem fo-
gadja el a bécsi szerb kö-
vet tiltakozását.

1908. okt. 31. Pichon
francia ikülügymíníszter a
Monarchia és Törökország
bevonásával az annexíó, a
török rendezés es egyéb
időszerű ügyekben európai
konferenciát javasol. Aeh-
renthal bejelenti, csak az
esetben biztosíthatja a
Monarchia részvételét az
összehívandó kongresszu-
son, ha 'ezen az annexíót es
a török jóvátételt nem tár-
gyalják. - Aehrenthal beie-
lentése következtében az
európai konferencía terve
meghiusul.
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1908. okt. 5. Ferdinánd
bolgár fejedelem az an-
nexió hírére bejelenti, hogy
Bulgária végleg függetlení-
'ti magát a török befolyás
alól es felveszi a cári cimet.

1908. olct, 9. I Ferdínánd
bolgár eár iirnovói koroná-
zása,

CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOYAKOK:

1908. okt. FokQZiÓdik az
országos bizottság ielleni
'társadalmi obstrukció Cseh-
országban.

1908. okt. 5. Belgrádban
felháborodással fogadják a
Monarchia bej elentését, •....
Aszófiai szerb követ kor-
mánya nevében üdvözli
Bulgária állami független-
ségének proklamálását. I !

1908. 'okt. 7. Szerbía moz-
gósí t és 'tiltakozik az an-
nexíó ellen.

1908. okt, 9. A belgrádi
skupstinában a Monarchiá-
hoz íntézendő azonnali had-
üzenetről szóló javaslatot
huszonhét szótöbbséggel le,
szavazzák, - Szerbía híva-
talesan képviselteti magát
Ferdínánd bolgár cár timo-
vóí koronázásán,

1908. okt. 20-nov. 10.Pé-
ter király megbízásából
Milovanovié Párisban, Lon-
donban Jég Rómában, Pasiő
és György' trónörökös
Szentpétervárott tiltakoz-
nak az annexió 'ellen. A til-
takozások során szerb rész-
ről közvetítő [avaslatot ter-
jesztenek 'elő egy szerb-
montenegróí korrídorra vo-
natkozólag, mely Szerbiá-
nak 5786 km' (203.997 la-
kos), Montenegrónak 4773
km" (113.110 lakos) területet
biztosítana az annektált
tartományokból.

1908.okt. 28. A török kor-
mány hivatalosan birtokba
veszi a noví-pazaj-í szan-
dzsákot.
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1908. okt. 3. Az annexíő
ügyével foglalkoző magyar
minisztertanács helyteleníti
a tartományok annektálá-
sáto

1908. oikt. Két uj szociálís
törvény az ingyenes elemi
oktatásról és a munkásnők
éjszakai ,munkaidejének
szabályozásáról :(XLVI.,
LIlL tc.), A korrnány álta-
lános, de nem egyenlő, plu-
rális választójogról szóló
javaslatot terjeszt elő (nov.
11.).

1908. okt. 5. Ausetrta
annektáLia Boszniát. és
Hercegovínát.

1908. okt. 6. Az érdekelt
nagyhatalmak tiltakoznak
az annexíó ellen.

1908. okt. 7. Grey angol
külügyí államtitkár tiltako-
zik az annexió végrehajtása
ellen.

1908. okt.-nov. Rendki-
vüli éles angolszász sajtó-
kampány az annexíó miatt.

1908.okt. 28. A novípazarí
szandzsákot hivatalosan is
átadják Törökországnak.
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1908. nov. Beck visszalép,
belügyrninísztere, Bíenerth
kormányt alakít.

1908. dec. 26. Aehrenthal
külügyminiszter emlékirata
az osztrák-magyar politikai

- és gazdasági, együttműkő.,
désről.

1909. Ausztria kiépíti a
Tauern-vasutat.

r:

1909. jan. 4. C'onrad vezér-
kari főnök Szerbia elleni
katonai akciót ajánl Aeh-
renthainak.

1909. jan. 5. Ferenc Fer-
dinánd emlékiratban kéri
az uralkodót, hogy sem ka-
tonai, sem pénzügyi ked-
vezményekben ne részesítse
Magyarországot.
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1908. dec. A megoldatlan
macedón kérdés nemzet-
közi bonyodalommal fenye-
get. A macedón forradalmi
mozgalom vezetői az 1894.
évi szófíaí macedón kon-
gresszus határozatainak
valóra váltását követelik,
mely szerínt a macedóniai
bolgárok ügyét nagyhatalmi
döntés elé kell vinni. Az
1899-ben alakult macedón
forradalmi liga ismételten
fegyvereseszközökhöz nyul.

1908. nov. U. A szlovák
sajtó vísszautasítja And-
rássy plurális szavazati
rendszeren alapuló válasz-
tójogi tervezetet.

1908. nov. 13. AlbiÍ.n-ifjú-
török konfliktus az írásbe-
liség kérdésében. A mo-
nasztiri albán kongresszus
a török írás ellen és a latin
ábécé használata mellett
dönt.

1909. jan. Justh Gyula
nemzetiségi békeprogramm;
[át a csehbarát SIZlovák kö-
rök elutasítják. ;- A szlo-
vák sajtó a nagy :epikus
népi költő, Hviezdoslav
születésének hatvanadik
évfordulóját ünnepli.

1909. Rauch Pál bán a
horvátországi szerb rezolu-
cionisták állítólagos ma-
gyárellenes ,.összeesküvé-
se" miatt a zágrábi ügyész-
ség útján eljárást indít a
Príbiéevíé-fivérek (Adám
és Milán), valamint további
51 szerb nemzetiségű egyén
ellen. A zágrábi szerb nem-
zetiségi pör, melynek vád-
lottait T. G. Masaryk vé-
di, Friedjung Henrik egye-
temi tanár, a nagy-osztrák
politika előharcosának és
Na:stié koronatanúnak meg-
bízhatatlan, illetve hamis
tanúvallomásai következté-
ben botrányba fullad. Ennek
ellenére a Pribléevíé-fivé,
reket 12-12 évi, a vádlot-
tak többséget 5-8 évi bör-
tönbüntetésre itélik, Bár az
elítélteket két, éven belül
kegyelemben részesítik, a
zágrábi per végleg forradal-
masította a .balkáni közvé-
leményt a Monarchia ellen.

1909. jan. 2. Milovanovié
szerb külügyminiszter a
skupstínában Bosznia-
Hercegovína számára teljes
önkormányzatot követel és
Novakovié képviselő inter-
pellációjára válaszolva ki-
jelenti: a Balkán-államo-
kat csak a Monarchia fe-
lől fenyegeti veszély. Az
6-radikális Protié Stojan
képviselő megállapítja:
"Közöttünk és Ausztria,
Magyarország között csak
akkor lehet béke és jó-
szomszédság, ha a Monar-
chia feladja nagyhatalmi
állását és rászánja magát
arra, hogy keleti Svájcnak
rendezkedjék be.

1909. jan. 3. A skupstína
határozati javaslata Szer-
bia és Montenegró bizton-
sága érdekében az annek,
tált területek török fenn-
hatóság alá helyezését kö-
veteli, a nagyhatalmak el-
lenőrzése mellett. A skup-
stinai határozat egyidejű-
leg fenntartja a szerb-
morstenegrói korridorra vo-
natkozó kívánságot is.
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1909. A függetlenségi párt
nem tud a választójog kér-
désében megegyezni s ket-
tészakad. A koalíciós 'ker-
mányzás csődöt mond. -
A zágrábi nemzetiségi pert,
a magyar közvélemény
visszatetszéssei fogadja.

1909.jan. Justh Gyula nem-
zetíségí békeprogrammja.

1908. dec.. .25. Iswolskí a
pétervári Dumában az an-
nexiós vita kapcsán Bal-
kán-szövetség létrehivását
javasolja.

1909. Bosznia : és Her-
cegovina annexíója miatt
Oroszország beavatkozási
politikát kezdeményez a
Balkánon egy monarchia-
ellenes balkáni &láv szö-
vetség létrehívása érdeké-
ben. Ugyanakkor Anglia ;is

I
érdekeltséget jelent be a
balkáni kérdéssel kapcso-
latban.

1909. Blériot Franciaor-
szágból Angliába repül.

1909-1911. Silkertelen an-
gol-német tárgyalások a
hajóépítés kérdésében.
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1909. jan. 9. A Monarchia
különféle vámkedvezménye-
ken !kívül 54 millió arany-
koronát ajánl fel a Portá-
nak az annektált tartomá-
nyokban lévő török állami
birtokok megváltása fejében

1909. jan. 17. Aehrenthal
elveti a vezérkar által aján-
lott Szerbia elleni katonai
akció tervét.

1909. jan. 28. Ferenc 'Jó-
zSef levelet intéz II. Miklós
cárboz, melyben biztosítja,
hogy ~ Monarchiának nin-
csenek expanziós smndékai
Szerbiával szemben.

1909. febr. 14. Ferenc
Ferdinánd súlyos támadást
intéz Aehrenthal külügy;
miniszter ellen, akit a "ma-
gyar érdekek kíszolgálójá-
nak" mond,

1909. márc. 16. Oroszország
82 mílliós kölcsönt folyósít
Bulgáriának és hozzájárul,
hogy az 1878. évi, részben
még fennálló török hadi-
sarcból annyit töröljenek,
mely megfelel a Bulgária
irányában támasztott 125
míllíós török kárpótlásnak.
amit a török kormány az
elmaradt adók és a kelet-
ruméliaí vasút megváltása
fejében igényelt.

1909. márc. 29. A bécsi
közös mínísztertanács eL
rendeli az annexió ellen til-
takozó Szerbia elleni rész-
Ieges mozgósí tást.
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1909. jan. 10. Milovanovié
szerb külügymíníszter kör-
jegyzéket intéz az európai
hatalmakhoz Bosznia-Her-
cegovína autonómiája ügyé·
ben.

1909. febr. 5. Zivkovié
szerb hadügyminiszter 33
és félmillió dinárt kér had-
felszerelési célra a skup-
stinától.

1909. febr. A Ceskoslo-
venská Jednota Karel Hav-
líéek Borovskyra hivatkoz-
va a cseh-szlovákegyesité-
si mozgalom Jelszavává te-
szí: "Csehország, Morvaor-
szág, Szlovenszkó és 'Szilé-
zia a mi hazánk."

1909. máre, A cseh or-
vosok egyesülete a "szlo-
vák nemzetiségi sérelmek"
miatt visszautasítja a bu-
dapesti nemzetközi orvos-
kongresszuson való rész-
vételt. Ugyanakkor a cseh
és szlovák sajtó rokon-
szenv-nyilatkozatot tesz
Ferenc Ferdinánd "szláv"
politikája felé,

1909. márc. 2. Izvolski
orosz külügyminiszter a te·
rületi követelésekről való
lemondást ajánlja a szerb
kormánynak,

1909. márc. 3. A szerb
kormány jegyzéket intéz a
nagyhatalmakhoz. melyben
az annexió következtében
emelt területi és gazdasági
követeléseiről lemondva,
aláveti magát azok dönté-
sének.

1909. máre, 25. György
herceg, szerb trónörökös, a
háborús nemzeti párt feje,

. visszavonul és lemond trón.
öröklési dogáról.

1909. márc. 27. Áehren-
thal és Cartwright bécsi
angol' nagykövet megálla-
pítják a barátságos viszony
helyreállí tására vonatkozó
nyilatkozat szövegét, me-
lyet a belgrádi kormánynak
elfogadás végett megkül-
denek,

1909. márc. 29. A szerb
kormány vonakodik aláírni
a Monarchiával való barát-
ságos viszony helyreállítá-
sára vonatkozó nyilatkoza-
tot, rnire az érdekelt hatal-
mak: Oroszország, Anglia,
Franciaország, Nérriet- és
Olaszország demarsot in-
téznek Belgrádhoz.



YILAGTöRTÉNETLENGYELORSZAG MAGYARORSZAG

1909. febr. 21. Az uralko-
dó kihallgatáson fogadja a
kartellbank (az Osztrák-
Magyar Bankkal együttmű,
ködő magyar jegybank) ala_
pitásának tervét előterjesz-
tő Kossuth Ferencet.

ROMANIA
ERDélYI ROMANOK

1909. febr. 26. A Monar-
chia és Törökország jóvá-
tételi szerződést kötnek az
annexió során felmerült tö;
rök követelések tárgyában.
A Monarchia a tartomá-
nyokban lévő török állami
birtokok megváltása fejé-
ben 54 millió koronát fizet
a Portának és hozzájárul a
vámtarifa 4%-05 felemelé-
séhez. A porta erre elis-
meri az annexiót.

1909. márc. A nyugati
sajtóban enyhülés követke-
zik be a Monarchia balkáni
politikájával szemben, sőt
a Temps és a Saturday
Rewiew élesen bírálják a
szerb--montenegrói korri-
dorra vonatkozó szerb ja-
vaslatot.

1909. márc. 25. Izwolski
orosz külügyminiszter
Oroszország nevében elis-
meri az annexíót.

1909. márc, 29. üthatalml
démars Szerbiához a Mo-
narchiával való diplomáciai
viszony helyreállítása vé-
gett.
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1909. márc. 31. Szerbia
bécsi képviselete útján a
nagyhatalmak kívánságára
békenyilatkozatot juttat el
a Monarchia külügymínísz-
teréhez.

1909. ápr. 1. Az annexíós
válság formai elsimítása eL-
lenére szerződésnélkülí ál-
lapot áll be a Monarchia és
Szerbia között, mely 1910.
július 27-ig tart.

1909. nov. 30. Olasz-oszt-
rák-magyar kompenzácíós
megállapodás a szandzsák
olasz megszállása esetére.
A Monarchia hozzájárulása
ellenében Olaszország ígé-
retet tesz, hogy balkáni vo-
natkozású ügyekben nem
tárgyal harmadik hatalom-
mal a Monarchia tudomása
és részvétele nélkül.

1909. dec. 15-18. A Reichs-
rat rendkivüli ülése 'az
obstrukció ellen.
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1909. nov. 25. Ferdinánd
bolgár cár Hartwig belgrá-
di orosz követ felkérésére
látogatást tesz. Belgrádban.

CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOVAKOK

1909. jún. A Reichsrat új-
ból határozatképtelen a
cseh obstrukció miatt.

1909. máre. 31. Az ötha-
talmi demars következté,
ben Simié bécsi szerb kö-
vet kormánya nevében ild-
jelenti, hogy Szerbia az
annexíó révén nem érzi
magát megrövidítettnek,
kész felvenni a barátságos
kapcsolatokat a Monarchíá-
val és hadseregét békelet-
számra csökkenteni.

1909. ápr. 21. Szerb kül-
d.őttSJégrészt vesz a péter-
várí nagyszláv kongresszu-
son,

1909. nov. 25. Hartwig
belgrádi orose követ kezde-
ményezésére létrejön a. bel-
grádi szerb-bolgár király-
találkozó. Ferdínánd bolgár
cár Belgrádban a közös
balkáni érdekekről nyilat-
kozik. - Pasíő és Milova-
novié ugyanakkor Péter-
várott II. Miklós cárral ta-
nácskoznak.
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MAGYARORSZÁG,

1909. ápr. 19-22. Osztrák-
magyar tárgyalások a ma-
gyar kartellbank ügyében
Bienerth és Wekerle, illetve
Bilinski osztrák pénzügy-
mdniszter, Szterényí és
Kossuth Ferenc között. A
tárgyalások eredménytele-
nek, a Bienerth-kormány
elutasítja a magyar kartell-
bank tervét.

1909. ápr. 24. Kossuth Fe-
renc és Apponyi Albert
uralkodói audi encián elő-
terjesztik az önálló magyar
bankra vonatkozó függet-
lenségi pártí javaslatot.
Ferenc József elutasítja a
magyar banktervet.

1909. okt. 20. Az uralkodó
rendkívülí mínísatertanács-!
ra hívja az csetrák és ma-
gyar kormányok miniszte-
reit, melyen bejelenti, ihogy
az egész Monarchíában
egységes, általános válasz-
tójog megvalósításáig nem
hajlandó újabb reformok-
ról tárgyalni. A miniszter-
tanácson jelenlévő magyar
kormányférfiak ezzel kap-
csolatosan ismételten fel-
vetik az önálló magyar
bankra vonatkozó kívánsá-
galkat.

1909. nov. 11. Szakadás a
függetlenségi párt ker etén
belül. Kossuth Ferenc és
Justh Gyula frakciói külön
válnak.

VILAGTöRTÉNETROMÁNIA
ERDU YI ROMANOK

1909. júl 10. Ferenc Fer-
dinánd a sinaíaí látogatás
alkalmával, a román szö-
vetség ellenében állítólago-
san felajánlja Erdélyt Ro-
mániának,

1909. júl. 24. Bratianu ro-
mán miniszterelnök víszo-
nozzaFerenc Ferdinánd
sinaiaí látogatását. A bécsi
tárgyalások során Br;atianu
Silistriára vonatkozólag ra
Monarchia támogatását
kéri.

1909. márc .. 31. Szerbia a
nagyhatalmak kívánságára
elismeri az annexíót,

1969. ápr, 5-10. A törők.
parlament és szenátus el-
fogadja a Bosznia-Hercego-
vinára vonatkozó osztrák-
magyar kárpótlást.

1909. ápr. 14. Abd ul Ha-
mid szultán támogatás ával
Konstantinápolyban ,ellen-
forradalmat szerveznek az
ifjú-török uralom ellen.

1909. ápr. 23. Az ifjú-tö--
rökök a szálonikií helyőr-
séggel Konstantínápoly el-
len vonulnak, leverik. az
ellenforradalmat és Abd ul
Hamidot lemondatják.
Utódja öccse,Resad effendi
V. Murád néven lép trónra.

1909. máj. 26. Az 1878.
évi berlini kongresszusnak.
Montenegro állami függet-
lenségét korlátozó szaka-
szát az annexió diplomáciai
vitájának zároaktusaként.
eltörlik a nagyhatalmak.

1909. okt. 10. Törökor-
szágban felszínre tör a mo-
narchiaellenes irányzat.
Általános áru- és .szállítási
bojkott a Monarchia ellen
az annexió miatt.I 1909. okt. 24. Itália és
Oroszország Racconigiben
megegyeznek a balkáni
kérdésben.

1909. nov. Hartwig Niko-
la], a pétervárt külügyi hi-
vatal balkáni osztálya ve-
zetőjének belgrádi követté
kinevezésével megkezdődik
a Balkán-Szövetség diplo-
máciai megszervezése.
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1910. jan. Szlovén ob- 1910. jan. 24. Sándor szerb
strukció iskolai követelések trónörökös baráti látoga-
ügyében. tást tesz Szófiában.

1910. febr. 17. A bosnyák
Látszatkcrmány megadása.

1910. máj. 30. Ferenc Jó-
zsef szarajevóí Látogatása.

1910. júl. 27. Keresleedel-
'mi szerződés Ausztria-Ma-
gyarország és Szerbía 'kö-
zött.

1911. jan. 3. Conrad ve-
-zérkari főnök jegyzéke
.Aehrenthal külügyminisz-
terhez a Monarchia elleni
olasz katonai előkészületek-
ről. ; I i J
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1910. Benes csatlakozik
Masaryk oseh realista párt-
jához .. Bienerth a csehek-
hez való közeledés jeléül
Thun t 'grófot , Csehország
helytartójává nevezi ki. A
kínevezés következtében a
csehországi németek soro-
zatos zavargásokat okoz-
nak. Az obstrukcíó ;átterjed
a I bírodalmt gyűlésre, a
Reichsrat újból munkakép-
telen.

1910. febr. Rózsahegyröl
a cseh-szlovák irányzat,
Turócszentmártonból a
szlovák nemzeti irány hi-
vei táviratban fordulnak
az uralkodóhoz, tartson ki
az általános választói jog
mellett.

1910. jan. M. Mandic hor-
vát publicista Zágrábban,
a Matica Hrvatska kiadá-
sában megjelent könyve
(Povíjest okupacije Bosne i
Hereegovine - Bosznia-
Hercegovina megszállásá-
nak története) újabb politi-
kai feszültséget okoz.

1910. febr. 5. Rauch Pált
'I'ornaáié Miklós zágrábi
egyetemi tanár váltja fel.
Az új horvát bán "nemzeti
haladópárt" néven új párt-
alakulatot szervez, mellyel
uníonista többséget igyek-
szik biztosítani a szábor-
ban. '

1910. márc. 22-26. Péter
szern király látogatást tesz
Pétervárott. A szerb király,
látogatást Milovanovié mí-
níszterelnök és Pasié kül-
űgyminíszter készítik elő.

1910. máj. 20. A Torna-
sic-féle horvát válasetétör-
vényi reform ötven ezerről
kétszázhúszezerre emeli a
választék számát.

1910. Jún, 15. Varesanín
boszniai vezérlő tábornok
ellen politikai merényletet
követnek el Szerajevóban,

1910. márc. 9.A túróeszént-
mártoni szlovák nemzetisé-
gi párt programja az 1868:
44. t.-c. (nemzetiségi tör-

-vény) végrehajtását, az ál-
talános, egyenlő és tit-
kos választói jogot, a
szlovák iskolaügy rendezé-
sét és a közigazgatás re-
formját követeli. - A szlo-
vák nemzetiségi párt nem-
zetiségi kongresszus össze-
hívását javasolja, melyen
megtárgyalnak a magyar-
országí nemzetiségi kérdé!"
rendezésre váró ügyeit.

1910. júl 7-10. Milovano-
vié szerb miniszterelnök
utasítására szerb újságíró
küldöttség utazik a szófíaí
nagyszláv kongresszusra.

1910. Júl. 27. Megszűnik
a szerződésnélküli viszony
Szerbia és Ausztria-Ma-
gyarország között. Uj ke-
reskedelmi szerződés jön
létre a Monarchia és Szer-
bia között.

1910.aug. 22. A "koalicio-
nista obstrukcíó" kővetkez-
tében Tomaiíié horvát bán
elrendeli aszábor feloszlatá-
Soát.A horvátországi tarto-
mánygyűlésen a nemzeti
haladó párt (Tomasié párt-
ja) 18 mandátumával szem,
ben a horvát-szerb koali-
ciónak 36, 'a keresztény-
szocialístáknak 14, a hor-
vált jogpártnak és a Radié-
féle horvát parasztpártnak
9-9, a szerb radikálisok-
nak 1 mandátumuk volt.

1911. Nagyfontosságú kőz-
igazgatási, közoktatásí és al-
kotmányjogi reformok Bul-
gáriában. -Az új bolgár al-
kotmány értelmében a füg-
getlen bolgár királyság hi-
vatalos neve "Carszt.vo
Balgarija". Az alkotmány-
reformot az oroszbarát Ge-
sov-kormány lépteti életbe,
mely a macedón kérdés bé-
kés rendezése érdekében
titkos szövetséget köt \Szer-
biával s ezzel megveti alap-
ját a későbbi Balkán-szö-
vetségnek.
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1910. jan. 17. Khuen-Hé-
derváry második kormánya.

1910. Carp míniszterel-
nök; külügyminisztere Ma-
iorescu, aki 1912 őszén,
Carp visszavonulása után,
miniszterelnök lesz.

1910. máre. 21. Khuen-
Héderváry királyi .kézírat-
tal feloszlatja Ja Házat.
Obslt:rukció a parlamentben,
a miniszterelnök könnyeb-
ben megsebesül.

1910. május. A képviselő-
választásokon a koalicíós
pártok felmorzsolódnak. A
mandátumok óriási többsé-

I
gét (257) a Szabadelvű párt
örököse: Tisza István Mun-
kapártja nyeri el. -. A
Kossuth Ferenc és .Iusth
Gyula vezetése alatt álló
függetlenségi frakciók ösz-
szesen 85 maridátumot SIZe-
réznek, - Választójogi re-
form Horvátországban: a
szavazók száma 50.000-rM
220.000-re 'emelkedik.

I
'1911.A parlament viharos

hangulatban tárgyalja a
véderő-törvény javaslatot

(létszám- és adóemelés), -
Júliusban tizenhét napos
obstrukció a javaslat, ellen. !

I
!

!
I
I
i

1910. Megalakul a La-
bour-Party. - Portugália
köztársaság.

1910. ápr, 10. A Imricai
törökellenes albán tüntetés
alkalmával a tömeg a ker-
mányzóságí palota előtt el-
égeti a török ábécés köny-
veket.

1910. (jún. 15. Szerb nacío-
nalisták merényletet követ-
nek el Szarajevóban Vare-
sanín tábornok, boszniai
katonai narancsnek ellen.

1910. aug. 28. Monteneg-
róban kikiáltják a király-
ságot, Nikita Petrovíé feje-
delem felveszt a királyi eí-
met,

1911. Forradalom Kíná-
ban; a következő évben ki-
kiáltják a köztársaságot,
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1911. okt. Az olasz-török 1911. okt. 1. Szófiában
ellenségeskedések (trípolí- elhatározzák a Szerbiával
szi hadjárat) alkalmából Fe- való diplomáciai és katonai
rene Ferdinánd a hármas- szövetség megkötését. Ri-
szövetségnek Olaszország zov, a bolgár kormány meg-
általi megszegéséről nyilat- bizott ja Belgrádba utazik.
kozik és megtorlást követeli
Olaszország ellen.

I

AUSZTRIA I
1911. febr. Bienerth fel-I

oszlatja a Reichsratot, Az I
új választásokon a keresz-I
tényszocialisták érzékeny
veszteséget szenvednek, 76
mandátumukkal szemben a
"német nemzeti szövetség"
(német Iiberális és nemzeti
fraikciók blokkja) 104 man-
dátumot szeréz és a biro-
dalmi 'gyűlés Jegerősebb
párt ja lesz.

1911. Jun. Bienerth le-I
mondása után az uralkodó
Gautschot bízza meg kor-
mányalakítással. A diarma-
dik Gautsch-kormány bel-
ügyminisetere Wickenburg
gróf, pénzügyminisztere
Robert Meyer.

1911.szept, 19. Schönaich
közös hadügyminiszter le-
mond; Utódját, Auffenber-
get már nem birodalmi (kö-
zös), hanem a Monarchía
hadügyminiszterének neve-
zik ki.
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1911. okt. 1. Milovanovié
szerb miníszterelnök kör-
jegyzéke a balkáni status-
quo .revízióját kéri a nagy-
hatalmaktól.

1911. old. 11. Milovano-
vié és Gesov míníszterelnö-
kök a belgrádi tárgyaláso-
kon megállapodnak a Bosz-
nia-Hercegovinára vonat-
kozó szerb és "bizonyos

- macedon területekv-re vo-
natkozó bolgár jogigények
kölcsönös elismerésében.

1911.febr. Lubor Nieder-
le dr. cseh etnográfus ada-
tai (Národopisná mapa etc.)
alapján Louís Leger, a JCol-

ló ge de France tanára és
Masaryk barátja könyvet
ir a szláv fajr6I. (La race
slave.)

1911. máj. Az országos
választásokon a szlovák
nemzetiségi pártok öt rnan-
dátumot szeréznek.

1911. febr. 15. Péter szerb
király látogatást tesz Ró-
mában.

1911. márc. A bulgáriai
Gesov-kormány kinevezése
alkalmával Szerbia új szó,
fiai követe Spalajkovié
lesz. - Altalános lázadás
Észak-Albániában a török
uralom ellen. Az albán for-
rongással kapcsolatban
Oroszország felszólítja Tö-
rökországot a szomszédos
Montenegro érdekeinek
tiszteletben tartására, a
Monarchia pedig az albán
kérdés - békés rendezése
tárgyában tesz javaslatot a
török kormánynak.

1911. jún. V. Mohammed
az albániai forrongás el-
simultával körutat tesz
Albániában, békepolitikát
és politikai amnesztiát hir-
det, albán nemzeti iskolá-
kat, latinbetűs iráshaszná-
latot engedélyez. - Torna-
sic horvát bán elnapolja
a szábort a horvát-szerb
koalíció sérelmt índítvá,
nyának beterjesztése, illet-
ve a leöltségvetési bizott-
ság javaslatának elvetése
miatt.

1911.aug. Dél-Albániában
ismét fellobban aiellensé-
geskedés a török kőzígaz-
gatás ellen. A török kor-
mány keresztény közigaz-
gatásí vezetők kinevezésé-
vel megoldja az újabb vál-
ságot. - Ugyanakkor Al-
bánia északi J részén meg-
újulnak a partizánharcok,
melyek szinte megszakítás
nélkül tartanak az első bal-
kán-háborúig.

1911. szept, 30. Katonai
jellegű tütkos tárgyalások
Belgrád és Szófia között a
Törökország elleni beavat-
kozásról.

1911.aug. 13. A hodonini
(morvaországí helység. T.
G. Masaryk szülőhelye),
cseh-szlovák ifjúsági kon-
gresszuson Vavro Srobár a
cseh-szlovák politikai Ik:öl-
osönösségről, T. G. Masaryk
viszont a szlovák "haladók"
és "klerikálisok" ellentéte-
ról beszél, ami kínos visz-
szatetszést kelt ill rózsahe-
gyi frakció Hlinka vezeté-
sével megjelent tagjai kö-
zött.
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1911.jún. A szlovák nem-
zetiségi pártemlékiratban
kéri Khuen-Héderváry ma-
gyar rníníszterelnöktől a
Matíca felújítását és a szlo-
vák tannyelvű középisko-
lák újbóli engedélyezését. A
rníníszterelnök kítérö vá-
laszt ad a memorandumot
átadó killdöttségnek.

1911. aug. 31. Meghosz-
szabbitjak az orosz-francia
katonai egyezményt. Szep-.
tember 14-én az Ochrana
egyik ügynöke, Bagrov
Kievben agyonlövi Stolypin
orosz miniszter elnököt.

1911. aug.. 31. A francia-
orosz .katonaí szövetséget a
szerződés megkötése nap-
ján nyilvánosságra hozzák
Belgrádban .

1911. szept. 29. Olaszor-
szág hadat üzen Török-
országnak.

\
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1911. nov, Gautsch lemon-
dása után Stürgkh gróf hi-
vatalnok-kormányt alakít.
A kormány új tagjai Hei-
nold belügy, Engel pénz-
ügy, Hussarek közoktatás-
ügy és Spitzmüller keres-
kedelemügyi miniszterek.

1911. nov. 30. Az uralko-
dó Conrad vezérkari főnö-
köt felmenti és hadsereg
felügyelőnek nevezi ki.
Conrad utódja Chemua al-
tábornagy.

1912. Stürgkh önkényeslen
elrendeli a házszabály-meg;
szigorítás további megnosz-
szabbítását, - Az osztrák
szocíáldemokrata párt éle-
sen tiltakozik Strügkh dik-
tatóríkus kormányzati rend-
szere ellen. I

1912.febr. Gróf Aehrenthal
külügymíníszter halála
után az uralkodó Bcrchtold
Lipót gróf pétervárt nagy-
követet a Monarchia kül-
ügyminiszterévé nevezi ki.

1912. febr. 29. Bolgár-
szerb szövetségt szerződést
kötne'k Ssőflában. A szerző-
dés a "macedon érdekszfé-
rákv-ra vonatkozólag úgy
határoz, hogy a Sar-dagtól
északra eső területek Szer-
biát, a Rodope-hegységtől
és a Sztruma folyótól ke-
letre eső területek Bulgá-
ríát illetik; a közbeeső
földsávra vonatkozólag pe-
dig kölcsőnösen elismerik
a cár dönJtőbíráskodását.
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1911. nov. 8. Tomasié
horvát bán az újabb ob-
strukciók következtében fel-
oszlatja a szábort és elren-
deli az ú] választásokat.

1911. dec. 14_ 'I'omasiő
nemzeti haladó párt ja sú-
lyos vereséget szenved a
horvátországi tartomány-
gyűlési választásokon.

1912. jan. 19. 'I'ornasiő le-
mond,utódja Cuvaj Ede.
Zágráb tüntet az új bán
ellen.

1912. jan. 25. Cuvaj bán
feloszlatja a horvát tarto-
mánygyűlést.

1912. febr. Niklta, Mon-
tenegro kírálya látogatást
tesz Pétervárott.

1912. febr. 29. Spalajkovié
szófiai szerb követ kormá,
nya nevében aláírja' a
szerb-bolgár szövetségí
megállapodást.

1912. márc. 13. Belgrád-
ban megerősítik a szerb-
bolgár szövetségí megálla-
podást.

1912. máJrc. 31. Cuvaj
bán felfüggeszti a horvát
alkotmányt s mínt királyi
biztos elrendeli az állam-
rendőrség megszervezését,
az előzetes 'cenzúrát és az
álitalános gyülekezési tilal-
mat.
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1912. márc, 4., majd máj.
23. A munkásság forradal-
mi tömegsztrájkja Buda-
pesten a .tí'tkos választójog-
mellett. A mozgalmat és a
párhuzamosan kí tör'tsztráj-
kot a csendőrséggel és ika-
.tonasággal megerősített
rendőrezredek csak napok
multán tudják elfojtani.

1912. márc, 25. Az ural-
kodó a horvátországi zavar-
gások rníatt felfüggeszti a
horvát alkotmányt.

1912. ápr. 22. Lukács
László minisztériuma. Az
új kormány voltaképpen
csak annyiban különbözik
az előbbitől, hogy a pénz-
ügyi tárcát Teleszky Já-
nossal, a horvált míníszter-
séget .Iosipovich Gézával
töltik be, ta belügyi tárcát
pedig rnaga Lukács László
vállalja.

1912. jan. J. Barbulescu
román közírónak a rornán-
balkáni összefogá st ajánló
könyve (Relations des Rou-
maíns avec les Serbes, les
Bulgares, les Grecs et la
Croitíe) Belgrádban lelkes
visszhangra talál.

1912. Franciaország el-
foglalja Madagaszkárt.-
Home Rule az ír kérdés-
ben. - A létrejött Balkán-
szövetség eredeti célki tűzé-
sétől eltérően előbb Török-
ország ellen fordul, bár a
szövetség éle változatlanul
a Monarchia ellen irányul.

1912. jan. A VI. orosz szo-
eláldemokrata kongresszus
(összoroszországí pártkonfe-
rencia) Prágában. A konfe-
reneia megválasztja a párt
központí bizottságát, Lenin
és Sztálin tagjai a bizott-
ságnak.

1912. jan. 17. Az ifjú-
törökök győznek a török-
országí választásokon.

I
1911. dec. 6. A bécsi közös I

mínísztertanácson ;Khuen-I
Hédervárv magyar minisz-
terelnök a balkáni helyzet-
tel kapcsolatban a /béke I

1 fenntartását kívánja. . i
I

1912. A lublini es siedl- 1912-14. Tisza István tár-
ceí kormányzóságok egyes gyalásai román nemzetiségi
részeiből megszervezík a politikusokkal. \
chelrni új orosz kormány-
zóságot.

1912. jan. Galiciai rutén
tiltakozás a véderőtörvény
ellen. A Stürgkh-kormány
a galiciai tiltakozás Ieszere,
lése érdekében megígéri a
lembergi 'egyetem felállítá-
sá't.

1912. Az 1891. évi o,rosz-
francia katonai szerződés
kiegészítése végett titkos
tengerészeti egyezmény jön
létre, amelynek értelmében
Franciaország kötelezi ma-
gI~t, hogy háború eseten
flottájával megakadályozza
a Monarchía flottájának
benyomulását a Földközi-
tengerre. - Ugyanezen év-
ben Anglia kötelezí magát
Franciaország északi és nyu-
gati partjainak megvédé-
sére, valamint anémet
flotta lekötés ére az Északi-
tengeren. ~ Az angol püs-

"pőkök, élükön a Canter-
bury-i érsekkel, felemelik
szavukat a macedóniai gö-
rögök elnyomása ellen.

1912. ápr, 22. Megindula
Pravda.
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II 1912. ápr, 29. lA bolgár-j
szerb megállapodást kato-

I
nai záradékkal látják el.
Szerbia százötvenezer. Bul-
gáría kétszázezer katona
mozgósítását vállalja a 'I'ö-
rökország elleni háború-
ban.

1912. máj. 16. A bolgár-
szerb katonai egyezmény
kiegészítéseként Gesov bol-
gár miníszterelnök és Pa-
nas szófíaí görög követ szö-
vetsegí szerződést kötnek.

1912. aug. 14. Ferdinánd I
cár trónralépésének negyed-I
:százados évfordulóján nagy

I ünnepség Tirnovóban. -

1912. szept. 24. Berchtold
a delegációk ülésén ikijelen-
ti, hogy a balkáni válság
veszélyezteti a világbékét.

1912. okt. 8. Poincaré in-
dítványára Oroszország és
a Monarchia balkáni köve-
tei "statusquo-jegyzéket"
nyujtanak át Belgrádban,
Szófiában, Athénben és
Cetinjében. A jegyzékben'
az érdekelt hatalmak hang-
súlyozzák, hogy háború
esetén sem járulnak hozzá
a balkáni statusquo meg- I 1.~12. nov. 7-9. Bolgár
változtatásához, _ Nikita gyozelem a csataldzsaí üt-
Montenegro királya a jegy~ közetben,
zék átvételeker közlí, hogy 1912. nov. 11. A bolgár
Marutenegro az abban fog- csapatok váratlanul meg-
laltakat már nem veheti szállják Szaloníkit, Innen
tudomásul, mert néhány csak 1913 májusában vo-
órával előbb megüzente nulnak ki míre a szaloníkií
Törökországnak a háborút. Incidens ~iatt 1913 [unius

1912. nov. Conrad ismét elsején Szerbia és Görög-
átveszi a. vezérkar vezete- ország szövetséget kötnek
sét. - A Reichsrat megsza; Bulgária ellen. Ez az Ú. n.
vazza a mozgósításra vonat- szaloníkíí megállapodás,
k<;JZÓ.kivételes hadi tör- melyben Szerbía Monasztír,
vénycikket. Ochrida és a Djevdjelig

húzódó macedón sáv, a ,gö-
rögök pedig a Serres,
Drama, Szaloniki és Kavala
helységekkel határolt terü-
letre támasztottak igényt,
s közvetlen kiinduló pontja

. lett a második' Balkán-
háborúnak.

1912. okt. 18. Bulgária és
Szerbia egyidejűleg hadat
üzennek Törökországnak.
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1912. jún. Pasié szerb
külügyminiszter Pétervá-
rott.

1912. jún. 8. Horvát auto,
nómista merénylet Cuvaj
horvát bán ellen.

1912. júl. 1. Mílovanoví-
éot a míníszterelnökségben
Paáié váltja fel.

1912. szept, Szerb-rnon-
tenégről egyezményt köt.
nek Genfben .

1912. okt. 14-20. A mon,
tenegrói csapatok Plaváig
nyomulnak előre.

1912. okt. 17. Szerbia
megszakítja a diplomáciai
viszonyt Törökországgáj. -
Másnap hadat üzen a Por'
tának.

1912. okt. 22-24. Szerb
győzelem a törökökön' a
kumanovóí síkon.

1912. okt, 24-nov. 28. A
szerb csapatok a inacedó.
niai és északalbániai arc-
vonalszakaszon megszáll-
ják Kumanovot, Skopljet,
Monaslbirt, Ochridát és Du,
razzót, - Észak-Albániában
az előnyomuló szerb csapa-
tok megteremtik az össze-
köttetést a montenegróiak·
kal.

1912. nov. 25. Belgrád
hozzájárulásával megkez-
dődnek az első Balkán-há-
ború fegyverszüneti tárgya-
lásai.
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1912. nov. '1.5. Conrad ve-
zérkari főnök elrendeli a
galiciai helyőrségek meg,
erősítését.

23 Radisics E.: A Dunatáj Ill.

MAGYARORSZAG

I
I 1912. jún. 4. Tisza István

házelnök a házszabályok
megsértésével keresetülerő-
szakolja a véderő-törvényt.
Törvény a pozsonyi és deb-
receni tudományegyetem
felállításáról (XXXVI. tc.).

1912.jún. 7. Kovács Gyula
parasztpárti képviselő par-
lamenti ,ülés alatt rálő
Tiszára ..

1912. jún. 8.. Zágrábban
merényletet követnek el
Cuvaj horvát bán ellen.

1912. aug. Pejacsevich
Tivadar volt horvát bán a
horvát képviselők nevében
a magyarországi ország-
gyűlésen tiltakozását je-
lenti be a Cuvaj bán sérel-
mes intézkedései következ,
tében bekövetkezett hor-
vátországi fejlemények
miatt.

ROMANIA
ERDÉLYI ROMANOK

1912. aug. 24. Berchtold
külügymíníszter sinaiai lá-
togatása

1912. nov. 28. Conrad ka-
tonai delegációt vezet Bu-
karestbe.

1912. nov. 29. Hötzendorfi
Konrád látogatást tesz Bu-
karestben (Károly királynál
s Románia területi követe-
lései iránt érdeklődik. Ká-
roly .javasoLja a dobrudzsaí
határok kiigazítá:sá't s haj-
landónak mutatkozik szem,
behelyezkedni Oroszország-
gal, azonban Carpon )kívül
senki sem' áll mell ette.

I

1912.. aug. 9-16. között
Poincaré Látogatást tesz
Szentpétervárott.

1912. aug. 13. Berchtold,
a Monarchia külügyminisz-
tere körjegyzékben fordul
az érdekelt balkáni hatal-
makhoz a háborús veszély
elhárítása érdekében.

1912. ssept, 30. Török-
ország elutasítja Bulgária,
Szerbía, Görögország és
Montenegró közös jegyzéket
a török területen levő 'euró-
pai kisebbségek önkormány-
zatának 'rendezése tárgyá-
ban.

1912. okt. 13. A Balkán-
szövetség 'tagjai ultímá-
tumban követelik a Portá-
tól Macedónia teljes önkor-
mányzatának azonnali meg-
adását. A Porta elutasítja
az ultimátumot és mozgó-
sít,

1912. okt. 18, Itália a
balkáni fejlemények elleni
tiltakozásul Lausanneban
azonnali békét köt Török-
országgal.

1912. nov, 28. Valonában
Izrnail Kemal bej elnöklé-
sével, az ideiglenes albán
bizottság proklamálja a
független albán államot.
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1912. dec. 5.-20. T. G.
Masaryk kétízben tárgyal

1912. dec. 9. Auffenberget 1912. dec. 11-1913. jan. Belgrádban szerb kormány-
Krobatin külügyminiszter A ilondoni tárgyalásokon politikusokkal.
váltja fel. Bulgárta megkapja. az

Enosz-Midia.-vonaItól nyu-
gatra. eső területet Drmá-
pollyal, Ugyanekkor Tö'rök·
ország Iemond Macedöníá-
ról is, melvnek hovatarto-
zása miatt a szővetségesek
között később kítör a,máso-
dik Balkán-háborű,

1912. dec. 24. A közös rní-
nisztertanácson Berchtold a
Szerbiával való feszültség
enyhüléséről számol be.

1913. jan. Conrad vezér-
kari főnök a balkáni kato;
nai eseményekre hivatkoz-
va felhatalmazást kér a
Szerbia elleni mozgósításra,
Krobatin hadügyminiszter
a közös minisztertanácson
bejelenti, hogya hadsereg
felkészültsége nem kielé-
gítő, Az osztrák szociálde-
mokrata párt és a munkás
szakszervezetek taglétszáma
meghaladja a félmilliót
(505.673). '

1913. febr. 2. Ferenc' Jó-
zsef sajátkezű aevelet küld
Hohenlohe herceg alezre-
dessel II. Miklós cárhoz "a
közös füzaö kérdések tisz-
tázása érdekében".

1913. febr. 22. Ferenc Fer-
dinánd tiltakozik Conrad
vezérkari főnök orosz; és
szerbellenes katonai tervei
ellen.

1913. máj. 29. Az áruló
Redl vezérkari ezredes ön-
gyilkossága.
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1913. máj. 25. PaSié szerb
miniszterelnök Spalaikovié
szóflai szerb követ útján
jegyzéket juttat el a bolgár
kormányhoz, melyben a ko-
rábbi szerb--bolgár szer-
ződés módosítását sürgeti.

,CSEHORSZAG I
,CSEHEK, SZLOVAKOK I SZERBIA, HORVATORSZAG

1912. dec. 18. F'reá cseh-
agrár képviselő nagyszabá-
sú beszédet mond a Reichs-
ratban a hadiszolgálatról'
szóló javaslat elfogadása
ellert

1912. dec. 3. Belgrádban
és a többi balkáni főváros-
ban aláírják a nagyhatal,
mak által közvetített fegy·
verszünetí megállapodást.

1913. - jan. 30. Belgrád
kezdeményezésére a szövet-
séges balkáni hatalmak
felmondják a fegyverszü-
netet.

1913. ápr. Nikita a nagy-
hatalmak jegyzéke és a kö-
zös flotta felvonulása el-
lenére folytatja Skutarí
ostromát. A montenegrói
csapatok április 23-án be-
vonulnak a városba.

1913. ápr, 28. A nagy-
hatalmak felszólítják Mon-
tenegrót Skutar] kiüríté-
sére. Nikita a város kíürí-
tését területi és gazdasági
kárpótláshoz kötí. Máj. 4-én
a Monarchia katonai felvo-
nulásának engedve kiürítí
Skutarit.

1913. mar, 27. Pasió a
skupstinában a Vardar völ-
gyét követeli.
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1913. Az ideiglenes len-
gyel nemzeti bizottság meg-
alakulása, Az ideiglenes
bizottság az összes lengyel
titkos katonai alakulato-
kat 'egyesíti a függetlenségi
harc előkészítése érdeké-
ben.

1912. dec. 31. Bécsi kor-
mánykörökben nagy érdek-
lődéssei fogadják Lukács
László magyar miníszterel-
nök választójogi reformter-
vezetét. A tervezet a vá-
lasztói jogosultságot ér-
telmiségieknél 24, általában
30 éves korhatárhoz köti.

1913. febr. 5. A bukaresti
egyezményben Románia és a
Monarchia hétéves (1920-ig
érvényes) szövetségí szerző-
dést kötnek. Az egyezmény
eredményeként Románia a
péterváradi tárgyalások
(1912. márc. 9--13) után
megkapja Silistriát.

1912. dec. 5. A hármas-
szövetség megújítása.

1912. dec. 10. Esszád pasa,
Kemal Izrnail hej 'ellenfele,
Dúrazzóban albán "ellen-
kormányt" létesít.

1912. dec. 17. A Iondoní
nagyköveti konferencia al-
bán autonómiát és adriai
szerb kijáratot ajánl,

1913. Belgiumban általá-
nos sztráik tör ki a választó-
jog kiterjesztéséért.

1913. jan. 23. A Szaloniki-
ben megkötött szerb--gö-
rög szövetséggel megkez-
dődnek a második Balkán-
szövetség előkészítő tárgya-
lásai. -- Üjabb ifjú-török
forradalom tör ki Konstan-
tinápolyban a katonai és
diplomáciai vereség követ-
keztében. A felkelők Kijamil
pasa kormányát eltávolít-
ják, Nazim hadügymínísz-
ter politikai merénylet ál-
dozatául esik. -- Mahmud
Sefket pasa, az új nagy-
vezír átveszi a hatalmat.

1913. márc. 20. Oroszor.,
szág bécsi nagykövete út-
ján felkéri a Monarchiát,
ne alkalmazzon kényszert
Montenegró ellen a Sku-
tari-ügyben.

1913. Jan, 26. Rendkívüli
szociáldemokrata pártgyű-
lés Budapesten. A kon-
gresszuson a belga és oszt-
rák szociáldemokrata pár-
tok hivatalosan képviselte-

I tik magukat

1913. máre, 16. Az ellen-
zék végső harcot hirdet a
választójogi reformért.

1913. máj. 4. Montenegró
kiüríti Skutarí't,

1913. máj. 28. Berchtold,
a Monarchia külügymínisz-
tere, Romániával való meg-
egyezésre szólítja fel SZÓ-
fiát. Ugyanakkor Szasze-
nov orosz külügymíníszter
Szófiában a Balkán-államok
leszerelését javasolja.
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1913. jún. 29. A kitört má-
sodik Balkán-háborúban
Ausztria-Magyarország ér-
dektelenséget tanusít. -

356

BULGARIA

1913e . máj. 31. Gesov bol-
gár miniszterelnök a máso-
dik Balkán-háború elhárí-
tása érdekében a határ-
menti Caribrodban 'talál-
kozik Pasíöcsal, ugyanakkor
Saravov bolgár főmegbízott
Szalonikiben Venizelosszal
tárgyal. Az egyeztető tár-
gyalások nem síkerülnek,
Gesov korrnánya lemond.

1913. jún. 7-10. Az UJ
Danev-kormány .elhárítja
Szaszonov orosz külügy- I

miniszter, majd II. Miklós
cár felszólítását a lefegy-
verzésre vonatkozólag. Da-
nev míníszterelnök éles-
hangú válasziratban 'eluta-
sítja Pasics újabb jegyzekét
a szerb-bolgár területi ':ren-
dezés ügyében.

1913. jún. 19. Danev el-
hárítja II. Miklós cár úiabb
meghívását, melyben a bal-
káni kormányfők részvéte-
lével tartandó pétervári
konferenci ára Bulgáriát is
meghívja.

1913. Jun, 22. A várnai
koronatan ács hozzájárul a
háborúhoz. Bobcsev szófíal
orosz követ a monarchía
diplomáciai térhódítását je-
lenti a bolgár fővárosból,
mire Szaszonov 'Szerbia
mellé áll.

1913. jún. 29. A bolgárok
a szerb arcvonalon táma-
dást indítanak, kitör a má-
sodik Balkán-háború. A
Danev-kormány külpoliti-
kája csődöt mond, Orosz-
ország Szerbiát támogatja,
Németország La román és
görög Hohenzollernek ér-
dekében semleges marad,
a Monarchia pedig nem
avatkozík az eseményekbe.

1913. júl. 2. Konstantín
görög trónörökös támadást
indít a déli bolgár front-
szakasz ellen.

1913. júl. 6. Ghenadiev
Radoszlavov és Toncsev
bolgár politikusok felszólít-
ják Ferdinánd bolgár cárt,
kérje a monarchia támoga-
tását.

CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOVAKOK

1913. júl. Karel Kramár,
a cseh nemzeti demokrata
párt vezére a nemzeti moz-
galom élére áll.

1913. máj. 30. Londonban
aláírják az 1. Balkán-há-
borút lezáró békeszerződést,
me1y az Enosz-Midia-vo·
naltól nyugatra eső terüle.
teket a balkáni szövetsége-
seknek itéli. - Belgrádban
a macedón területek arány-
talannak minősített meg.
osztása míatt még a béke-
kötés napján megerősítik
a Macedóniára vonatkozó
szerb-görög titkos meg-
állapodást.

·1913. jún. 1. Szalonikiben
a szerb-görög szövetség
ügyében újabb tárgyalások
kezdődnek.

1913. jún. 10. Belgrád fel·
tétel nélkül hajlandó a le-
szerelésre, Szófia viszont
kondominiumot követel a
vitás macedon területeken.
Miután Szófia elutasítja
Belgrád komprornisszumos
ajánlatát, Oroszország
Szerbia mellé áll s ezen az
oroszbarát Danev-kormány
kinevezése (1913. jún. 7,)
sem változtat.

1913. jún. 29. Hadüzenet
nélküli hadiállapot Szerbia
és Bulgária között.

1913. júl. 9. Szerbia a kö-
zel tíz napos bregalnícaí
csatában általános vissza-
vonulásra kényszeríti a
bolgárokat.
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1913. JÚD. A nemzetközi
ellenőrzö bizottság Duraz-
zót és Valonát befolyása
alá vonja és eltávolítja az
ideiglenes albán kormá-
nyokat. _

1913. jún. 8. II. Miklós
cár, akit az érdekelt balká-
ni hatalmak az 1912. feb-
ruár 22-iki szerb-bolgár
szövetségí megállapodás
értelmében a vitás macedó-
niai terület ügyében döntő-
bírónak kértek fel, távíra-
tot intéz Belgrádhoz és
Szófiához, melyben dönté-
sét a két állam azonnali le-
szereléséhez köti.

1913. jún. 24. A június
.s-én berekesztett londoni
békekonferencia zárójelen-
tése a macedon kérdés ren-
dezetlenségében [elöli meg
az új viszály! okát.

1913. jún. 25. Megkötik a
második Balkán-szöve1;sé:-
get. Bulgária helyét Romá-
niával töltik be.

1913. jún. 29_ug. 10.
Második Balkán-háború.
Bulgária Ietörése,

1913. jún. Mérsékelt vá-
laszt6jogi reform. A vá-
lasztók száma 1,000.000-ról
1,800.000-re emelkedik. -
A népiskolák száma 16.861,
ezek közül 3320 Illem-ma-
gyar tannyelvű. - Tisza
sikerrel tárgyal a horvát
ellenzékkel.

1913. ~ÚD. 4. Nagyarányú
munkástüntetés Budapes-
ten. '

1913.jún. 10-1917. JÚD. 15.
Tisza István második kor-
mánya. \

1913.jún. 19. Tisza István
magyar miniszterelnök kép;
viselőházi beszéde a bal-

I káni nemzetek független-
ségi jogairól.

1913. júl. Bríand francia
míníszterelnök bejelent!i. a
hároméves katonai szolgá-
latot.

1913. júl. 9. Románia
megüzeni a hadait Bulgáriá-
nak is ezzel beleavatkozik a
balkáni határkérdések míatt
ki tört második balkáni há-
borúba. - A román csapa-
tok behatolnak Dobrudzsa
déli részébe : s átlépík a
Duna vonalát
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1913.aug. 10. A bukaresti 1913. aug. Stürgkh elren-
békében, mely I a bolgár- eli .a cseh tartománygyűlés
török békekötést az érde- feloszlatását. A tartomány-
keltek belügyének rninősítí, gyűlés helyébe közigazga;
Bulgáriát minden vonalon tásí bizottságet szerveznek,
visszavonulásra kényszerí- Stürgkh újabb önkénye
tik. A bukaresti határoza-: rendkívülí felháborodást
tok értelmében Bulgária új kelt a cseh közvélemény-
határait a Tutrakan-Er- ben.
kene-vonal, a. Vardar és
Truma vízválasztói - és a
Mesta torkolata képezik.
Szalonikit és Kavalát Gö-
rögország, Silistriát, Ro-
mánia, Monastirt Szerbia
kapja.

1913. aug. 8. Berchtold
érdeklődő jegyzéke Olasz-
és Németországhoz egy
Szerbia elleni háború ese;
tére. Olaszország tiltakozása
és a tartózkodó német vá-
lasz következtében Berch-
told elejti a Szerbia elleni
háború tervét.
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1913. júl. 15. Törökország
általános támadást indít
Bulgária ellen és vissza-
veszi Lüleburgaszt, Nevro-
kopot, majd Drínápolyt,

1913. júl. 16. A Danev-
kormányt elmozdítják, Ma-
linov demokrata politikus
kormányalakitásí kísérlete
nem sikerül.

1913. júl. 17. Az orosz-
ellenes, sztambulovísta Ra-
doszlavov-kormány Bulgá-
ria megmentése érdekében
Berchtoldhoz fordul, aki
eredménytelenül lép közbe
Bukárestben.

1913. júl. 18. Ghenadiev
bolgár külügymíníszter kü-
lőnbéke-kérelmét elutasít-
ják Bukárestben.

1913.júl. 20. Bulgária bé-
két kér a balkáni szövetke-
zett hatalmaktól.

1913.júl. 12. A szerb csa-
patok Viddinig hatolnak
előre.

1913.aug. 10. A szerb és
görög delegátusok aláírják
a bukaresti békét amely-
ben a győztes Szerbia Kelet-
Macedónián kívül megkap-
ja !KocánáiJ és Istipet, Gö-
rögország az égeitengeri
sávot Kavallával.
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1913.aug. 1. Gróf Peja-
csevich Tivadar horvát-
szlavón-dalmát miniszterré
történt kinevezése után elő;
készíti a magyar-horvát
békéltető tárgyalásokat. -
A tárgyalások során a hor-
vát !pártok a jogpárt kívé-
telévelelfogadják a meg-
egyezés alapjául az 1868 :
XXX. t.-c.-et.

19J.3. júl. 13. A -tőrökök
megszálljálc Kelet-Ruméliát,
a románok Dobrudzsa (déli
részét A t román követelé-
sekhez Szaszenov orosz
külügyminíszter is haj-
landó hozzájárulni.

1913. aug. 10. A bukaresti
béke Romániának juttatja
Dobrudzsa déli részét. A
békeértekezleten Maioreseu
elnököl, aki az év végéig a
kormány élén marad.

1913. júl. 29. A londoni
nagyköveti konferencia ki-
mondja Albánia, mint "a.
nagyhatalmak védnöksége
alatt áIló semleges ország"
megalakulását. Az erről
szóló határozat megállapít-
ja, hogy Albánia fejedel-
mét, aki nemzetközi bizott-
ság felügyeletével kormá-
nyoz, a nagyhatalmak hoz-
zájárulásával a közeljövö-
ben megválasztják.

1913. júl. 3'0. A román
kormány meghívására Pa-
síé szerb míniszterelnök
résztvesz a második Bal-
kán-háborút lezáró buka-
resti békeértekezletén. ,.-.
Szerbia Kelet-Macedónián
kívül Koéánát és Istipet
követeli. . .

1913. aug. 10. Szerbía,
Görögország és Románia,
illetve Bulgária megbízot-
tai (Paáié, Venízelos, Maío-
reseu, illetve Tonéev) alá ir -
ják a bukaresti békeok-
mányt,
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1913. szept, 6. Conrad ve-
zérkari főnök Berchtold
külügyminiszter hozzáj áru-
lását kéri Szerbia és Mon-
tenegró megszállására vo-
natkozólag. Berchtold az
uralkedóra hivatkozva el-
utasítja Conrad követelését.

1913. okt. 1. Közös oszt-
rák..német demars Belgrád-
ban. Az a:láíró hatalmak az
északalbániai terület kíürí-
tését követelik a szerb kor-
mánytól.

I
I

1913. okt. 2. Conrad a
Szerbia elleni katonai akció
tervezetét előterjeszti az
uralkodónak.

1913. okt. 13. OsZlt,rák·ma-
gyar' ultimatum Szerbiához
és Montenegróhoz Albánia
kiürítése érdekében. Szer-
bia és Montenegróeleget
tesznek a Monarchia ultí-
mátumának.
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1913. szept, 19. Sztambul-
ban megkötik a bolgár-tő-
rök békét, rnelyben Török-
ország visszakapja Driná-
polyt s a bolgár-török ha-
tárt a Rezvaja=-Marica 'fo-
lyók torkolatának vonalá-
ban állapítják meg.

CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOVAKOK

I
I

1913. aug. 11. A nagyha-
talmi bizottság megálla-
pítja Albánia déli határait
és a vitás koricai kerülete!
Albániának ítéli. - Szer-
bia viszont nem hajlandó
az északalbániai terület ki-
ürítésére, amiért Berchtold,
a Monarchia külügyminísz-
tere, hadüzenettel fenyege-
tőzik, de Berlm és Róma
közbelépésére letesz tervé,
ről.

1913. aug. 13. Spalajkovíé
volt szó fiai szerb követ a
második Balkán-Szövetség
közös feladataként a Mo-
narchia elleni küzdelmet
jelöli meg.

1913. aug. 18. Cuvaj bán
utóda, Skerlecz Iván báró,
horvát bán, erélyes rend-
szabályokat foganatosít a
horvátországi szerb nacio-
nalisták ellen. '

1913. okt. 13. A Monar-
chia ultimátumot intéz.
Szerbiához az albán terüle-
tek azonnali kíürítésére vo-
natkozólag.

1913. okt. 20. A szerb
csapatok megkezdik Albá-
nia kíürítését.

1913. okt. 25. Észak-Al-
bánia szerb részről tőrténő
katonai kiürítése- befejező-
dik.

1913. nov. 1. Pasíé szerb
míníszterelnök Spalajkoví;
éot pétervári követté ne-
vezi ki.

1913. nov. 4. A belerádi
szerb félhivatalos lap (Mali
Journal) az északalbániai
kiüritést kommentáló cik-
kében a Monarchiát ,,8iz.er-
bia legveszedelmesebb el-
lenfelének" mondia.
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1913.okt. 3. A bécsi közös
minisztertanácson Tisza ma-
gyar kormányelnök javas-
latára elutasítják Conrad
háborús terveit .

1913. okt, 13. A Monar-
chia ultímátuma Szerbiá-
hoz az észak-albáriíai terü-
let kíüritésa ügyében.

1913. szept, 6. Conrad tá-
bornok, a Monarchia ve-
zérkari főnöke, Berchtold
külügyrniníszterhez inté-
zett bizalmas tervezeteben
Szerbia és Montenearó
megszállásat ajánlja. Con-
rad jegyzéke magyar poli-
tikai körökben általános
megütközést kelt, - Tisza
a közös mínísztertanácson
visszautasítja a Conrad-
féle háborús tervezetet.
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1913. okt. 26. A szociál-
demokrata párt .nagygyű-
lésén tiltakozik a kor-I mányzat munkásellenes I
kflengései ellen. '

1913. nov. 3. Horvát-ma-
gyar megegyezés a hely-
ségnevek és a vasúti szol-
gálatí szabályzat módosítá-
sa tárgyában.
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1914. febr. 7. A Monar-
chia és Olaszország meg-
egyeznek Wied Vilmos né-
met hercegnek albán feje-
delemmé való jelölésében.
Wied herceg a meghívást
elfogadja, .a nagyhatalmak
hozzájárulnlak a jelöléshez.

1914. máre, 23-25. II.
Vilmos nérriet császár Fe-
renc Ferdinánd vendége
Bécsben és Triesztben.

1914. ápr. 4. Berchtold és
San Giuliano márki külügy-
míníszterek az abbázíaí ta-
lálkozó során újabb, ideig-
lenes egyezményt kötnek.

. 1914. jún. 11-13. II. Vil-
mos és Ferenc Ferdinánd
konopístí találkozója, ,
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1914. febr. 23. Itélet a
máramarosi skizma-pör-
ben. Kabaljuk Alexej pra-
voszláv vándorpapot négy
és félévi fegyházra, társait
hat hónaptól két évig ter-
jedő fegyházra ítélikj.állam-
ellenes nemzetiségi ízga-
tásért" . A pör Európaszérte
vísszatetszést kelt, kivált a
galiciai és ukrajnai szláv
körökben. Bobrínskií her-
ceg, a galiciai pravoszláv
mozgalom Irányítóla meg-
jelenik a tárgyaláson.

1914. ápr. A cseh reali sta,
szeeialista és nemzeti de-
mokrata pártokhoz tartozó
hazafi ak egy csoportja el-
határozza, hogy Cseh !Maf-
fia néven titkos politikai
rnozgalmat szervez a Mo-
narchia szétbomlasztására.
A QV!affiaegyik előkésútője
Machar osztrák vezérkari "
tiszt, ismert cseh költő.

BULGARIA CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOVAKOK,

1913. nov. 30. Ferdinánd
cár visszatér Szó fiába és
feloszlatja a lázongó szo-

I branjet. Az osztrákbarát
Radoszlavov-kormány ön-

, kényes intézkedéseket foga-
natosít orosz- és szerbbarát
elemek ellen. Ezzel egyidő-
ben trredenta propagandát
indít a bukaresti békében
elvesztett Kelet-Macedónia,
az égei tengeri Isáv és, Dél-
Dobrudzsa bírtokáért.

1914. febr.-június .. Ghe •..
nadiev bolgár külügyrni-
níszter előzetes diplomáciai
megállapodások kötésére
utasítja a sztambulí, bécsi
és berlini bolgár követeket.

liJ14. máj. A prágai nagy-
szláv kongresszuson a Maf-
fia megbízottal a márama-
rosi skizma-pört a. szláv
Európa egyetemes sérelme-
ként tüntetik fel.

1913. nov. 12. Szerbía és
Montenegro szövetségí
megállapodást kötnek a
novípazarí szándzsák fel-
osztására vonatkozólag.

1914. febr. 9-10. Pasíé,
Brádanu és Venizeles a
három államot érdeklő bal-
káni kérdésekről tárgyal
Bukarestben.

1914. febr. 11-13. Bel-
grádi tárgyalások Pasi é és
Venízeles között. A meg-
beszéléseken résztvesz
Hartwig belgrádi orosz kö-
vet is.

1914. márc. 14. A Szer-
biának ítélt macedóniai te-
rületekkel kapcsolatos vi-
tás gazdasági és birtok-
ügyek rendezése tárgyában
Szerbia és Törökország
Belgriádban megállapodást
írnak alá.

I 1914. jún. 23. A katonai
I körök által szított külpoli-
tikai feszültség miatt Péter
szerb. király feloszlatja a
skupstínát.

1914. jún. 24. Péter király
uralkodói jogokkal ruházza
fel a katonai körök által
támogatott Sándor trón-
örököst.
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11914. Új sajtótörvény

1914 jan. A galiciai tar-! (XIV. tc.).
tománygyűlést kibővítik 1914. Jan, A balkáni ki-
és újjászervezik. A galiciai I vitel rendkivüli arányú le-
lengyel politikusok egy I csökkenése következtében
csoporeja pártközí koalí., ipa:ri J munkanélküliség áll
ciót készít elő. I'be, egyedül Budapesten

több mint harmincezer
munkanélkülí gyári mun-
kást tartanak nyilván.

1914. febr. Tisza tárgyalá-
sokat folytat román nem-
zetiségi politikusokkal.

1914. máirc. 3. Dalmát
nacíonalísták merényletet
követnek el Wickenburg
gróf fíumei kormányzó el-
len.

1914 máj. 20. Zágrábban
merényletet követnek el
Skerlecz horvát bán ellen.
Az újabb merénylet híre
magyar politikai körökben
rendkívülí izgalmat kelt.

1

1913. nov. 13. Szaszonov
figyelmezterd a cárt a ro mán-
orosz kapcsolatok elmélyí-
tésének szükségességére, 1913. dec. 25. A pétervárt

Novoje Vremja közli az
1913. jún. lü-én Bukárest-
ben kötött román-szerb
titkos szerződés szövegét,
melyet Maioreseu román és
Paáié szerb míniszterelnök ,
Avarescu '€s Putnik vezér-
kari főnökök társaságában
kötöttek "bizonyos magyar
területek háború esetén
történő elcsatolására",

1914. jan. 30. Szaszonov
orosz külügymáníszter el-
nöklésével megkezdődik a
balkáni hatalmak péter-
vári konferenciája. A kon-
ferencián román, görög és
szerb delegációk vesznek
részt. }

1914. jan. 4. Bratíanu má-
sodszor alakít kormányt,

1914. márc. 7. Wied Vil-
mos, Albánia fejedelme
Durazzóba érkezik.

1914. márc, 10. Katonai
egyezmény a hármasszövet-
ség hatalmai, Aussteía-Ma-
gvacorsság, Németország és
Ofaseország között.

1914. máj. 20. Esszád
pasa, ~ első albán kabinet
bel- és hadügyminisztere
puccsot készít elő Wied
Vilmos fejedelem ellen aki
elfogatja. .,' .'

1914. máj. 23. Altalános
felkelés Albániában.
Wied Vilmos olasz hadi-
hajón elhagyja Durazzót.
A nagyhatalmak nemzet-
közi ellenőrzése alá helye-
zett albán fejedelemség a
gyakorlatban meg szűnik,

1914. jún. 1. Románia fel-
mondja a Monarchiával kö-
tött katonai egyezményt. .

1914. jún. 14. II. Miklós
cár Konstanzában találko-
zik Károllyal, Ugyanebben
az időben Szaszonovval tár-
gyal IS kijelenti neki, hogy
Románia érdekeinek megfe-
lelően fog cselekedni. A ba-
karesti orosz követ, Pok-
Iewski ~ozieJ.,l kérdésére
Br atíanu hasonló választ ad
Románia magatartását ille-
tőleg arra az esetre, ha a
Monarchia Szerbiára támad.
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1914. jún. 28. A boszniai
körútján Szeradevőba ér-
kező Ferenc Ferdinánd
trónörökös és neje politikai
merénylet áldozatául esnek.

1914. jún. 31. Berchtold
közös külügymíníszter közli
gróf Tisza István magyar
miniszterelnökkel, hogy a
szarajevóí merényletet Szer-
bia háborús kihívásának te-
kinti.

1914. júl. Szigorú bizton-
sági intézkedések Trieszt-
ben az olasz irredenta ellen.

1914. júl. 5. Az uralkodó
Habsburg Frigyes főherceg,
gyalogságí táborrioket ki-
nevezi a Monarchia had-
seregének főparancsnokává.
Helyettese Hötzendorfi Con-
rad gyalogságí tábornok,
vezérkari főnök.

1914. júl. 7. A bécsi közös
minísztertanácson Berch-
told külügyminiszter ki;
fejti indokait a Szerbia el-
leni hadüzenetre vonátko-
zólag. Berchtoldot Stürgkh
osztrák miniszterelnök, Bi-
Iínskí közös pénzügyminisz-
ter, Krobatin hadügyminisz-
ter es a tanácskozásokba
bevont Potiorek, Bosznia
katonai parancsnoka támo-
gatják. - Tisza magyar
míníszterelnök az ultimá-
tum elküldése előtt ajánlja,
hogy konkrét kívánságok-
kal forduljanak Szerbiá-
hoz s csak azok megtaga-
dása esetén küldjék el az
ultimátumot.

1914. júl. 14. A közös
minísztertanács elkészíti a
Szerbiától való követelések
jegyzékét.

1914. júl. 19•. Ausetría-
MagyarorSizág határidős
jegyzéket intéz Szerbiáhoe
a szeradevői ügyben. A jegy-
zék záradékául magyar kí-
vánságra megjegyzik, hogy
a Monarchia nem gondol a
szerb területek annexíójára.

1914. júl. 23. Giesl báró.
belgrádi követ átnyuitia
Szerbíának a Monarchia
követeléseinek határidős
jegyzékét.

1914. júl. 25. A szerb kor-
mány elutasítja a Mon-
archia határidős jegyzé-
két. Ausztria-Magyarország
mozgósít.
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1914. jún. 28. Princip Gav·
rílo, szerb forradalmár, Sze-
radevőban merénvletet kö-
vet el Ferenc Ferdinánd
trónörökös és felesége ellen.

1914. júl. 10. Hartwig
belgrádi orosz követ vá-
ratlanul meghal a szerb fó·
városban .

1914. júl. 25. A belgrádi
kormány elutasítja a ha-
táridős jegyzéket. Díplo-
mácíaí szakítás Szerbía és
az Osztrák-Magyar Mon-
archla között. -"- A Monar-
chia mozgósít Szerbia ellen.
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1914. júl. 1. Tisza István
magyar miniszterelnök az
uralkodóhoz intézett első
emlékiratában ellenzi a
Berchtold külügymíníszter
és Conrad vezérkari főnök
által követelt szerbíaí had-
járat tervét.

1914.Júl. 7. Tisza István a
közös minisztertanácsonel-
lenti a .sz€Tbia elleni há-
borút.

I 1914. júl. 8. Tisza újabb
l emlékíratot intéz az ural-
'kodóhoz az előbbivel azo-
nos értelmű tartalommal.

1914. júl. 14. Tisza a ma-
gyar közvéleményre hívat;
kozva, az újabb közös mi-
nisztertanácson ellenzi a
Szerbia elleni hadüzenetet.

1914. júl. 19. Tisza hozzá-
járul a Szerbiához inté-
zendő ú. n. "határidős jegy-
zék"-hez annak hangsú-
lyozásával, hogy "szerb te-
rületek annektálására nem
kerülhet sor".

1914. júl. 23. A Monar-
chia határidős [egyzékét
átadják Belgrádban. - A
Népszava "Háború :rérne
kisért" cimű vezércikke-
ben tiltakozik a háborús
uszítás ellen, mely "nyert
háború esetén semmi nye-
reség, vesztett háború ese-
tén teljes bukás".

1914. jún. 28. Halálos me-
rénylet Szeradevőban Fe-
renc Ferdinánd trónörökös
és felesége ellen.

1914. júl. Az Internacioná-
lé brüsszeli irodája kiált-
ványt tesz közzé a háború
ellen.

1914. júl. 23. A Monarchía
ultimátumot intéz Szerbiá-
hoz.

1914. júl. 26. Az orosz ko-
~ ronatanács elrendeli a rész-

leges mozgősítást, - Angoí
tengerészeti készenlét.
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1914. júl. 28. A:Monarchia
hadat üzen Szerbíának,

1914. júl. 31. Az orosz
mozgősítás következtében
az osztrá.k-l';'Iagyar Mon-
archla hadvezetősége elren-
deli az ál,talános mozgősí-
tást,

1914.. aug. 5-10. Conrad
a Monarchía vezérkari fő-
nöke, horvát területen fel-
vonul - Szerbia ellen. Az
előbb hat, majd tizenkét
hadosztályból álló közös
hadsereg frontális táma-
dása rövidesen megakad a
szerb ellenállás következ-
tében. - A Monarchía ha-
datüzen Oroszországnak.

1914. aug. 10. Talaat bej
török belügyminiszter és
Halil be], a török kamara
elnöke a bolgár-török vi-
szony megjavítása céljából
Széflába látogatnak.

1914. aug. 14. A bolgár-
törők megállapodással egy-
időben Bulgária elrendeli a
hadi készültséget.

1914. aug. 21. Conrad ve-
zérkari főnök a szerbíaí tá-
madás elakadása és az orosz
fronton megindult hadmű-
veletek következtében Szer.,
biát hivatalos sajtónyilat-
kozatban "mellékhadszín-
térnek" minősítí. - A bal-
káni hadműveletek vezeté-
sét átmenetaleg Petierek tá-
borszemagy. Bosznia kato-
nai korrnányzója veszí át.

1914. szept, Orosz elő-
nyomulás a keleti hadszín-
téren. Galicia az előnyo-
muló orosz csapatok meg-
szállása. alá kerül. - A né-
met kormány Berchtold
közös külügyminiszterhez
intézett jegyzékében úgy
véli, hogy Romániát terü-
leti és nemzetiségpoli tíkaj
engedmények ellenében meg
lehet nyerni a háborúhoz
való csatlakozásra,
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1914. aug. 20. Jift Kle-
canda cseh politikus em-
lékiratot nyujtát Szentpé-
tervárott Szaszenov orosz
külügymíníszternek, mely-
ben "Szent Václáv. koroná-
ját" felajánlja a Romano-
voknak.

1914. Júl. 28. AMonar·
chía hadat üzen Szerbíá-
nak.

1914. aug. 1. Pasié szerb
míníszterelnök a szerb-gö-
rög szövetségi szerződés ér-
telmében katonai támoga-
tást kér Görögországtól.

1914. aug, 2. Venizelos
görög minfszterelnök az
athéni mínísztertanácson
sajnálatát fejezi ki, hogy a
szerb segélykérést a bolgár
fejlemények miatt nem tel-
jesítheti. - Belgrád a gö-
rög nyilatkozat elhangzása
után elégületlenségét fejezi
ki a szerb-görög szövetségí
szerződés be nem tartása
miatt.

1914. aug. 5. A Monarchia
katonai felvonulása Szerbia
ellen.

1914. aug. 29. Szaszenov
orosz külügyminiszter ja-
vaslatot tesz a szerb kor-
mánynak, hogy abban az
esetben, ha a szófiaí kor-
mány elhatározná magát a
Törökország elleni hadüze-
netre, járuljon hozzá Bul-
gáría javára történő határ-
kiigazí táshoz.

1914.szept, 1. A Szaszenov-
hoz intézett szerb válasz-
jegyzék a Bulgária javára
történő esetleges határkí-
igazítás ellenében a Mo-
narchía rovására történő
területi kárpótlást kér.-
A Nisbe költözött szerb
kormány és a valíevóí
szerb hadvezetőség általá-
nos ellentámadást határoz-
nak el.
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1914. júl. 31. Altalános
mozgósítás,

1914. aug. Szécsen Miklós
gróf, a Monarchia párisi
nagykövete, a Quai d'Or-
sayn a párisi svájci követ
útján békeközvetítést ajánl
a szerb ügyben. - Berthe-
lot elutasítja a magyar
közvetítö ajánlatot.

1914 aug. 2. Osztrákba-
rát galiciai politikusok fel-
állitják a Legfőbb Lengyel
Nemzeti. Bizottságet Krak.,
kóban. A krakkói lengyel
bizottság légiókat szervez
az osztrák-magyar hadse-
reg kebelében s a légiók
előkészítő bizottsága dekla,
rációjában bejelenti, hogy
a megalakuló Legfőbb
Lengyel Nemzeti Bizottság
arra törekszik, hogy a há-
ború befejeztével az új
Lengyelország a Monar-
chiához csatlakozzék.

1914. aug. 5. Az osztrák-
magyar-orosz hadüzenet
napján Pítsudskí elvállalla
a lengyel légiók vezetését
és felvonultat ja a lengyel
lövészeket az orosz határ
mentén,

1914. aug. 12. A Monar-
chia csapatai elfoglalják
Sabáeot.

1914. augusztus 14. Miklós
orosz nagyherceg kiáltványt
intéz a lengyelekhez, mely-
ben felszólítja őket a !köz-
ponti hatalmak elleni küz-
delemre.

1914. augusztus 16. A
Krakkóban megalakult
Legfőbb Lengyel Nemzeti
Bizottság kírnondla a 1'.10-
narchiával való politikai
együttműködést.

1914. aug. 18. Az osztrák-
magyar csapatok megszáll-
ják Obrenovácot, A
rnontenegróí harcok során
az osztrák-magyar csapatok
beveszik Grahovót és
Plevljét.

1914. szept, Orosz csapa-
tok benyomulnak Észak-
kelet- Magyarországba.

1914. szeptember 2. Az
orosz haderő elfoglalja
Lernberget.

1914. aug. 1. Német moz-
gósítás Oroszország és Fran-
ciaország ellen egyaránt.
A német hadsereg meg-
rohanja Belgiumot,' ami

1914. aug. 3. A sinajai ko- Anglia ~özbelép.ését vonja
ronatanács Románia semle- maga ~tan. A hona? foly~:-
gessége mellett dönt, nem man Hmd~burg Vlssz;aveu
látván fennforogni a "casus az oroszok [obbszárnyát,
foederis" feltételeit a:Mo-
narchia megsegítését illető-
leg. Károly és a németbará!t
Carp magukra maradnak.

1914. aug. 7. Szaszonov,
egyelőre London és Párís
támogatása nélkül, orosz-
román szövetséget javasol.
Brat ianu aug. 12-én elhá-
rítja azt.

1914. júl. 28. Hadüzenet
Szerbiának. !

1914.aug. 5. A Monarehía.
hadat üzen Ol:oszors~ágnak~

1914. ango 31. Esszád pasa
vezetésével katonai felkelés-
tör ki Albániában. A fel-
kelők megszálljak Valonát
és Durazzót. .

1914. szept, 5. Esszád pasa
Szalonikiből Nisbe utazik
és a szerb kormánytól Al--
bánia védelmét kéri. -
Vilmos albán exfejedelem
Velencébe érkezik és össze-
köttetésbe lép olasz ker-
mánytényezökkel.
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1914. szept, 8. Potiorek
táborszernagy .serege Zvor-
nik mellett átlépi a Drina
vonalát. A támadás az eré-
lyes szerb, ellenálláson
meghiusul.
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1914. szept, 10-20. Bul-
gáría ismételten elutasítja
a Szavinszk:ij orosz követ
által előterjesztett szerb
kérelmet Szerbiának Vár-
nán át történő élelmezése
ügyében. Hasonló értelmű
választ ad arra a közvetett
szerb előterjesztésre, mely
Törökország megtámadása
esetéri határkiigazitást he-
lyez kilátásba.

1914. szept, 13. 'Szaszonov
bolgár akciójának kudarca
következtében értesíti. a
szerb kormányt, hogy ko-
rábbí javaslatát tárgy tal an ,
nak tekintsék.

1914. okt. 2. Radoszlavov
miniszterelnök Bulgária
semlegességére hivatkozva
elutasítja az orosz hadi-
anyagnak bolgár területen
való átbocsátását.

1914. okt. 10. A Rado-
szlavov-kormány jegyzéket
juttat el az európai kormá-
nyokhoz a macedóniai bol-
gár üldözések miatt.

1914. okt. 15-25. A Bux-
ton-fivérek, mínt a londoni
Balkán-bizottság kiküldöt-
tei, hosszas tárgyalásokat
folytatnak Szófíában a Tö-
rökország elleni bolgár be-
avatkozás érdekében.

1914. nov. 10. Marínkovics
szófíai szerb követ előter-
jesztésével szemben bolgár
részről a bukaresti béke
teljes revíziólát követelik.

1914. nov. 11-14. Több
napos tűzharc a bolgár-
görög határon.

1914. szept. 10. Nikolaj
Nikolaievíö főherceg, orosz
főparancsnok a Monarchia ]
seregei ben harcoló csehek-
nek - átállás esetén - tel_
jes szabadságot ígér.

1914.nov. Kievben Ceská.,
Druzina (Cseh Szövetség)
néven - az orosz hadügy-
minisztérium hozzájárulá-
sával - cseh katonai ala-
kulatot szerveenek az ön-
kéntes hadifoglyokból.
Masaryk kijuttatja kűlföld-
re első emlékiratát a Mo-
narchía Telosztásáról.

1914. szept. 14. Szaszonov a
pétervárt szerb 'követ ter-
vezete alapján közli az an-
gol és francia nagyköve-
tekkel, hogy Szerbia a szö-
vetségesek győzelme esetén
igényt emel Bosznia-Her,
cegovina, Dalmácia és
É,szak-Albánia birtokára.

1914. szept, 1'7. A kru-
panjeí ostrom idején Pasié
újabb felhívást intéz Veni-
zeloshoz, melyben az 1913.
évi szalonikii szerb-görög
szövetségí szerződés értel-
mében 50 ezer főnyi hadse-
reget kér.

1914. okt. 10. Esszád pasa
átveszi a hatalmat egész
Albánia felett. Uralma 1915
[úní usáig tart, amikor a
ezerbek elől Olaszországba
menekül,

1914. nov. 10. Marinkovíé
szófiai szerb követ kísérle-
tet tesz, hogy a bolgár kor-
mányt törökellenes beavat-
kozásra bírja.
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1914. szept.-nov. Nagy-
arányú orosz offenzíva Ga-
lícíában, , \

24 Radisics E.: A Dunatáj lll.

MAGYARORSZAG :

1914. szept, 15. Berlin
ajánlja Bécsnek és .Buda-
pestnek. .hogy a románok
javáraengedményeket te-
gyen. A németek, A. Popo-
vid [avaslatára, Erdély
számára autonómiát és ro-
mán kisebbségi miniszté-
ríumot kívánnak, Tisza Ist-
ván azonban 'Metianu nagy-
szebeni metropolitával csu-
pán közoktatásügyí enged-
ményekről tárgyal.

1914. 'okt. Súlyos tömeg-
harcok Ja galíciai fronton.

ROMANIA
ERDU YI ROMANOK

1914. szept, 15. Nemet
részről Bukárestben is fel-
kínálják Erdélyt és Buko-
vinát, ha Románia ~ !köz-
ponti hatalmak oldalán
hadbalép.

1914. szept. 23. A "casus
foederís't-t egyformán meg-
tagadá Olaszország és Ro-
mánia közt kölcsönös köte-
lezettség jön létre atekín-
tetben. hogy hadbalépésük-
ről egymást előzetesen tá-
jékoztatják.

1914. okt. 1. Oroszország
kötelezi magát Románia te-
rületi épségének tisztelet-
bentartására s elismeri azt
a jogát, hogy .Bukovína ro-
mánlakta területeit a maga
számára követelje.

1914. okt. 16. r. Károly
király meghal. Utóda I.
Ferdinand. - Károly ro·
mán király halála következ-
tében Ja monarchíabarát
irányzat elveseti létalapját.

1914. szept, 8. Gyors [k,ez-
deti sikerek után a néme-
tek csatát veszítenek a
Marne környékén. A nyu-
gati nérriet front meg-
merevül.

1914. okt. A galiciai har-
cokban a Monarchia had-
seregének színe-java meg-
semmisül. Délen váltakozó
sikerű harcok az év végéig

1914. okt. 25. Salandrá
olasz míníszterelnök beje-
lenti Itália érdekeltséget az
albán ügyben. - Olasz
tengerészeti egység Valona
vizein.
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1914. nov. 18. A bolgár
Narodna Obrana kiáltványt
intéz a nemzethez a san-

1914. dec. 1. A bécsi kö- stefanói bolgár határok
zös minisztertanácson el- visszaállításáért.
határozzák, hogy Olaszor _
szág semlegességét Trentino
átengedésével igyekeznek
biztosítaní.

1914. dec. 4-12. Az elő-
nyomuló orosz csapatok a
limanovai csatában, a Kár-
pátok előterében vereséget
szenvednek.

1915. jan. 13. Berchtold
Lipót gróf lemondása után
az uralkodó báró Burián
Istvánt közös külügyminisz-
terré nevezi ki.

1915. febr. 16. Körber
báró a kettős Mcmarchia új
pénzügyminisztere. Körber
1916 októberéig vállalja a
közös pénzügymínísztersé-
get.
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1915. jan. 15. A román->
szerb-e-bolgár összefogást
célzó orosz delegáció Juszu-
pov herceg vezetésével Bu-
karesten lát Nísbe érkezik.

1915. jan. 19. Ghenadiev
bolgár külügyminiszter Ró-
mából visszatérve a dél-
keleteurópai semleges álla-
mok római tárgyalásairól
nyilatkozik ~ sajtónak,

1915. jan. 24. Venízelosz
görög míníszterelnök em-
lékiratot intéz Konstantin
görög királyhoz a görög-
bolgár megbékélés ügyé-
ben, mely "a míndössze 200
km" kiterjedésű és 30.000
görögtől lakott kavalai ha-
társzél iellenében Kisázsí á-

ban 12.500 krni-riyi területet
és 800.000 görögö,t eredmé-
nyezne".

1914. nov. 13. Valjevo be-
vétele után a Monarchia
csapatai átlépik a Kolubara
folyót. - Az átmenetileg
Kragujevácba költözött
szerb főhadiszállást Skopl-
jéba teszik áto

1914. dec. 2. Belgrád első
megszállása. A Monarchia
csapatai bevonulnak aszerb
fővárosba.

1914. dec. 15. Péter király
és Misíó 2ivojin tábornok
csapatai a belgrádi csatá-
ban megverik a Monarchia
hadseregét és visszaveszik
Belgrádet.

1914. dec, 20. Seton Wat-
son a szerb katonai helyzet
helyszíni tanulmányozására
Nisbe érkezik.

1915. jan. Jusupov her-
ceg vezetésével orosz kato-
nai mísszíó érkezik Nísbe,
- Ernest Denis Párisban
kiadott La grande Serbie
című politikai tanulmá-
nyában Nagyszerbia létre-
hívását követeli. I

1915. jan. 20. Stepanovié
Dusán szerb hadseregtá-
bornagy Athénben ered-
ménytelenül tárgyal Veni-
zelossal.

1915. febr. A prágai Maf-
fia első ülésein Schein er, a
Sokol-szervezetek vezetője,
Kramáf és Samal elnököl-
nek.

1915. febr. 5. Masaryk
Rómából hamis szerb iútle-
vellel Genfbe utazik, ahol
megszervezi az emígránsok
és a Maffia közötti kapcso-
latot. A Maffia összekötő je
Sychrava svájci" cseh mér-
nök.
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1915. febr.-ápr. Nikoláj
Nikolajevics nagyherceg, az
orosz hadak főparancsnoka,
hatalmas kárpáti offenzívát
intéz a Monarchia csapatai
ellen.

1914. november 15. Meg-
alakul a lengyel légiók első
brigádja Pirsudski parancs-
noksága alatt. ,

1914. november 26. A Var-
sóban megalakult Lengyel
Nemzeti Bizottság az Orosz-
országgal való együttműkö-
dés mellett nyilatkozik.

1914. nov. 13. Hindenburg
nérriet vezérkari főnök is-
mét sürgeti a románoknak
teendő engedményeket; Ti-
sza azt feleli, hogy már
megtett minden tőle tel-
hetőt.

1914. dec. 12. Végetér a
nyolc napos limanova-
lapanovi csata. A központi
hatalmak magyar csapatai
megteremtik az összekötte-
tést az Ú. n. Kárpát-hadse-
reggel. \

1915. január 1. A Rooke-
feller-alap megkezdi a füg-
getlenségi alapon álló Len-
gyel Segélybizottság támo-
gatását.

2~·

I 1914. nov. 12. Törökország
csatlakozik a központi ha-
talmakhoz.

1914. dec. 26. Olasz ten-
gerészkülönítmény partra-
száll Valonában. Patris
olasz tengernagy átveszi az
albán partvidék katonai el-
lenőrzését.

1915. febr. 10. II. Vilmos
Románia hadbalépését kö-
veteli Ferdínándtól.

1915. febr. 11. Olasz-ro-
mán kölcsönös segélynyuj-
tásí egyezmény a Monar-
chia részéről jövő támadás
esetére.

1915. febr. 15. A bukares-
ti orosz követ . felajánlja
Bratíanunak Dél-Bukovina
azonnali elfoglalás ának le-
hetőségét; Br atianu szerínt
azonban a román törekvé-
sek elsősorban Erdély felé
irányulnak. - A Bánság
és Bukovína egész területe
miatt megakadnak az orosz-
román tárgyalások.

1915. A zímmerwaldi ín-
ternacionálé kiáltványban
hangsúlyozza p .világ pro-
letáríátusának egységét ~
kiméletlen osztály harcot
követel,
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1915. :márc. 10. Szavínszki
szófíai orosz követ jegyzé-
ket nyujt át a bolgár Ikül-
ügymínísztéríumban a tö-
rök hadüzenet és az orosz-
bolgár közös felvonulás ér-
dekében.

1915. máre, Masaryk
Genfből Párisba megy, ahol
megindítja La Nation
Tchéque címmel apárisi
cseh emigráció politikai fo-
lyóíratát. A Nation Tché-
que 1915 áprilisában a
Csallóköz és Kárpátalja
kivételével közli a későbbi
cseh-szlovák határokat.

1915. marc, 31. A kezdődő
szerb offenzíva következté-
ben a szerbiaí osztrák-ma-
gyar seregek visszavonul-
nak.

1915. ápr.-aug. Ismételt
ántánt-ajánlatok Bulgáriá ,
nak a bolgár határok reví-
ziójára vonatkozólag. EJzek
szerint' az ántánt oldalán
hadbalépő Bulgáría meg-
kapná az Enosz-e-Midia-vo-
naltói Monasztirig és 'Och-
rídáig, majd Kavaláig ter-
jedő területet.

1915. ápr. Masaryk Pá-
rísból Londonba utazik. In-
dependent Bohemia cím-
mel emlékiratot ad ki a fö-
derativ cseh állam felállí-
tásának szükségességéről.
Seton Watson bemutatja
Masarykot Sir George Rus-
sel C'lark angol külügyí
osztályfőnöknek, akit tálé-
keztat a cseh emigráció
célki tűzéseíröl.

1915. ápr. 15. Masaryk át-
adja a Monarchia kereté-
ben létrehivandó cseh-szlo-
vák vagy cseh állam létre--
hívását célzó emlékiratát
Sir Edward Grey-nek, az
angol külügyek háborús
miniszterének. Ebben a Ro-
manovok egyik nagyherce-
gével vagy a megalakítan-
dó délszláv állammal per-
szonálúníóban la Karagyor-
gyevíé-dínasztiával kívánia
betölteni a cseh trónt.

1915. maJ.-Jun. Szerb
hadműveletek Albániában.
Misió tábornok megszállja
Durazzót, Alessíót, majd
Skutarit. Skutari elfoglalá-
sa után a várost és környé-
két külön területté alakít-
jáko

1915. IÍ.pr. IS. Az olasz
területi kívánságok átnyuj-
tása után Bécsben elhárít;
hatatlannak látják az
Olaszországgal való hábo-
rút.

1915. ápr. 26. Londoni
titkos konvenció Olaszor-
szág és az ,ántánthatalmak
között. Itália megállapodik
az ántánthatalmakkal, hogy
harminc napon belül meg-
üzeni a központi hatalmak-
nak a háborút. A londoni
szerződésben az ántánt
biztosítja Olaszországot -
Trieszt, Görz, Gradiska,
Isztria, l!:szak_ és Kőzép-
dalmácia, több adriai szí-
get és Déltirolnak a Bren-
neríg való átadásáról. Ezzel
szemben Olaszország köte-
Iezi magát, hogy egy hóna-
pon belül hadat üzen szö-
vétségeselnek és külön bé-
két nem köthet azokkal.

1915. máj. 4. Olaszország
bejelenti. hogy a maga ré-
széről felbontottnak minő;
síti a hármasszövetséget.
Burián külügyminíszter
újabb területi engedmé-
nyekkel igyekszik elhárí-
tani az olasz beavatkozást.

1915. máj. 22. Buríán ki;
látásba helyezi a felaján-
lott területek azonnali át-
engedését. Sonnino olasz
külügymíniszter elutasítja
az ajánlatot.

1915. máj. 23. Olaszol'SiZ'ág
hadat üzen a Monarchiá-n~ ,

1915. május 16. A moSJZ-
kvai cseh, emígráns csoport
Deklarácíót 'ad ki a nagy-
szláv összefogás jegyében.

1915. máj. 20. A:z. osztrák
politikai rendőrség Kra-
márt, Schein ert és Klofáéot
letartóztaJtja Prágában.
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1915. máro, 22. A galiciai
védővonal egyik sarok-
pontja, Przemysl vára eL
esik.

1915. ápr. Rakovszky 'Ist-
ván katolikus néppárti kép-
viselő a választójog reform-
ját, a "hősök válasétójogát"
sürgeti.

1915. május 1. Megkezdő-
dik a központí hatalmak
nagy galiciai offenzivája.
Az offenzíva csúcspontja a
gorlice--tarnowi .csata.

1915. máj. 2. A központi
hatalmak seregei a 6Or-
lice-Tarnov-szakaszon á.t-
törik az a,rcvonalat.

1915. máj. 17. Tisza ma-
gyar miniszterelnök" túl-
zottnak" ítéli Buríánhoz in-
tézett emlékiratában az
Olaszországnak felajánlott
területi engedményeket
(Trient, Bozen, Görz, Gra-
diska, adriai szigetek,
tríesztí szabadállam, vala-
mint aMonarchiának Albá-
ni ával szembeni érdekte-
lensége).

1915. márc, Németország-
ban megalakul Rosa
Luxemburg és Karl Lieb-
knecht vezetésével a Sp ar-
tacus-csoport. Lieb-
knecht a hadi hí'tel ellen
szavaz a nérriet birodalmi
gyűlésen.

1915. márc, 22. Przemysl
várának eleste.

1915. már. 31. A Monar-
chia kondominium ajánla-
tával szemben Sonnino Al-
bániát Olaszország részére
követeli.

1915. ápr. 11. Olaszország
Trentinón kívül Tirol nagy
részét, adriai támaszponto-
kat és a dalmát partvidé-
ket, valamint Trieszt sza-
bad állammá nyilvámtását
követeli.

1915. ápr. 29. Románia
folytatja a tárgyalásokat
a cári kormánnyal, de be-
jelenti, hogy változatlanul
ragaszkodik a Bánsághoz,

1915. ápr. 12-13. A Mon-
archia szociáldemokrata
vezetői Bécsben értekesle-
tet tartanak. ~ értekezlet
a háború azonnali meg-
szüntetését követeli.

1915. ápr. 26. Nagy-Bri-
tannia az Itálíával kö-
tött bízalmas megálla-
podásban (londoni jegyző-
könyv) Albániát és Dalmá-
ciát Splitig Olaszországnak
igéri.

1915. máj. 2. A gorlicei
áttörés hatalmas anyagcsata
árán sikerül, de a hadászati
siker kihasználása meg-
hiusul, mert hadbalép Olasz-
ország. I

1915. máj. 4. Sonnino iel-
mondja a hármasszövetsé-
get.

1915. máj. 14. Szaszenov
a bukaresti követ útján
közli Oroszország ujabb
ajánlatait: hajlandó bizto-
sitani Romániának Erdélyt,
de a Bánságból csak a ro-
mánlakta keleti területet.
'I'emesvár nélkül. Szegedet
viszont Románia' kapna,

1915. máj. 23. Olasz had-
üzenet Ausztria-Magyarcr-
szágnak.
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1915. máj. 24. Haus ten-
gernagy, az osztrák-magyar
haditengerészet admirálisa '
lövetí az Olaszország keleti
partján levő kikötőket.-
Hadműveletele a tiroli és
karínthíaí határ mentén.

1915. máj. 25. Gróf Czer-
nin Ottokár, a Monarchia
bukaresti követe értesíti a
román külügyminísztériu-
root, hogy a Monarchia haj-
landó támogatní a Bukovi-
nára vonatkozó román tö-
rekvéseket.

1915. jún. 3. Przemsyl
visszafoglalása.

1915. jún. 22. A Mon_
archla csapatai Böhm-
Ermolli tábornok parancs-
noksága alatt bevonulnak
Lernbergbe.

1915. aug. 5. Folytatódik
a -központi hatalmak keleti

- offenzívája, József Ferdi-
nánd főherceg Lublinban,
Kövess tábornok Ivango-
rod ban. Lipót bajor herceg
csapatai Varsóban.

1915. aug. 26. Brest.,
Lítovsk a központi hatal-
mak kezén.

1915. okt. 8. Belgrád má-
sodik bevétele. Kövess tá-
bornok csapatai bevonul-
nak Belgrádba.
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BULGARIA CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOYAKOK

1915. júl. 1'7. Diplomáciai
megegyezés a német, osz-
trák-magyar, bolgár és tö-
rök kormányok között az
esetleges háborús együtt-
működésre vonatkozélag,

1915. júl. ll. Alois Ra-
sint, a prágai Maffia gaz-
dasági szakértőjét, "haza-
árulás vádjával" letartóz-
tatják az osztrák hatóságok.

1915. aug. Párisban a cseh
emigránsok kiad.1ák a Ce5\-
koslovenská samostatnost'
(Cseh-szlovák függetlenség)
elsőeaámát.

I
I 1915. seept, 1-3. Benes

I
Sicha Miroslav álnéven a
bajor határon át Svájcba

1915. szept, 18. Baráti szökik és csatlakozik
egyezmény és titkos kato- Masarylthoz.
nai szerződés Bulgária és a
központi hatalmak háborús
együttműködésére vonal-
kozólag.

1915. okt, 3. Az antant 24
órás ultimátumot intéz Szó-
fiához, melyben a központi
hatalmakkal való azonnali
szakítást követeli.

1915. okt, 4. Radoszlavov
elutasítja a kérelmet, míre I
a szövetségesek követei el-
hagyják Szófiát. I

1915. máj. 28. A szövetsé-
ges hatalmak az Enos-Mi-
dia vonaltól Monastirig és
Ochridáig terjedő területet
Bulgáríának ajánlják, ha
Szerbia mellé csatlakozik.
- Pasió szerb míníszterel-
nök az ajánlathoz hozzá-
fűzi; hogy kormánya részé-
ről csak a Vardar vonaláig
tehet kötelező ígéretet.

1915. aug. A Monarchia
csapatainak újabb támadá-
sa következtében a szerb
osztagokat kivonják Albá-
niából. - Esszád pasa visz-
szatér olaszországi 'Szám-
üzetéséből és az albán la-
kosság körében kegyetlen
megtorlásokat hajt végre.
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1915. junius 22. Lernber-
get visszafoglalják ja köz-
ponti hatalmak csapatai.

1915. jun. 17. Osztrák-
magyar-német tárgyalások
Berlinben. - Tisza magyar
miniszterelnök hozzájárul,
hogynémet közvetítéssel az
erdélyi románságra vonat-
kozó nemzetiségi kedvez-
ményekről tárgyaljanak
Bukarestben.

1915. jún.-!1ov. Verdun
ostroma; az antant tartalé-
kainak felőrlése helyett a
német seregek őrlődnek fel.

1915. jún. 23. Az első,
ísonzéí csata.

1915. szept, 6. Megindul
a központi hatalmak általá,
nos balkáni offenzivája.
Kövess tábornok Kraguje-
vác felé vonul, anémet
csapatok a Morava mentén
vonulnak 'előre, bolgár osz-
tagok egyelőre elállj ák a
Nísből Szaloníkíbe vezető
utat.

1915. máj. 25. Gróf Czer-
nin, a Monarchia követe,
Bukovina átengedéséről
tárgyal.

1915. máj. 28. Franciaor-
szág Románia hadbalépését
sürgeti; román részről azon-I
ban az .1914 okt. l-én tett
orosz ígéreteket semleges-
ség elsetére is biztositva
látják. Románia igen sok
olajat és gabonát szállít a
Központd Hatalmaknak s
ezzel tőkét szerez fegyver-
kezése céljaira.

1915. jún. Erzberger né-
met kiküldött Tíszát újabb
engedményekre akarja rá-
venni, majd az erdélyi ro-
mánság vezetőivel (Goldis,
Maniu, Popovíci) tárgyal.
- Jún. s-én újabb orosz
ajánlat, Csernovíc átadásá-
nak tervevel. Br atdanu ezt
is elutasítja, a Bánság
míatt. - Kevéssel utóbb
Miklós lllagyherceg Romá-
nia hadbalépését és a Ro-
máníán át Törökország felé
írányuló német hadianyag-
szállítás azonnali megaka-
dályozását követeli, egy-
előre sikertelenül.
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1915. június 24.: Orosz-
lengyel polrtikaí bizottság
alakul Pétervárott.

1915. augusztus 1. Az
orosz-lengyel politikai bi-
zottság és a cári kormány
megállapodása értelmében
II. Miklós cán proklamáció-
jában teljes önkormányza-
tot igér a Iengyeleknek,

1915. augusztus 5. Varsót
elfoglalják a németek.

1915. augusztus 10. Var-
sóban központi lengyel ha-
tóság alakul.

1915. szeptember 10. A
megszállók betiltják a len-
gyel központi hatóság mű-
ködését.

1915. szept, Zimmerwaid-
ban megtartjálc ,amInter-
nacionálé háborúellenes ér-
tekezletét. Itt hívja létre
Lenin az Ú. n. "zimmer-
waldi baloldalt", mely tel-
jes leszámolá st hirdet az
Imperiálista háborús szel-
lemmel. .

1915. szept.-dec. Olasz
támadások az Isonzo vidé-
kén. '
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1915. nov. 10. A szerb
hadsereg Leskovácról Mo-
nastir-Szaloníkí irányban
áttörést kísérel, 'de Gall-
witz tábornok seregtesté-
nek előnyomulása követ-
keztében albán - területre
vonul víssza.

1915. okt. 11. Bolgár-szerb
diplomáciai szakítás.

1915.december 6. Bolgár-
német csapatok megállítják
a szövetségesek előnyomu-
lását Valandovo mellett.

1915. okt. 15. Az. amerilkal
cseh nemzeti szövetség ~Cle-
velandban az ottani szlovák
frakci6val egyezményt köt
a cseh-szlovák egyesülésre
vonatkozólag. A clevelandi
egyezmény értelmében a
felsómagyarország!. terület
(Slovensko) teljes önkor-
mányzatot, önálló parla-
mentet, a szlovák nyelv,
mint egyenjogú államnyelv
a cseh nyelvvel egyenlő jo-
gokat !kap a létrehívandó
új állam keretében.

1915. nev, Pétervárott
megjelenik a Cechoslováik,
az oroszországi cseh szerve-
zetek: lapja.

1915. nov. Trumbié Ante,
a horvát-szerb koalíció
egyik alapítójának elnök-
letével Párisban megala-
kul a Délszláv ;VáJaszt-
mány. Trumbié szervezete
1916 elején. az amerikai
délszlávok között önkénte-
seket toboroz. - A Dél-
szláv Választmány párísí
vezetöíf - röviddel a szer-
vezet megalakulása után -
Londonban félhivatalos fo-
gadtatásban részesítk,

1915. nov. 1. Kibontako-
zik a szerbíaí általános
osztrák-magyar-nérriet of-
fenziva. - Kragujevácel-
este.

1915. nov. 14. Párizsban
"Külföldi Cseh Bizottság"
alakul. A bizottság kiadja
első kaáltványát a csehszlo-
vák függetlenség ügyében.

1915. okt. 11. Pasiő - az
ántánt-hatalmak képvise-
lőinek: a bolgár fővárosból
való távozás ára tekintette!
- visszahívja aszófiai
szerb követet és a nisi boi-
gár követnek kiadja útle-
velét. - A: lSizerbmíniszter-
tanács elhatározza a Bul-
gáría elleni hadműveletek
megkezdését.

1915. okt. 12. A szerb csa-
patok átlépík a bolgár ha-
tárt.

1915. okt. 15. Gallwitz
osztrák tábornok serege
megszállja Pozarevácot,

1915. okt. 12. :A. szerb csa-
patok áUépik a bolgár ha"-
tárt, de a Mackensen-
Kövess-offenzíva megállíüla
előnyomulásukat, A bolgár
haderő zöme ugyanakkor a
Morava és Macedónia felé
támad. Előbbit, az 'ú. n. ke-
leti hadsereget Bojadzsev
tábornok, a Macedónia ellen
felvonult erőket Todorov
tábornok vezeti. i

1915. nov. 28. Péter szerb
királya katonai helyzet
következJbében Szalonikibe
teszi át székhelyét.
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1915. okt. 12. Bd tíanu
megígéri, hogy oa Balkárira
szánt német csapatok átvo-
nulását feltétlenül meg-
akadályozza; Constariza ki-
kötőjét felaj.ánlja az orosz
:flotta részére támaszpont-
nak.

'1915. nov. 5. Nis ,a köz-
ponti hatalmak kezén.

1915. nov. 7. Krusevácra be-
vonulnak a közös csapatok,

1915. november 10-30.
Vernon Kellog a belgiumi
Segély Bizottság megbízá-
sából Lengyelországba uta- 1915. nov. 20. Kövess tá;
zik, hogya nemzetközi se- bornagy csapatai megszáll-
gélyrnozgalom számára a ják Novi-Pazart, majd
helyszínen adatokat gyűjt- Plevljet és Ipeket.
sön, 1915. dec. 2. A magyar

mínísetertanács Dalmáciá-
nak osztrák közigazgatás
alól magyar-horvát közígaz-
gatás alá helyezését kéri.

1915. dec. 7. Károlyi Mihály
gróf megkezdi harcát oa

1915. december 22. Az Monarchía különbékéiéért,
amerikai Lengyel Segély- Kíjelentí, hogy az antant
bizottság felkérésére Hoo- nem venné a gyengeség je,..
ver Lengyelország megsegí- lének, ha békejavaslatokat
tése ügyében tárgyalásokat tennénk. t- Törvény az or-
kezd az angol kormánnyal. szaggyűlés tartamának meg-

hosszabbításáról (IV. t. c.)

1915. október 5. Hamil-
ton angol tábornok sike-
res partr3$zállás~végez,
Szaloniki ben.

1915. október 15. Sarrail
francia tábornok átveszi a
délbalkáni szővetséges front
vezértetéti

1915. nov.-dec. A köz-
ponti hatalmak balkáni of-
fenzívájuk során iSzerbia és
Montenegró nagy részét
megszállják.

1915. dec. 20. Albán se-
gélykérés következtében
olasz csapatok megszállják
Durazzót. - A város meg-
szállása elótt az osztrák-
magyar és bolgár ügyvivők
eltávoznak a városból.
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1916. jan. 13. A Monte-
riegró ellen végrehajtott
osztrák-magyar offenziva
során a Monarchia csapa-
tai beveszik Cetinjét.

1916. jan. 23-febr. 9. A
Monarchia csapatai meg-
szállják Skutarit és Tira-
nát.

1916. febr. Elvi és takti-
kai ellentétek Conrad és
Falkenhayn német vezér;
kari főnök között a monte- /
'negrói és albán hadművele-
tekkel kapcsolatban.

1916. március-április. Az
ántánt a korfui szerb 'köte-
lékekkel megerősödve, több
mint félmillíó emberrel of-
fenzivát indít, melynek éle
F'lorínáig jut.

I
1916. ápr. 14.Bulgáriában

bevezetik az új naptárt.

1916. május 27. Bolgár el-
lentámadás visszavonulásra
készteti a szövetséges eket.

1916. június l-li). A bol-
gár-görög megegyezés ér-
telmében az albán fronton
bevetett csapatokat víssza-
vonják Macedóniába.

1916. máj. Conrad nagy
olasz offenzívája. Rovereto,
Asiágo és Arsiere bevétele.
Az olasz haderők az Isonzo-
vonalra vonulnak vissza.
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1916. jan. Masarykot a
londoni King's College
meghívla a szláv tudomá-
nyok tanszékére. ,- Be-
neé Párizsban kiadja Dét-
ruisez I'Autriche-Hongríe
című politikai röpiratát,
melyben a Monarchia szláv
nemzetíségeinek fel szaba- .
dítását és a cseh-délszláv
egyesítést követeli. A röp-
irat 62. lapján !közli, hogy
új csehszlovák térképét a
francia cenzura miatt egye-
lőre még nem hozhatja
nyilvánosságra.

1916. febr. Párisban meg-
alakitják "Conseil Natíonal
des Pays 'I'cheques" néven
a cseh (később cseh-szlo-
vák) nemzeti tanácsot. A
Tanács elnöke Masaryk,
alelnökéve Düríchet, a szlo,
vákok elnökségi megbízott- 1916. febr. 4. A Rómában
jává Stefanik szlovák szár- összeülő szerb skupstina
mazású francia tábornokot elégedetlenségét fejezi ki
választják. Berres a Tanács Pasíő miniszterelnök poli-
főtitkára Iesz, tikájával szemben. .- Pa-

1916. febr-jul. Ellentétek sié az olasz kormánytól az
Pét árott M zk áb obstruáló szerb képviselőka ervarott, os va an. ításá ké .

es Kievben szervezkedő kíutasi asat ' en
cseh emigráns csoportok - 1916.febr. 7. Sándor szerb
között. A kievi frakció a trónörökös Korfuba érkezik.
második kievi kongresszu-
son a párísl cseh emigráció
alá rendeli magát, a péter-
várí és rnoszkvaí csoportok
Düríchhel és a szeoaratís-
tákkal anagyszláv - irány-
zathoz csatlakoznak.

CSEHEK, SZLOVAKOK
CSEHORSZAG

1916. jan. Pasié Korfuba
teszi át a szerb kormány
székhelyét.

1916. jan. 17. Montenegró
leteszi a fegyvert.

1916. jan. 25. Popovié és
Matanovié montenegrói mí.,
níszterek aláírják a király-
ság egész területére vonat-
kozö cetinjei kapitulácíós
egyezményt. ':- Nikita Mius-
kovíé montenegrói mínísz-
terelnökkel együtt Bor-
deauxba menekül, ahol
emigráns montenegróí kor,
mány alakul.

1916. márc. 3. Korfuban
hetvenezer főnyi ideiglenes
szerb hadsereget állítanak
fel.

1916.. 1náTC. 20. A Rómá-
ból Genfbe költöző szerb
képviselők felszólítják Pa-
siéot szerb különbéke meg-
kötésére. - Pasió vissza-
utasítja a képviselők ja-
vaslatát.

1916. ápr, 28. Az ántánt
hadihajót bocsát akorfui

i szerb kormány rendelkezé-
. sére.

1916. máj. A Szaloniki-
ban partratett szerb oszta-
gok Florináig előnyomul-
nak.



1916. jan. Németország és
Ausztria bukaresti követe
együttesen tiltakozik az
Anglia felé irányuló román
gabonakivítel ellen. - V.
Lucaeiu és O. Goga, áz er-
délyi románság két, Romá-

- niába távozott politikusa
bekerül a román parla-
mentbe, Take Ionescu párt-
já'~.

•.

1916. Január 1. Wilson el-
nök felhívására az Egyesült
Allamok egész területén
gyűjtést rendeztek a Len-
gyel Segély bizottság javára.

P.OMANIA
ERDÉlYI RQMANOK

I.ENGYELORSZAG MAGYARORSZAG

1916. febr. 27. Kövess tá-
bornok csapatai megszáll.,
ják Durazzót Az albánok
Valonáig visszavonulnak.

I
1916. febr.-4pr. Ujabb,1

nehezen haladó ·orosz-ro-
mán tárgyalások. Alexejev I
orosz vezérkari főnök 'kije-
lenti, hogy a eomán köve-
telesek míatt a román :had-
ba lépés inkább csak terhet
jelentene Oroszország SZá-1
mára.

I

1916. jan. A szerb kor-
mány Korfuban.

1916. Szabó Ervin kiadja
a háború folytatása ellen
irt "Imperiálizmus és tar-
tós béke" című könyvét.

1916. febr. 3. Brland fran-
cia külügyminiszter fogad-
ja Masarykot és kilátásba
helyezi támogatását a Mo-
narchia szláv nemzetiségei-
nek szeparatísta mozgalrnát
illetőleg.

1916. febr. 4. A szerb
skupstína Rómában ülése-
zik.

19Hi. jún. 4. A Bruszilov
áttörés kezdőnapja Az orosz
csapatok jún. 7-én elérik
Luckot. Jún. tü-én az oro-

l szok áttörték a frontot.
C'zernovitz elesik jún. 17-én.

1916. jún. 16. Briandki-
jelenti Lahovarynak, Romá-
nia bukaresti követének,
hogy a hadbalépést nem
lehet tovább halogatni; né-
hány nappal ~ésőbb Fran-
ciaország a Romániába irá-
nyított, de Vladivosztokban
rekedt nyugati hadianyag
azonnali továbbszállítását
követeli.
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1916. aug, 11. A központi
hatalmak bécsi hadvezető-
ségi értekezletéri elhatároz-
zák a "független örökös
Lengyelország" feláll ításá t.

1916. szept. 6. Ferenc Jó-
zsef életbelépteti a központí
hatalmak egységes fővezér-
letére vonatkozó határoza-
tokat.

1916. szept.-okt. A köz-
ponti hatalmak sikeres el-
lenoffenzívája Erdélyben.
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1916. júI.-szept. Megszi-
lárdul a bolgár front.! I

1916. júl. A francia kül-
ügyminisztérium igéretet
tesz a korfui szerb kor-
mánynak Bosznia-Herceg.
ovinára vonatkozólag.

1916. szept. 10. A reorga-
nízált szerb skupstina
Korfu szigetén megtartja
első ülését. - Ettől kezdve
1917. szept. l-ig bezárólag
a szerb skupstína Korfun
ülésezik.
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1916. ;julius 10. Veres ösz-
szetűzés a központi hatal-
makoldalán harcoló len-
gyel légiók é:s az osztrák-
német főparancsnokság kö-
zött.

1916. julius 25. Pilsudski
lemond a lengyel légiók ve-
zetéséről.

1916. julius 26. Az angol
kormány végleg elutasítja
Hocver Iengyelmegsegitésa
tervét.

1916. julius 29. Anémet
kormány hasonló állás-
pontra helyezkedik a Hoo-
ver javaslattal szemben.

1916. augusztus 12. A kőz-
ponti hatalmak jegyzőköny-
vet írnak alá a lengyel
kérdésben.

1916. szept. 27. Az Erdély-
be tört roman csapatok
közt a fegyelem erősen
bomlile a németek elvág-
ják a Vöröstoronyí szeros-
nál a visszavonulás útját.

/

1916. júl. 18. Az (ántánt
együttes fellépése Románia
hadbalépése érdekében. /

1916. júl. Seton Watson
a román kérdésről írt
könyvében (Roumanía and
the Great War) Szerbiá-
nak a Bánát megosztását
ajánlja.

1916. júl.-aug. Károlyi
Mihály a Jparlamentben új-
ból nyomatékosan hangoz-
tatja a különbéke szüksé-
gességét, 'I'ísza míníszter-
elnököt :a béke előfeltételei-
nek tisztázására szólítja
fel.

1916. júl. 23. Charitilly-
ben Iétrejön az angol, fran-
cia, orosz, román ideiglenes
egyezmény, amely szerínta
román kormány aug. 7-re
ígéri hadbalépését s támadó
hadműveletei megindítását
Bulgária irányában. - Jul.
25-oénRománia visszautasit-
ja a chantílly-i tervet: csak
Erdély ellen hajlandó tá-
madni aug. 14-tő1 kezdve,
ha a Duna vonalát es Dob-
rudzsát kellő orosz erők fe-
dezik. A kért támogatást
Oroszország megtagadja.

1916. a,ug. 5. •A hatodik
isonzói csata. Görz és Do-
berde elesik.

1916. aug. 6. Poincaré a
cárhoz lntézett távíratában
sürgeti Románia hadbalepé-
sét. Aug. s-én a cár utasítást:
ad a RomániávaJ kötendő
politikai egyezmény alá-
írására.

1916. aug, 9. Sealonikinél
kialakul aszövetséges front
Bulgária ellen. I

1916. szept, 1-10. A há-
rom irányból benyomuló
1. és2. román hadsereg
Erdélyben csupán csekély
ellenállásra talál: Arz tá-
bornok, 25.000 emberé-
vel visszavonulásra kény-
szerül; Német részről a
Falkenhayn vezetése alatt
álló 9. hadsereget küldik
Arzsegítségére,

1916. aug. 17. Angol-Irán-
eía-orcsz-román szerződés,
mely elismeri Románia an-
nexíós 'követeléseit nem-
csak Erdélyre, de a Bán-
ságra ís, A megkötött
katonai egyezmény. sze-
rinf a román hadmüveletek
Erdélyerr át Budapest felé
Irányulnak ;(§ •. 9.); Románia
csak a monarchíának köte-
les hadElt 'üzenni.

1916. aug. 27. A korona-
tanács elhatározza a had-
balépést: a bécsi román
követ még aznap átadja a
hadüzenetet; még aznap
éHel a román csapatok
Vöröstoronynál és Predeal-
nál átlépík a magyar ha-
tárt. :

1916. szept. 6--8. ~acken-
sen Bulgáríából Dobrud-
zsába tör. Az előnyomulast
Szilisztr:iánál az oroszok; ál-
Irtják meg, bár ők sem
küldtek Romániimak ele-
gendő segítséget.

1916. aug. 27. Románia ha-
dat üzen aMonarchiának.
A romárt csapatok benyo-
mulnak Erdélybe.

1916. aug. 27. Románia'
belép a, háborúba.

1916. aug. 28. Románia
hadat üzen Németország-
nak. '

1916. aug. 30.-szept. 1.
Bulgária es Törökország
hadat üzen Romántának.
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1916. okto-dec. Hohenlohe
Conrad herceg a Monarchia
új közös pénzügyminisztere.

1916. okt, 21. Adler
Frigyes szocialista képví ,
selő politikai merénylete
Stürgkh rniniszterelnök el-
len. A merénylet következ-
tében Stürgkh meghal.
utódjaként Körber ismét
kormányt alakít.

1916. nov. 21. Ferenc Jó.
zsef császár és király meg-
hal. A kettős Monarchía
trónján unokaöccse Habs-
burg iKároly főherceg kö-
veti, mínt I. Károly osztrák
császár és IV. Károly ma-
gyar király,

1916. nov. 27. Sixtus pár-
mai herceg, az uralkodó só-
gora, érintkezésbe lép a
francia külügyminiszté-
riummal Ausztria-Magyar-
ország esetleges különbéké-
jének előkészítése végett.

1916. dec. Körber átme-
neti !kormányát a Clam-
Martinic-kabinet váltja fel.
Burián külügyrninisztert
Czernin Ottokár gróf, a
Monarchia volt bukaresti
nagykövete váltja fel. Bu-
rián viszont Hohenlohe
C'onrad hercegtől átveszi a
pénzügyek vezetését.

1916. dec. 6. A központi
hatalmak romániai offenzí-
vája során elfoglalják Bu-
karestét. A román hadsereg
a Sereth mögé vonul vissza.
A román udvar és kormány
Iasiba költözik.

1916. dec. 12. A Mon-
archía békeajánlata az án-
tánt-kormányok felé. A
békejavaslatot . még a le-
mondó Burián külügymi .
niszter teszi.

1916. november 26. Veni-
zelosz mínísztereínök hadat
üzen Bulgáriána'k és Né-
metországnak, ugyanakkor
a dinasztiához húzó, 'ántánt-
ellenes csapatokat Moreá-
ban internálja.

1916. november 28. 'I'osev
bolgár tábornok 'I'utrakán,
Szilísztria és Constanza el-
foglalása után Krajováig,
majd az Olt vonaláig jut
Mackensen . hadseregével
együttműködve.

1916.. dec. 21. Burián utó-
da, Czernín Ottokár gróf
átveszi hivatalát. - Karel
Kramaf császári amnesz-
tiában részesül.

1916. :dec. 30. 1. Károly
osztrák császárt IV. Károly
néven magyar kíráüvá ko-
ronázzák. Az uralkodó át-
veszi a közös hadsereg fő-
parancsnokságát,
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1916. okt. Seton Wabson
"German, Slav and Ma-
gyar" című politikai röp-
iratában közlí az általa el-
képzelt cseh-szlovák állam-
határokat.

1916. okt. 4. Venizeles a
görög kamarában igéretet
tesz az 1913. évi szerb-gö-
rög szövetségi szerződés
betartására. ~ Konstantin
görög király felmenti Ve-
nizelost. Zaimes, az új gö-
rög miniszterelnök beje-
lenti Görögország semle-
gességét és a szaloníkii
szerb---görög szerződéssel
kapcsolatban megállapítja,
hogy ebből nem következik
a görög háborús beavatko-
zás szüksége. - Válság a
központi hatalmakkal ro-
konszenvező Konstantin
király és az ántánt-barát
görög politikusok között,

1916. dec. A kíeví meg-
egyezés, Az oroszországi
cseh frakciók Kievben
egyezményt írnak alá, mely
szerínt elfogadják la. párisi
cseh-szlovák nemzeti ta-
nács utasításait. A kievi
egyezménnyel a' Tanács
likvidálja az oroszországi
cseh nagyszláv irányzatot.
A kíeví egységokmány sze-
rint az oroszországi
cseh-szlovák emigráció 113
politikai, .123 fogoly és 95
tényleges katonai szerve-
zettel rendelkezik.

1916. dec. Londonban hi-
vatalosan megalakul a Dél-
szláv Választmány. A szer-
vezet bejelenti az egységes
délszláv állam megalakítá-
sára vonatkozó célkitűzése-
ket.

1916. dec. :21. IV. Káro~y
osztrák császár és magyar
király megkegyelmez a ha-
lálraítélt Kramarnak.
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I
1916. november 5. AUSZ-I 1916. nov.

tria-Magyarország érs Né-I zsef halála.
metország közös kiáltvány-j
ban bejelentik a független]
lengyel királyság vissza-!
állítását. I

I
1916. november 16. Sien- i

kiewicz Henrik, a legna-I
gyobb lengyel történeti re-:
gényíró meghal Veveyben, i
svájci emigrációban. i

I
I

1916. nov. 26. Görögor-
szág hadat üzen Bulgáriá-
nak és Németországnak,

1. Ferenc Jó-

1916. okt. Mackensen el-
fogJalja egész Dobrudzsát
Konstanzával együtt. A
hónap végén Targu-Jiu kö-
rül (Oltenia) a román front
némileg megszilárdul, -

1916. nov. 7. Falkenhayn
elfoglalja 'I'árgu-J'iut. Egy
elvágott román hadtest
Orsova környékén megadja
magát.

1916. nov. 23. Mackensen
széles övezetben átlépi a
Duna-vonalat. Berthelet
francia tábornok az Arges
vidékén támadásba megy i
át, azonban csakhamar
abba kell hagynia, -mert
hátulról Falkenhayn, dél-
ről Mackensen szorongatja,

1916. dec. 6. .A németek 1916. dec, 6. Bukarest a
bevonulnak Bukarestbe, központi hatalmak kezére
Németbarát román polita- jut. '
kusok: Carp, Marghíloman,
Maioreseu kerülnek elő-
térbe. A románoknak ed-
dig kb. 200.000 főnyi vesz-
teségük van. - Egy külön e
célra kiküldött angolszász
bizottság Norton Griffith
vezetésével hosszú hóna-
pokra használhatatlanná
teszi az olajvezetékeket.

1916. dec. 12. Lloyd
George lesz a koaliciós há-
borús kormány elnöke.

1916. dec.-1917. jan. IV.
Károly közeledési kísérle-
teít az antant elutasítja
egyben kinyilvánítja: a há-
borút az ellenfél legyőzé-
séig folytatja.

1916. dec. 21. Wilson el-
nök békejegyzéke.

1916. dec. 30. IV. Károlyt
magyar királlyá kŰTOUá'Z-
zák. - A hadkötelezettség
határainak krterjesztése
(VI. :tc.). - A Pénzintézeti
Központ szervezése (XIV.
tc.), - .Törvény az árdrágí-
tás ellen és a hadinyeresé-
gek megadóztatására (IX.
és XXIV. tc.).

1916. dec. 31. Az ántánt-
hatalmak elutasítják II
Monarchía első békeaján-
latát.
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1917. j.an. Sixtus her-I 1917.január 4. A Macken-
eeg Svájcban átveszi Ká- sen-hadsereg Braila és Fo-
roly császár és kir'ály uta- csaní elfoglalását jelenti;
sításaít az ántánt-hatal- ezekben a harcokban már
makkal való közvetlen bé., csak hátvédcsapatok har-
ketárgyalások előkészítése colnak polgár részről. Ettől
céljából. - Czernin kül- kezdve 1918 őszéíg az tú. n.
ügymírnszter Hohenlohe bolgár hadszíntér másod-
berlini osztrák-magyar rangú szerepet Játszik.
nagykövet útján tudomásá-
ra hozza a német kormány,
nak: a Monarchia szívesen
venné, ha Németország El-
zász-Lotharirigia ügyében
megegyeznek Franciaor-
szággal, Czernin bizalmas
jegyzéke egyidejűleg közlí,
hogy a Monarchia a maga
részéről igyekszik egyez,
ményt kötní Olaszországgal.

1917. ~an. 20. Holzendorff
német tengernagy vezetésé-
vel német vezérkari bizott-
ság érkezik Bécsbe. Holzen-
dorff az uralkodó elnökle,
tével tartott minisztertaná-
cson előterjeszti a kerlátlan
tengeralattjáró háború ter-
vét, amit úgy Czernin kül-
ügyminiszter, mint az oszt;
rák és magyar kormányel-
nökök élesen elleneznek.

1917.febr. 20. Conrad báró
vezérkari főnök lemond,
Utódja Arz vezérkari tá-
bornok.

1917. márc, Ausztria élel-
míszer-ellá társa válságosra
fordul. Az éhínséget csak a
Romániából hozott gabona-
készletekkel sikerül részben
megszüntetni. Károly
császár és király Sixtus
pármai herceg révén külön
békeajánlatot tesz az án-
tánt-hatalmaknak, melyben
tudomásukra hozza, hogy
hajlandó támogatní az EI-
zász-Lotharingiára vonat-
kozó francia igényeket.

1917. má:rc. 8.' Poínearé
kijelenti Sixtus előtt: haj-
landó a Monarchía formális
békeajánlatát ~ amennyi-
ben az időben -érkezik
továbbítani az angol és
orosz uralkodókhoz.
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1917. jan. lÓ. Benes-Ber-
thelot válaSIzjegyzék a Mo-
narchia különbéke-a.lánla-
tának elutasítása alkalmá-
ból. - Wilson amerikai el-
nöknek 1916. dec. ;21-én
kelt jegyzékére, melyben az
a háborús célok iránt ér-
deklődik, a szövetségesek
közös jegyzékben válaszol-
nak. A jegyzék szerínt a
szövetségesek "a csehek ~
szlovákok felszabadítását a
tartós béke egyik feltéte1é-
n;ek" tekintik.

1917. Jan. A londoni Dél-
szláv Választmány és a kor-
fui szerb kormány tárgya-
lásai a balkáni délszláv
népek egyesítéséről.
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1917.febr. 21. Egy függet-
lenségi pártí képviselő
(Holló Lajos) a parlament-
ben nyiltan :a német politi-
kára hárítja a felelősséget a
háború kítörése :miatt.

1917. jan. A front Moldva
déli részében s a Duna-
delta Szt. György ága rnen-
tén megszílárdul. Bratíanu
már dec.-ben Iasi-ban új
kormányt alakftott Take
Ionescu bevonásával.

1917. január 22. Wilson
kjielenti, hagy a szabad és
egyesült Lengyelország a
világbéke egyik alapfel-
tétele.

1917. jan.-márc. Folytatá-
dik a központi hatalmak
romániai offenzívája. ;

1917. jan. A szövetséges
és társult hatalmak kor-
mányelnökeinek és vezér-
kari főnökeinek római kon.,
ferenciáján Cadorna tábor-
nok, olasz vezérkari főnök
bejelenti a Monarchia ellen
indítandó összpontosított
olasz támadást.

1917.febr. 1. Németország
megkezdi a kerlátlan ten-
geralattjáró-harcot.

1917.febr. 3. Az Amerikai
Egyesült Államok megsza-
kítják diplomáciai kapcso-
lataikat Németországgal.

1917. máre, A cárizmus 1917. Imárc. 2. II. :Miklós
bukása után Besszarábíá- orosz cár lemond. Atmeneti
ban Stroescu, Gore és Ha- bonyodalmak: félig szocia-
Iipa népvezérek megalakít- lista, félig polgári kor-
ják a Nemzeti Demokrata mányzás.
Pártot és nemzeti alapon 1917. márc. 3. Az orosz
álló, széleskörű autonómiát hadsereg sorozatos kudar-
követelnek, azonban a he- cai, a városi lakosság, külö-
lyí központí tanáccsal nem nösen a proletariátus bor-
sikerül megegyezniök. zasztó nyomora miatt Petro-

grádban nagy sztrájkok
törnek ki és heves tünteté-
sek zajlanak le. Pár nap
alatt negyedmillió munkás
sorakozik a vörös zászlók
alá.

1917.máre, 5. Sixtus, Ká-
roly császár levelével
együtt Czernín jegyzékét is
közli Poíncaréval.

1917. márc. 11. A petro-
grádí tüntetések forrada-
lommá alakulnak áto A
munkások lefegyverzik a
karhatalmat s maguk ve-
szik kezükbe a fegyvert.
Ugyanekkor a birodalmi
duma megtagadja a cárnak
és kormányának az enge-
delmességet.
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1917. ápr. Krobatin közös
hadügyminiszter lemond,
utódja Stőger-Steíner gya-
logsági tábornok.

1917. ápr, 3. A hamburgi
császár-találkozón Károly
császár felveti Elzász-Lo-
tharingla átengedését Fran- \
eiaországnak. Ennek ellené-
ben a lengyel megszállt te,
rületekkel kiegészített Ga-
liciát felajánlja Németor-
szágnak. II. Vilmos a ve-
zérkar tiltakozására eluta-
sítja a javaslatot.

1917. ápr. 10. Megszakad
a diplomáciai kapcsolat az
Egyesült Allamok és Auszt;
ría-Magyarország között.

1917. ápr. 11. Ribot fran-
cia külügyminiszter a f01-
kestoneí találkazón közlí
Lloyd Georgeval Károly
császár levelét. Ribot és
Lloyd George elhatározzák,
hogy a kü!önbéke kérdésé-
ben Sonnino olasz külügy;
míníszter bevonásával to-
vábbi megbeszélést tarta-
nak.

1917. ápr. 19. Sonnino til-
takezik . a különbéke gon-
dolata 'ellen. Az olasz kül-
Ügyminiszter' ellenállásári
meghiusul az újabb oszt-
rák-magyar különbéke-kí-
sérl et, melyet Lloyd George
a maga részéről támogatott.

1917. ápr, 23. Sixtus
Lloyd 'Georgenak a biz-
tatására további bekeköz-
vetítésre vállalkozik. r--
Károly császár Laxenburg-
ba kéreti Sixtust, ahol még
egy megbízólevelet kap az
antant hatalmakhoz, de a
kísérlet hasonlókép ered-
ménytelenül végződik.

1917. márc. 24. Miljukov,
az ideiglenes orosz szeeia-
lista kormány külügymi-
nisztere megerősíti az
oroszországi cseh-szlovák
hadsereg szervezésí sza-
bályzatát.

1917. máre, Korfui kor-
mánymegbízottak bemutat-
ják Londonban Pasíé új
délszláv államtervezetét.

1917. márc. 20. A berní
német követségen az olasz
nagyvezérkar megbízottat a
király és Cadorna vezérka-
ri főnök kezdeményezésére
- Sonnino külügymíniszter
megkerülésével - tizen-
négy napon belüli olasz kü-
lönbékét ajánlanak, ameny-
nyiben a Monarchia lemond
Trentinóról és teljesíti a
további olasz igényeket. Az
olasz vezérkari békeajánla-
tot Zimmermann - német
külügyí államtitkár nem
továbbítja az osztrák-ma,
gyar külügyminisztérium-
hoz.

386



LENGYELORSZAG MAGYARORSZÁG I ROMANIA
ERDn TI ROMANOK

VILAGTtJRUNET

191rl. marc, 30. Lengyel-
ország függetlenségét elis-
meri az ideiglenes orosz
kormány,

1917. áplilis 6. Az Egye-
sült Allamok hadat üzen
Németországnak. A hadüze-
net napján az USA lengyel
szervezetei közös nyilatko-
zatot adnak ki a demokra-
tikus Lengyelország fel-
állítása érdekében.

1917. ápr. Ferdinánd ki-
rály a francia vezetéssed
újjászervezett moldvaí ro-
mán hadsereg katonáihoz
beszédet intéz és megígéri
a földreformot.

1917. marc, 15. Az orosz
polgári forradalom átme-
neti (szabadelvű-demokra-
ta) kerszaka. A duma
líberális, nemesi és pol-
gári képviselői a szocíál-
demokratákkal (az ú. n.
eszerekkel, mensevikiekkel)
való megegyezés alapján

I kormányt alakitanak Lvov
I herceg elnöklete alatt. A
Imunkás- és katonatanácsok
csatlakoznak a kormányhoz.

1917. máre. 21. Carszkoje
Szelóban foglyul ejtik a
cárt fu családját. .

191'1. márc, 26. A forra-
dalmi kormány lemondat ja
a cárt.

1917. máre, 26. A;z orosz
hadsereg éléről elrnozdítják
Níkoláj Nikolájevícs nagy-
herceg-rövezért.

1917. IlÍlpr_ 5. Amerikai
hadüzenet Németországnak.
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1917. április 10-máj. 25.
Az amerikai lengyelek meg-
szervezik a lengyel nemzeti
bizottságot. - Az Amerikai
Lengyel Nemzeti Bizottság I
átveszi a lengyel politikai
érdekek képviseletét.

1917. ápr,
megszakítja
kapcsolatait
val.

10. Amerika
diplomáciai

a Monarchiá-

1917. ápr. 28. A kir ály Ti-
sza míníszterelnökhöz inté-
zett kéziratában a választá-
jogi reform előkészítésére
szólítia fel a. kormányt,

1917. IlÍpr. 16. Lenin, a bof-
sevík párt vezére, sok évi
számkivetettség után víss-
szatér Orosa;orsrzágba, s "áp-
rilisi téziseiv-vel megkezdi
a forradalom továbbfejlesz-
tését: a polgári demokrati-
kus forradalom szakaszából
a szocialista forradalom sza-
kaszába. - A nyugati front
fővezére Joffre és Nivelle
után Petain.

1917. ápr. 25. Választó-
jogi blokk az ellenzéki pár-
tok és a szocíáldemokraták
között.



AUSZTRIA BULGARIA CSEHORSZAG
CSEHEK. SZLOYAKOK I SZERBIA, HORYATORSZAG

1917. máj. Clam-Martiníc
összehívja a hosszabb idő
óta szünetelő Reichsratot,
A birodalmi gyűlésen le-
szavazzák a kormányt.
Clam-Martiníc lemond. -
Cadorna tábornok, olasz
vezérkari főnök összponto-
sitott támadást indít ez
osztrák-magyar Isonzo front
ellen.

1917. máj. 2. Görögország
hadbalép Bulgária ellen.

191'7. jún. 'A hivatalba lé-
pő Seídler-kormány általá-
nos politikai amnesztiát ad.
Az új kormányban Toggen-
burg gróf a belügyi, Wim-
mer :a pénzügyi, Mataja a
kereskedelem és szocíálís
gondoskodásűgyí tárcát vál-
lalja. - 1917. aug.-wl a
kormánynak galiciai (ru-
tén) és szlovén tartományi
tárcanélküli minisztereí
Horbazevski galiciai rutén
politikus, illetve lvan Zol-
ger, az ismert délszláv köz-
jogász.

1917. júl. 20. A központí
hatalmak galiciai ellen-
offenzívájának kezdete. -
A központi hatalmak csa-
patai heteken belül ismét
megszálljak egész iGaliciát,
sőt Bukovinát is.

1917. aug. 18. A XI. Ison-
zói csatában az osztrák-
magyar csapatok súlyos ve-
reséget szenvednek.
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191'7. máj. Masaryk Orosz;
országba utazik, hogy köz-
vetlen tárgyalásokat foly-
tasson az ideiglenes orosz
kermánnyal - Emest ,De-
nis, a Sorbonne tanára,
"La questíon d'Autriche.
Les Slovaques" cimű ta-
nulmányában közölt cseh-
szlovák térképén még csak
néprajz! határok szerepel-
nek.

1917. júl. 2. IV. Károly
amnesztiát ad a letartózta-
tott cseh politikusoknak.

1917. jún. 20. Pasié szerb
miniszterelnök és Ante
Trumbié, a Délszláv Vá-
lasztmány vezetője Korfu
szígetén megegyeznek a
szerb-horvát állam meg-
alakításában. Az ekkor kö,
tött Ú. n. korfui deklaráció
kimondja a szerb-horvát-
szlovén államegységet a
Karagyorgyevié-ház fenn-
hatósága alatt.

1917. júl. 25. A Tisza-kör-
mány lemondása (jún. 5.)
következtében Skerlecz
Iván horvát bán is beadja
lemondását. Utódját július
25-én nevezik. ki Míhalovícs
Antal, a horvát-szern koa-
líció vezetőségi tagja sze-
mélyében. Ezzel a. koalícíó
teljesen átveszi a horvát
politika irányítását. Az új
horvát bán kapcsolatot te-
remt a horvát emigrációval.
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1917. máj. 8. Aszervezett
munkásság városházi tün-
tető gyűlése Tisza István
ellen.

1917. május 28. A Reíchs-
rat lengyel képviselői em-
lékiratot Intéznek a köz-
ponti hatalmak kormányaí-
hoz, melyben az "Egyesült
Lengyelország" számára
tengeri kijáratot követel-
nek. Pilsudski feltételesen
sen elvállalja a varsói ideig-
lenes államtanács elnöksé-
gélt.

1917. jiUnius 5. A francia
kormány hozzáj árul a fran-
ciaországi lengyel légiók
megszervezéséhez.

1917. május 24. Tisza a vá-
lasztójogi kérdésben szem-
behelyezkedik a kí rállyal, s
lemond. A munkáspárt el-
lenzékbe vonul.

1917. máj. 22. Az Indé-
pendance Roumaíne beje-
lenti, hogy a kormány és
az uralkodó közt megálla-
podás jött létre a föld-
reformra nézve. - A Iaeí
mellett ülésező parlament
,Bratianu javaslatára úí

választójogi törvényt és
agrárreformot szavaz meg.

1917. jún. 15. Esterházy Mó-
ric gróf általános választó-
jogi programmal alakít kor-
mányt, de [wt hónap mul-
tán ilemond.

1917. júu. 27. A budapesti
munkásság monstre-felvo-
nulása a demokratikus vá-
lasztójogért.

1917. julius 2. Pibsudski
Lemonda varsói ideiglenes
lengyel államtanács elnök-
&égéről.

1917. julius 9. A központí
hatalmak legfőbb hadveze-
tősége új esküformát készít
a lengyel légiók számára,
mely szerínt a légiók fel-
tétlen engedelmességre kö-
telezik magukat az osztrák-
német vezetőség irányában.
A légiók parancsaokai és a
légionáriusok végrehajtó
bizottsága visszautasítják az
esküformát A német kato-
nai hatóságok letartóztat-
ják Pilsudskit iés a főbb
légionárí us vezetőket.

1917. júL A Kerenskí-
hadsereg utolsó offenzíváia
a galiciai osztrák-magyar
állások ellen.

1917. júl. 22. A júliusi
utolsó orosz offenzívával
egyidőben Presan és Ave-
rescu vezetésével a rornán
csapatok jóil. megállják he-
lyüket Marastinél az
együttes osztrá.k.-xrlagyar s
német támadással szem-
ben. - Július folyamán
a beszarábíaí románság
Odesszában szervezk.edik.

1917. aug. 12-19. Berthe-
lot, Mara~ei'/tinél francia
felszerelésű román csapa-
tok élén csatáit nyer József
főherceggel szemben.

1917 augusztus 25. A var-
sói ideiglenes lengyel ál-
lamtanács a nemet atro-
cítások elleni tütakozás-
ként lemond.

1917. szeptember 12. A
központi hatalmak régens-
tanácsot állítanak fel a
megszállott területek igaz-
gatására,

1917. aug. 20. Megalakul
Wekerle Sándor harmadik
kormánya,

1917. máj. 1. Az orosz pol-
gári forradalmi kormány
külügymínisztere, Milju-
kov, kínyílatkoztatja, hogy
Oroszországnak "a végső
győzelemig" folytatnia kell
a háborút.

1917. máj. 3-4. Petregrád
utcáin százezernyi munkás
és katonatömeg tiltakozik a
Miljukov-jegyzék ellen, B
követeli a békekötést.

1917. máj. 15. A néphan-
gulat nyomására az orosz
kormány koalícióvá alakul.
A polgárság képviselőin kí-
vül a mensevikiek és esze-
rek is seárnos tárcát kap-
nak. Miljukov lemond,· de
a korrnány háborúpárti jel-
lege :nem változik.

1917. jul. 16. Az orosa
kormány megindította of-
fenziva összeomlásának hí-
rére a petrögrádi munkások
és katonák hatalmas ará-
nyú tüntetést rendeznek a
békéért. rApolgárí=-szocía;
lista kormány la tüntetők
közé lövet.

1917. juL 21. Oroszország-
ban Lvov hercegtől Keren-
szkí, az eszer-szocíalísták
vezére veszi át a kormány-
elnökséget. Megkezdődik a
bolsevikok üldözése, Lenin
elmenekül.

1917. aug. 8-16. Az orosz
bolsevik-párt .kongresszusa
el~észíti a fegyveres fel-
kelést.

1917. szept. 7-10. Orosz-
országban Kernyilov ellen-
forradalmi tábornok lovas-
hadtest élén Petrögrád el,..
len vonul, s , Kerenszkítől
mínden polgári és katonai
hatalom átadását követeli.
Csapatai azonban fellázad-
nak s vállalkozását meg-
hiusítják.
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1917. okt. Arz hadserege
végrehajtja a F'litsch-Tolf-
mein Vidéki áttörést, ,A.z
olaszok ax ísonzóí csaták-
ban elért. hadászati ered-
ményeket a tollmeini áttö-
rés következtében elvesztik,

1917. nov. 11. Az osztrák-
magyar Icsapatok elérik! a
Piavét.

1917. dec. 7. Az Egyesült'
Allamok hadat üzen a Mo-
narchíának,

1917. dec. 22. Megkezdőd-
nek a brest-litovszki béke-
tárgyalások a iközponti ha-
talmak, valamint a kikül-
dött orosz és román delegá-
tusole között,
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CSEHORSZÁG
CSEHEK, SZLOVÁKOK

1917. dec. 19. Poíncaré el-
ismeri a francíaorseágí
csehszlovák csapatokat seö-
vetséges segedhaderő jel-
leggel. J\ franciaországi
cseh Iégiók főparancsnoka
Janin tábornok, a pétervá-
ri katonai rnísszió volt íve-
ze tőj e Iesz,

1917. dec .. 20. A francia
kormány hoo;zájárul a cseh-
szlovák hadsereg feláJlít.á-
sához.

1917. nov. Stadler zág-
rábi érsek a korfuí paktum-
mal szemben a: jogpárt
programja alapján kidol-
gozza "nagyhorvát" állarn-
tervezetét,
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1917.október 12. Az Egye-
sült Allamokban megkez-
dik a franciaországi lengyel
hadseregbe való toborzást.

1917. október 15. Lubo-:
mirskí herceg, Kakowskí
hercegprímás és Ostrowski,
a varsói ideiglenes állam-
tanács volt tagja elvállal-
ják régensí megbízatásukat.

1917. október 16. A krak-
kóí Legfőbb Lengyel Nem-
zeti Bizottság feloszlik.

1917. október 19. A !Szö-
vetséges hatalmak elisme-
rik ~ párisi lengyel nem-
zeti bizottságot.

1917. okt. Windischgrátz
Lajos herceg" Magyarország
közélelmezési mínísztere, a
dél szláv országoknak a rna-
gyar korona fennhatósága
alatt "külön testként" való
egyesítését ajánlja Károly
királynak, Az általa be-
nyujtott alkotmánymódo-
sító tervezet tehát Horvát-,
Szlavón- és Dalmátorszá-
gok, valamint Bosznia-
Hercegovina közjogí külön.,
állását tenné lehetővé.
Czernin gróf volt közös
külügyminiszter tanácsára
az uralkodó elejti a tervet.

1917. november 7. Az
orosz bolsevik forradalom

,kitörésének,napján nérriet-
ellenes tüntetések zajlanak
Varsóban.

1917. december 8. J. Ku-
charzewski megalaki tja az
első ideiglenes lengyel kor-
mányt,

ROMANIA
ERDU YI ROMAN OK

1917. okt. 21-23~ Beszará-
bíában összehívják az "or-
szág tanácsát" (Statul Tarii).

1917. nov. 1. Beszarábiá-
ban román iskolák nyílnak
meg.

1917. dec. 9. Fegyverszü-
net ill \Monarchia. Németor-
szág és Románia között
Focsaníban.

1917. okt. A Monarchia
isapataí a Piaveig nyomul-
nak elő. Cadorna olasz fő-
vezért menesztik.

1917. okt. 20. Lenin finn-
országi rejtekéből titokban
visszatér Petrográdba,

1917. okt. 23. Az prosz
bolsevik-párt központí bí.,
zottsága kitűzi a fegyveres
felkelés időpontját.

1917. nov. 8. Oroszország-
ban a vörös gárda és a for-
radalmi csapatok elfoglal-
ják a petrográdí Ipályaud-
vart, a posta- és távíróépü-
Ieteket, a minisztériumokat

I és letartózta'tják a Keren-
szki-kormányt, A petro-
grád] szovjet magához ra-
gadja az államhatalmat.

1917. nov. 9. Oroszország-
ban a II. szovjet-kongresz-
szus elfogadja: 1. A békéről
szóló dekrétumot, s javasla-
tot tesz az összes hadviselő
államoknak fegyverszünet-,
i11etőleg békekötésre, 2. A
földről szóló dekrétumot,
melynek értelmében a föl-
desúri földbirtoktulajdon
azonnal és minden !Váltság
nélkül megszünik. :3. Az
energíaforrások, bányák
szocíalizálását, 4. A szovjet-
kormánynak, a Népbiztosok
tanácsának felállítását ki-
mondó dekréJtumot.

1917. nov. 15. A francia
kormány élére Clémenceau
kerül. .' 1

1917. nov. 20. Az orosz
szovjetek kongresszusa az
azonnali békekötés mellett
dönt.

1917. dec. 1. A keleti fron-
ton beszüntetik a harcot.

1917. dec. 5. Az orosz ita-
náeskormány fegyverszü-
netre lép a központi 'hatal-
makkal.
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1918. jan. 6. A bécsi oszt-
rák kormánytanács tiltako-
zik az önálló cseh állam
létesítését célzó törekvések
ellen. - Munkássztrájkok
Bécsben és Berlinben.

1918. febr. 9. Brest-Li-
tovski ,béke Ukrajna es
a központi hatalmak kö-
zött.

1918. márc, 3. Oroszország
és a központj hatalmak
megkötik a brest-Iítovskí
békét.

1918. márc, 5. A bukaresti
egyezményben Románia
"előzetes békét" köb a köz-
ponti hatalmakkal. '

1918. ápr.-nov. Spítzmül-
Ier Burián utódja a közös
pénzügyminisztérium élén.
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BUlGARIA

1918. március 16. Marghi-
loman Sándor román mi-
niszterelnök kormánya a
bolgár-román béke megkö-
tése érdekében felajánlja
Dobrudzsát.

1918. jan. 6. Bécsi kor-
mánynyílatkozat a külföldi
cseh politikai szervezkedés
ellen.

1918. jan. 25. Korosec
Antal, a Délszl áv Klub el-
nöke, a brest-litowski tár-
gyalásokkal kapcsolatban
jegyzéket intéz a békedele-
gációhoz, melyben a dél-
szláv népek képviselőinek a
tárgyalásokba való bevoná-
sát kéri.

1918. ápr, 9-12. Apárisi
cseh-szlovák nemzeti ta-
nács megrendezi Rómában
az "elnyomott nemzetisé-
gek" kongresszusát.
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1918. jan. 19. Nagyüzemi
sztrájk Budapesten.

1918. jan. 24. A relcon-
1918. j~uár 7. Wilson i4 struált (második) Wekerle-

pontjában külön rnegemlé- kormányban a horvát poli-
kezik a független és szabad tikai körök előtt 'ellenszen-
Lengyelországról és a visz-I ves Unkelháuser horvát-
szaállítandó államnak al szlavón-dalmát miniszter
tengeri kijárathoz való jo-l megtartja helyét.
gáról.

1918. február 9. A brest-
litovskí tárgyalások alap-
ján a Monarchia átengedi
UkrajnánakChelmet a
lengyel régenstanács meg-
kérdezése nélkül.

1918. febr. Flottalázadás
Cattaróban.

1918. jan. 13. A bolsevis-
ta Oroszország hadat üzen
Romániának.

1918. ápr, 4. Ponikowski
ideiglenes kormányát a
Steczkowskí-minisztérlum
váltja fel. Az új korrnány
oolitikailag a Németország-
gal való tárgyalás híveire,
::IZ aktivista pártokra tá-
maszkodik.

1918. ápr. 9. Megválaszt-
ják az új államtanácsot.

1918. marc, eleje. Bufteá-
ban, Stirbei herceg Buka-
rest melletti kastélyában
megállapodás jön Iétre a
békefel tételekre vona tkozó-
lago Románia Dobrudzsa
sorsát a központí hatalmak
döntésére bízza, stratégiai
j.eHegű határkiigazításj tesz
lehetővé a Kárpátok jmen-
tén, kíutasítja Romániaból
az ántánt katonai meghí-
zettalt s átengedi a köz-
ponti hatalmaknak Odesz-
sea ellen indu ló csapatait.
- Averescu lemond; a kor-
mányt Marghiloman ve-
szi á:t március 5-Dn. I

1918. jan. Oroszország-
ban megkezdődik a vörös
hadsereg szervezése.

1918. jan. 8. Wilson az
amerikai kongresszushoz in-
tézett üzenetében közzé-
teszi tizennégy pontját.

1918. február 16. Haller
lengyel légionárius tábor-
nok brigádja fellázad az
osztrákok ellen és Orosz-
országba szökík.

1918. febr. 27. A régens-
tanács Ponikowskit bízza:
meg ideiglenes korrnány
alakí tás ával.

1918. febr. 24. Czernin
Bukarestbe érkezik; kevés-
sel utóbb Ferdiinánd kírály-
lyal tárgyal. Take 'Ionescu
hevesen ellenzi a Ikülönbé-
két: a király viszont kife-
jezetten nemetbarát kor-
mányt ajánl, amely a köz-
ponti hatalmaktól enyhébb
feltételekre számíthat.

1918. első felében az an-
tanlt hatalmak felvonulnak
a háborúból kivált Oroszor-
szágellen. Anglia és Fran-
ciaország ÉSizak-Oroszor-
szágban (Archangelszk és
Murmanszk vidékén) tesz-
nek csapatokat partra, a ja-
pánok elfoglalják Vladi.,
vesztokot és a tengerpartot,
majd valamennyien blokád
alá veszik Oroszországot.
Ugyanakkor a volt cárí tá-
bornokok (Kolcsak, Kernyi-
lov, Deníkin, Judenics, stb.)
a birodalom legkülönbözőbb
részeiben ellenforradalmi
csapatokat szerveznek s
fegyverrel fordulnak a szav-
jav Jrormány ellen.

1918. febr. 8. Bratianu le-
mond: a míniszterelnők
Averescu lesz, akit a ki-
rály - az 1916-i titkos
szerződés ellenére (hogy
t. i. Románia különbékét
nem köthet) - a németek-
kel kötendö béke előkészí-
tésével biz meg.

1918. máre, A németek
megindítják utolsó offenzí-
vájukat a nyugatd frontori.

1918. máro, 3. Szo.vjet..
Oroszország és a központi
hatalmak Breszt-Lítovszk-
ban békét kőtnek,

1918. márc. 10. Az orosz
tanácskormány Moszkvába
teszi. flt székhelyét.

1918. ápr. 8. Beszarábia
kimondja, hogy egyesülni
óhajt Romániával.
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1918. ápr. 14. A Sixtus-
affér. A német vezérkar ki-
kényszeríti Czernin távozá-
sát. Az új külügymíníszter
ismét Burián,

I
1918. má], 7. :il bukaresti

békében Dobrudzsát Bulgá-
níának itélik.

1918. ápr. 12. Az emigráns
Kramáf tervezete IAusztria-
Magyarország felcsztásáról.

1918. máj. 10. Az uralko-
dó elnökletével koronata-
nácsot tartanak Bécsben a
Monarchia délszláv nemze-
tiségi kérdéseinek rende-
zése tárgyában.

AUSZTRIA BULGARIA CSEHORSZAG ICSEHEK, SZLOYÁKOK; SZERBIA, HORVATORSZAG

1918. máj. 7. A !központi
hatalmak és Románia kép-
viselői aláírják a bukaresti
békét. (

1918. jún. 15-16. A piavei
vereség.

1918. jún. 5. Benes bizto-
sítja Pichon francia kül-
ügymínísztert, hogy' a fel-
sőmagyarorseágí terület az

.1918. Juníus 16. Az osz- önrendelkezés jogán. fOog
trákbarát Radoszlavov-kor., csatlakozni a cseh-szlovák
mány a Qékét sürgető köz- államhoz.
vélemény nyomása alatt
lemond.

1918. máj. 22. Lord Ro-
bert Cecil az angol külügyi
hivatalon keresztül elisme-
ri "a cseh-szlovák nemzet
teljes függetlenségi jogát".

1918. máj. 12. Német Ika-
tonaí körök kíkényszerítík
.az újabb szövetségi szerző-
dést Németország és a
Monarchia között. A spaaí
német főhadíszálláson húsz
évre ezóló katonai szerző-
dést kötnek.

1918. máj. 30. Az Orosz-
országból Japánon át az
Egyesült Allamokba nta.zott
Ma.saryk amerikai cseh és
szlovák vezetők kel megkött
a cseh-szlovák államszővet-
ségről szóló emlékezetes
pittsburgi szerződést. A
pittsburgí szerződés szerínt
"Szlovákia a cseh-szlovák
államon belül salát köz-
Igazgatással. tartomány-
gyűléssel és független bíró-
sággal rendelkezik", az ál-
lamvezetés cseh és szlovák
kezekben Iesz, a szlovák
nyelvet egyenrangú állam-
nyelvként ísmerík el.

1918. Juníus 22. Malinov
demokratapártí ú] bolgár
miniszterelnök a Szófíában
rekedt amerikai követség
útján tárgyalásokat kezd a
szövetségesekkel, A tárgya-
lások során felajánlja, hogy
a "szalonikii kaput" meg-
nyitja az ántánt előtt, ha az
Bulgáría hódításait elismeri.

1918./ jún. 26. A pennsyl-
vániaí Mokesportban Zat-
kovíő Gregor Ignác chíká-
gói ügyvéd megalakítja az-
Amerikai Rutén Nemzeti
Tanácsot. (Ruthenian Ame- t

rican National .Council.) ,

1918. jún. 2·2. PasiG szerb
miniszterelnök a szővetsé-
ges hatalmakhoz intézett
kőrjegyzékében még csak
Bosznía-Hercegovína . ön-
rendelkezési jogának meg-
állapítását és tengeri kijá-
ratot kér.
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1918. ápr. 30. Ideiglenes
"békeszerződés" a központi
hatalmak és Lengyelország
között,

1918.május 6. Haller 0513.-
patai Kaniównál megüt-
köznek a németekkel.

1918. junius 3. A szövet-
ségesék legfőbb tanácsa a
független és egységes Len-
gyelország megteremtéset
háborús célnak nyilvánítja.

1918. jún. 22. Az láprilis
9-én megválasztott állam-
tanács ünnepélyes meg-
nyitó ülése a varsói királyi
palotában.

1918. máj. 10. Wekerle
magyar míníszterelnök a
koronatanácson előterjeszti
Dalmáciának Horvátország-
gal való egyesítésére és

Bosznia-Hercegovinának
magyar fennhatóság alatti
különállására vonatkozó
tervét. Ajavaslattal
szemben Mihalovics horvát
bán elvi kifogást emel,
mire a .tervet elejtik.

19l.8. jún. 22. Megalakul
a munkás tanács és elren-
deli az általános sztrájkot.
A sztráík június 27-én be-
fejeződik.

ROMÁNIA
ERDÉLYI ROMÁNOK

VILÁGTöRTÉNET

l!Jlg. ápr, 9-12. Clémen-
ceau közzéteszí Károly csá-
szár titkos külön-béke kí-
sérleteinek bízalmas adalé-
kait.

1918. máj, 5. Az Egyesült
Államok hadat üzennek
Németországnak.

1918. :máj. 7. Létrejön a
bukaresti béke, amely
170 falu 150.000 főnyi la-
kosságát Magyarországhoz
csatolja & Románia g8JZ-
dasági kihasználását színte
teljes egészében a központi
hatalmaknak biztosítja.
Beszarábíában viszont Ro'
mánia szabad kezet nyer.

1918. máj. 7. Megkötik a
bukaresti békét.

1918. máj. 27. A francia-
országí német támadás ku-
darcba fullad.

1918. máj. 29. Az Egye-
sült Allamok kormánya tu-
domásul veszi és elfogadja
a római nemzetiségi kon-
gresszus határozatait.

1918. jún. A Labour Party
kiáltványában (Labour and
the New Social Order) elő-
ször ad részletes munka-
programmct. A Lordolk Há-
zának újjász.ervezésemel-
lett követeli .a minimális
munkabér megállapítását,
valamint az államosítás fo-
kozását.

1918. jún. 7. A szövetsé-
gesek versaillesí tanácsko-
zásán az angol, francia és
olasz kormányelnökök 1'0-

konszenvüket nyilvánítják
a cseh, salovák és délszláv
szeparatista törekvésekkel
szemben. i

1918. jún. 15-16. lA pia-
Vei ütközetben a Mon-
archía '150.000 embert ve-
szít.
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1918. aug. 15. A spaaí né-
met főhadíszálláson - Bu-
rián külügymíniszter bevo-
násával - tartott értekez-
leten elhatározzák a béke-
kötés módozatainak előké-
szítését. - Burián a leg-
főbb hadvezetőség felhatal-
mazása alapján különbékét
kér Wilson elnöktől.

1918. jún. 30. A francia
köztársaság elnöke zászlót
adományoz a franciaorszá-
gi. cseh-szlovák Iégíónak.
- Darleyban, az elzászi
arcvonalon Poincaré és Be-
neá előtt tesz esküt az első
franciaországi. csehszlovák
légió. - Itália elismeri a
párizsi cseh-szlovák nemze..
ti tanácsot.

1918. julius 5. A szövetsé-
gesek elutasítják Malinov
további próbálkozásait.

1918. jún. 29. A francia
kormány elismeri a cseh-
szlovák nemzet "független-
ségi jogát" és a párizsi ta-
nácsot, mínt a ~jövő cseh-
szlovák kormány első diplo-
máciai alapját. Pichon fran-
cia külügymíniszter kije-
lenti, hogy korrnánya a
cseh-szlovák nemzeti taná-
csot a 'jövő cseh-szlovák
kormányának elismeri.

1918. aug. 2-3. Masaryk
közbenjárására amerikai-
japán egyezményt kötnek a
szíbéríaí cseh légiók \kato-
nai megsegítése ügyében.-
A szövetségesek washingto-
ni képviselete katonai és
anyagi segítséget igér a
Gajda Rudolf vezetése alatt
a szovjet seregek ellen to-
borzott cseh légióknak.

1918. aug. 9. Az angol
kormány "elismeri a cseh-
szlovák nemzet hadviselő
jellegét" és a párizsi Taná-
csot a cseh-szlovák érdekek
hívatales képviselőjének
tekinti. - Balfour, angol
külügyminíszter elismerő-
leg nyilatkozik a Iégiókról
és elismeri a cseh-szlovák
nemzeti tanács felügyeleti
jogát a hadviselő cseh-
szlovák haderő felett.

1918. jún.-júl. Akorfui
szerb kormány csapatai
csatlakoznak a francia bal-
káni hadsereghez.

1918. júl. A Seidler-kor-
mány bukása után Hussa-
rek közoktatásügyi rnínísz-
ter hivatalnok - kormányt
alakít.

1918. júl. 2. .Az !Egyesült
Allamok elismeri a pári7Jii
cseh-szlovák nemzeti taná-
esot

1918. júl. 13. Homestead-
ban, az amerikai ruszin te-
lepek központjában meg-
alakul a Národná Obrana
el1enszervezete, az Ameri-
kai Magyaroros:z Nemzeti
Tanács (Arneríkanska Rada
Uhrcrusinov). \
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1918.
fronton
részről
néhány
marad.

1918. júl. 10. Oroszor-
szágban az V. Szovdet-kon-
gresszus elfogadja az 1.
szovjet alkotmányt.

jul. • Az. olasz
osztrák-magyar

kezdett offenzíva
nap mulva abba-

LENGYELORSZAG MAGYARORSZAG ROMANIA
ERDÉLYI ROMÁNOK

VILAGTöRTÉNET

1918. julius 10. A francia-
országi lengyel csapatok sa-
ját vezetéssei résztvesznek
a nyugati offenzívában.

1918. jún. 28. Az Egyesült
Államok kormányának hi-

vatalos nyilatkozata sze-
rínt "az összes szlávokat fel
kell szabadítani anémet és
osztrák uralom alól".

1918. aug. Foche tábor-
nagy pihenit amerikai erők
bevetésével és új harci esz-
közökkel (tankokkal) ellen-
támadásba kezd s a néme-
teket messze visszaveti ke-
let felé. !'

1918. aug. 31. Hussarek
osztrák és Wekerle magyar
miniszterelnök Sarkotles
István báró, boszniai kato-
tonai parancsnok bevonásá-
val értekezletet tartanak,
melyben elvben elfogadják

Bosznia-Hercegovínának

I
"corpus separatum"-ként a
magyar koronához való csa-
tolását.

1918. aug. 8. Anémet
hadsereg "fekete napja".
Ludendorf jelenti II. Vil-
mosnak: "Néme,tország nem
bírja .tovább", Megkezdő-
dik a német visszavonulás
a nyugati fronton.
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1918. szept. Károly csá-
szár és király "homo re-
gius"iként Horvátországba
és Boszníába küldí Tiszát
a balkáni helyzet reális
felismerése érdekében. '

1918. szept, 3. Az Egyesült
Allamok tudomásul veszi,
hogya hadviselő cseh-szlo-
vákok és a Monarchia, va-
lamint Nemeország között
hadiállapot áll fenn. - Ez-
zel de facto elismeri a
cseh-szlovák nemzeti taná-
csot, mínt hadviselő kor-
mányt,

1918. szeprember 15-24., 1918. szept. 9. A japán
A szövetségesejj általános kormány a cseh-szlovák
offenzivája, a bolgár front hadsereget rendes hadviselő
áttörésére. A francia-szerb félként, a Nemzeti Taná-
csapatok 18-án elérik a csot pedig a hadsereg leg-
Cserna folyót, . a szerbek főbb vezetőségeként elís-
21-én a Vardart, ;a franciák merí.
két nappal később a Prfle-
pet. A keletről rohamozó
angolok 23-án átlépile a-
bolgár határt.

1918. szept, 14. Dovropol-
Jenál francía-szerb tüzér-
ségi előkészítés után meg-
kezdődik a szövetségesek
nagy balkáni offenzívája.

AUSITRIA BUI.GARIA CSEHORSZAG
CSEHEK, SZLOVÁKOK \ SZERBIA, HORVÁTORSZÁG

1918. szept, 27; Újabb ko-
renatanács Bécsben a hor-
vát kérdéssel és általában
a ,Monarchia délszláv poli-
tikájával kapcsolatban. -
A koronatanács a válsá-
'gosra fordult katonai hely-
zet 'következtében elhatá-
rozza, hogy a wilsoní elvek
alapján békét kér.

1918. szeptember 25. To-
dorov tábornok bolgár had-
seregfőparancsnok fegyver-
szünetet kér a szövetsége-
sek balkáni offenziváját
Irányító Franchet d'Espé-
ray-től, aki elutasítja a ké-
relmet.

1918. szept. 26. A párizsi
cseh-szlovák nemzeti ta-
nács ideiglenes cseh-szlo-
vák kormánynak nyilvá-
nítja magát., Az ideiglenes
kormány elnöke és pénz-I
ügymíníszters Masaryk, kül-
és belügyminísztere Benes,
hadügyminisztere Stetaník.

1918. szept, 28. Az u. R.
"Vencel-napi egyezmény"
Franciaország és az ideig-
lenes cseh-szlovák kormány
között. A francia kormány
elismeri a megalakuló cseh-
szlovák állam függetlensé,
gét a.nnak "történeti hatá-
rai között" és katonai mísz ,
sziót küld a cseh-szlovák
hadsereg megszervezésére.
A:z ideiglenes cseh-szlovák
korrnány a maga részéről
kötelezettséget vállal a
megköteridő békeszerződés
határozatainak pontos be-
tartására vonatkozólag.

1918. szeptember 28. A
szalonikii szövetséges fő-
hadiszálláson fogadják a
bolgár fegyverszüneti .kül-
döttséget, mely' Ljapcsev
pénzügyminiszter és Lukov
tábornok útján újabb kérel-
met terjeszt elő.

1918. szeprember 30. A
prilepi fegyverszünetd sser.,
mődésben Bulgária kilép az
első vílágháborűből, telje-
sen leszerel és biztosítja a
fegyverszüneti szerződés
egyik pontjaként Ferdínánd
cár száműzését, - Ugyan-
akkor Rademírban Sztam-
bulijszkí és Daszkalov el-
lenzéki politikusok forra-
dalmi mozgalmat szervez-
nek, kikiáltják a köztársa-
ságot, száműzöttnek nyil-
vánítják a cárt és csap a-
taikkal Szófía ellen vonul-
nak. Ezeket a sorkatonaság

• a főváros előtt szétoszlat ja.

1918. szept, 29. Aprilepi
bolgár fegyverletétel meg-
nyitja az utat a Bulgária
felől a megszállt szerb terü-
letek felszabadítására tö-
rő szerb haderő 'előtt.
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1918. szept, 5. A passzív
politika hívei helytelenít-
vén a kormánynak a köz-
pontí hatalmakkal folyta-
tott tárgyalásait, Iemon-
dásra kényszerítik Stecz-
kowskít, - Az új !kormány
osak okt. 22-én alakul meg.

ROMÁNIA
ERDÉLYI ROMÁNOK

1918. szept, 6. IV. Károly
Tisza István volt minisz-
terelnököt rendkivüli meg-
bizatással (homo regius)
Horvátországba, valamint

Bosznia -Hercegoviná ba
küldi.

1918. szept, 13. Az Egye-
sült Államok hozzájárulnak
az 1916. évi titkos szerződés-
hez (1. 1916 aug. 17. angol-
francia-orosz-román . titkos
szerződést).

1918. szept, 15. Franchet
d'Espéray francia tábornok.
a balkáni .szövetséges had-
erők főparancsnokának of-
fenzivája áttöri a bolgár
frontot.1918. szept; 20. Tisza 1s;1;-

ván uralkodói megbízásból
Szerajevóban a megalakuló
boszniai nemzeti tanács el-
nökével, Dímovíécsal tár-
gyal. Dimovié a Monarchia
délszláv közvéleményére
hivatkozva. kijelenti, hogy
a délszláv kérdést Szerbia
hozzáj árulása nélkül nem
lehet többé megoldani.

1918. szept, 23. 'I'isza be-
szédet mond Szerajevóban
a boszniai politikai vezetők
előtt, akik tüntetőleg eltá-
voznak expozéja közben.

1918. szept, 24. :r'isz,a Sze-
rajevőból távozva, Sarko-
tics tábornok, boszniai ka-
tonai parancsnok előtt be-
ismeri: tévedett a dél szláv
kérdések megítélésében ..

1918. szept, 27. A buda-
pesti koronatanácson Mi-
halovics bán bevonásával
trialista (osztrák -magyar-
horvát) megoldást tervez-
nek. Az elképzelést Weker-
le míníszterelnök kivíhetet.,
lennek minősíti.
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1918. okt. 4. Buríán kül-
ügyminiszter nyilvános-
ságra hozza a Monarchía
béke-kérelmét és bejelenti,
hogy a legfelsőbb kor-
mányzat a wilsoni ponto-
kat a békefeltételek alap-
jául elfogadta.

1918. okt. 1. Péter szerb
király az uralkodói hata-
lom gyakorlását végleg
Sándor trónörökösre, mint
régensre bízza.

1918. október 3. Ferdinánd
bolgár cár lemond a trónról
fia, Boris (Ill. Borís) javára,
majd elhagyja Bulgáríát,

1918. okt. 3. Az Orlando
olasz kormányelnök és Ste-
fanik ideiglenes cseh-szlo-
vák hadügyminiszter közöt-
ti tárgyalások eredménye-
ként Olaszország a cseh-
szlovák tanácsot hadviselő
félnek ismeri el. - London-
ban megegyezés létesül Ro-
bert Cecil és Berres ,között
az angliai cseh-szlovák kép-
viselet diplomáciai elisme-
rése ügyében.

1918. okt. 6. Zágrábban
megalakul a Délszláv Nem-
zeti Tanács.

1918. okt. 8. A horvát-
szerb koalícíó csaelakozík a
Délszláv Nemzeti Tanács-
hoz.

1918. okt. 9. A cseh képvi-
selők végleg kivonulnak a
bécsi Reíchsratból.

1918. okt. 9-12. Lesko-
vác elfoglalása után a szerb
csapatok bevonulnak Nísbe,

1918. okt. 14. A cseh szo-
eialisták Písekben Prága
mellett megszá11ják ~ köz-
épületeket és "kikiáltják" a
cseh-szlovák köztársaságot,
- Benes értesíti .a szövetsé-
ges és egyesült hatalmakat
az ideiglenes cseh-szlovák
kormány létesüléséről.

1918. okt. 10. Wekerle
magyar miniszterelnök Un-
kelhauser horvát-szlavon-
dalmát miniszter útján fel-
szólítja Mihalovics horvát
bánt a lemondásra. - Mi-
halovics a horvát-szlavon,
dalmát miniszter zágrábi
látogatásakor kijelenti, nem
hajlandó megválni hivata-
lától.

1918. október 10. Rado-
szlavov és a központí ha-
talmakat támogató bolgár
politikusok a távozó német
követséggel együtt elhagy-
ják az országot.

1918. okt. 15. Franciaor-
szág elismeri az ideiglenes
cseh-s7Jlovák kormányt,

1918. okt. 15. Károly
császár és király manitesz-
tuma Ausztria népeinek
önrendelkezési [ogáról. A
manifesztum bejelenti
Ausztria föderatív (szövet-
ségí állammá alakítását.
- A manifesztum külön
hangsúlyozza, hogy érvé-
nye csak az ausztriai or-
szágrészekre terjed ki.

1918. okt. 15. Mihalovics
horvát bán a horvát-szerb
koalíció küldöttségének
élén kihallgatáson jelenik
meg az uralkodó előtt, akit
biztosít a Monarchia dél-
szláv alattvalóinak együtt-
működési szándékáról. -
IV. Károly a Wekerle útján
hozzájuttatott horvát jog-
párti figyelmeztetés ellené-
re hitelt ad Mihalovics je-
lentésének.

1918. október 15. InBoris
cár nevében a demokrata
Malinov átveszi a teljhatal-
mat és a szövetségesekkel
való szeros együttműködést
jelöU meg a bolgár külpoli-
tika a,lapjául.

1918. okt. 18. Wilson el-
nök elutasítja a csehek,
szlovákok és délszlávok
autonómiáját biztosító pszt-
rák föderatív tervet és elis-
meri az ideiglenes cseh-
szlovák kormányt,

1918. okt. 19. A prágai
nemzeti tanács elutasítja a
manifesztumot és a cseh és
szlovák csapatok hazaszál-
lítását követeli. - Juriga
szlovák nemzetiségi képvi-
selő la magyar parlament-
ben önrendelkezési jogot
követel a szlovákság szá-
mára.

1918. okt. 18. A horvát-
szerb koalíció Zágrábban
bejelenti csatlakozását a
Délszláv Nemzeti Tanács-
hoz.

1918. okt. .19. A Délszláv
Nemzeti Tanács zágrábi
deklarációja külön államot
követel a Monarchia dél-
szláv népessége számára.

1918. okt. 21. A szerb
haderő eléri a Várdart.

1918. okt. 21. Ausztria
német képviselői külön
nemzetgyűlést tartanak a
válságos politikai helyzet
várható fejleményeiről.
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1918. október 6. Haller
tábornok átveszi a francia-
országi lengyel hadsereg
parancsnokságá t.

1918. október 7. A varsói
lengyel régens tanács kiált-
ványa, kimondja a "hárO&."'Il
széts~kított lengyel terület
újbóli egyesítését".

1918. okt. 22. Az új ker-
mányt, amely főleg nemzeti
demokratákból és a ném et-
ellenes passzlvista Párt-
közí Klub tagjaiból áll, S.
Swiezynskí alakítja meg.

~6 Rádisies E.: A Dunatáj nr,

I
1918. okt, 4. IV. Károly

felajánlja Návay Lajos ma-
gyar polítikusnak, oa dél-
szláv kérdés szakértőjének,
a míníszterelnökséget azzal
a megbízással, hogy egyben
kíséreljo meg a Monarchiát
érintő délszláv kérdéseknek
a horvátokkal egyetértés-
ben való Ietárgyalását, Ná-
vay a feladatot kilátásta-
lannak itéli és nem vállalja
a megbízatást,

1918. okt. 22. Károlyi Mi-
hály javaslatot terjeszt be
a képviselőházban: az or-
szággyűlés jelentse ki Ma-
gyarország függetlení tését
a Monarohiától. Károlyi ja-
vaslatát a képviselőház le-
szavazza. \

1918.okt. A németek Wil-
sont közvetí tésre kérik fel
a fegyverszünet megkötése
érdekében.

1918. okt. 15. Uralko-
dói manífesztum bejelenti
Ausztriának szövetségí ál-
lammá való alakulását.

1918. okt. 20. Wilson bé-
keüzenetében megmondja,
hogy a Monarchiát nem le-
het megmenteni.
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1918. okt. 12. Wekerle
magyar míniszterelnök par-
lamenti beszédében beje-
lenti, nem ellenzi Dalmá-
ciának Horvátországhoz
való csatlakozását, de az
annektált tartományok
(Bosznia-Hercegovína) ma-
guk döntsenek hovátarto-
zásukról. Wekerle nyilatko-
zatát a Monarchia délszláv
politikai köreíben tartózko-
dással fogadják. r

1918. okt. 16. Wekerle
uralkodói kívánságra a ma-
gyar mínisztertanácson ki- -
jelenti, hogy rendületlenül
bízik a horvát-szern koalí-
cióban. - Ugyanakkor a
képviselőházban bejelenti,
hogy Magyarország hozzá-
járul a magyar-horvát ki-
egyezést törvénycikk re-
viziójához "a horvát kí-
vánságok teljesítése értel-
mében".

1918. okt. 12. A Román
Nemzeti Párt végrehajtó
bízottsága nagyváradi ülé-
sén önrendelkezési jogot
követel Erdély románsága
számára. A párt követelé-
seit A. Vaída-Voevod a
magyar képviselőházban is
kifejti (okt. 18).

Hl18.' okt. 18. Az erdélyi
románok nem ismerik el
többé a magyar parlamen-
tet. ,

1918. ekt. 17. Tisza kije-
lenti a parlamentben: "Ezt
a háborút ~llesztettill{:".
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1918. okt. 24. Az ural-
kodó Burián báró helyébe
ifj. gróf Andrássy Gyulát
kinevezi a Monarchia kül-
ügymíníszterévé. - Egyre
fokozódó erejű olasz táma-
dások a Brenta és Piave
közötti osztrák hegyi állá-
sok ellen.

1918. okt. 27. A Hussa-
rek-kormány lemondása
után Károly császár Lam-
mascht, .az ismert pacifista
politikust bízza meg kor-
mányalakí tással.

1918. okt. 28. Alsó-
Ausztria német nemzeti-
ségű képviselői az október
21-i értekezlet alapján egy-
behívják Bécsben Németr
Ausztria (Deutsch-Öster-
reich) ideiglenes nemzet-
gyűlését. Az ideiglenes
nemzetgyűlésen az a véle-
mény alakul ki, hogy Né-
met-Ausz.triának a koro-
nára való tekintet nélkül
új állammá kell átalakul-
nia. - Andrássy Wilsonhoz
intézett különbéke- és re-
formjegyzéket válasz nél-
kül hagyják.

1918. okt. 30. Nérriet-
Ausztria képviselői a még
működő Lamasch-minisz-
térium mellőzésével szövet-
ségi államtanácsot válasz-
tanak, elhatározzák a né-
met-osz.trák köztársaság
megalakítását és kímond-
ják az egykamarás parla-
menti rendszert. A kor-
mányzat élére egyelőre ál-
lamtitkárokat állítanak, a
külügyek vezetését a szo-
ciáldemokrata párt nagy-
beteg vezére, Viktor Adler
vállalja. I
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1918. okt. 28. A prágai
cseh nemzeti tanács és a,
négy cseh párt vezetöi: Ra-
sin, Svéhla, Soukoup és
Stfibrny, deklaráUák a
csehsslovák köztársaság
megalakulását, A cseh nem-
zeti tanács OS7ltaga.i meg-
szálUák a közhivataJokat.
Prágában lezajlik a vérte-
len rezsimváltozá.B: a "pre-
vrat".

1918. okt. 30. A túróc,=
szentmártoni szlovák nem-
zeti tanács ülésen 90 evan-
gélikus és 15 róm. kat.,
nagyrészt túrócmegyei de-
legátus kimondja a felső-
mayarországi területnek
(Slovensko) Ma,gyarország-
tói való elszakadását. Meg-
szövegezik a túrócszent-
mártont szlovák deklará-
ci6t, mely megállapítja a
túrócszentmártoni gyűlés és
a szlovák nemzeti tanács
illetékességét és a cseh-
szlovák . nemzet részének
nyilvánítja a szlovákságot.
A deklarációt MatejDula
helybeli ügyvéd, mint a
szlovák nemzeti tanács el-
nöke és Karol Medvecky
róm ,kath. lentész,a Tanács
titkára iegyzi.~.

1918. okt. 23. A francia
szövetséges csapatok meg-
szállják Prilepet.

1918. okt. 24. A fiumei
helyőrségben forrongás tör
ki, a felkelők letegyverzik
akarhatalmat. Susak felől
horvát forradalmi különít-
mény vonul Fiume ellen.

1918. okt. 29. A zágrábi
Délszláv Nemzeti Tanács
délszláv központí korrnány,
nak nyilvánítja magát, a
szlovének a Nemzeti Ta-
nács védelme alá helyezik
magukat. - A horvát szá-
bor Medakovié Bogdán el-
nőklésévei tartott rendkí-
vülí ülésén Pribiéevic Szve-
tozár horvátországi szerb
politikus kívánságára hatá,
rozatban kimondja, hogy
megszakít mínden kapcso-
latot Magyarországgal és
Horvátország szuverénítá-
sát - a Délszláv Nemzeti
Tanáos október 19-iki de-
klarációja értelmében - a
saerb-horvát-szlovén Nem,
zetí Tanácsra ruházza.
Ugyanakkor horvát állami
függetlenségi nyilatkozatot
tesznek közzé Zágrábban.
- A horvát szábor folyta-
tólagos ülésen kimondja a
Magyarországtól való elsza-
kadást és Horvátországnak
a megalakuló délszláv álla-
mokhoz való csatlakozását.
- Fiumét horvát csapatok
szállják meg. - A szerb
csapatok elérik Pozare-
vácot,
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1918. okt. 28. Galicia be-
jelenti Lengyelországhoz
való csatlakozását.
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1918. okt. 24. Rendkívülí
erejű olasz offenzíva a fel-
bomló piavei osztrák-ma-
gyar állások ellen. Luka-
chích tábornok teljhatalmat
kap a legfőbb hadvezető-
ségtől és számos katona-
szökevényt kívégeztet; Lu-
kachich önkényuralma
megérleli a forradalom
gyors ,kirobbanását.

1918. okt. 25. A Wekerle-
kormány lemond. - Gróf
Andrássy Gyula közös kül-
ügymíníszter lesz, s békét
kér. IV. Károly .utolsó si-
kertelen próbálkozása kon-
centrácíós kabinet alakítá-
sára. (Miniszterelnökjelölt:
Apponyi Albert gróf.) -
Károlyi Mihály megala-
kítja a Nemzeti Tanácsot.

1918. okt. ~6. IV. Károly
József főherceg et homo
regius-ként küldi Buda-
pestre,

1918. okt. 28. A Iánchídí
csata. A király elé vonuló
tömeget a Lánchíd pesti
hídfője köré vont csendőr-
kordon megáJHtja A sor-
tűznek több halálos áldo-
zata van.

1918. okt. 28.' Lánchídí
csata. !

1918. okt. 29. Hadik János
gróf kap megbízatást Ikor-
mányalakításra. A karhata-
lom csatlakozik a Nemzeti
Tanácshoz.

1918. okt. 30. A Buda-
pestre visszatért munkás
menetzászlóaljak az Asto-
ría elé vonulnak a NemzelUi
Tanács védelmére,

ROMANIA
ERDÉlYI ROMANOK

/

1918. okt. 24. Rendkívilli
erejű offenziva indul meg
olasz részről angol és fran-
cia seregtestek támogatásá-
val először Tirolban, az-
után a piavei frontori az
erkölcsileg meggyengült
védők ellen.

1918. okt. 27. Andrássy
.közös külügymíniszter a
svájci francia követség út-
ján . eljuttat ja különbéke-
javaslatát Foch tábornagy
és Pichon francia külügy-
míníszternek.

1918. okt. 28. Csehszlo-
vákía megalakulása.

1918. okt. 29. Hajnalban
osztrák-magyar parlamen-
tair Roveretonál átlépi az
olasz vonalakat, hogy a

hadseregfőparancsnokság
megbízásából a fegyver-
szünetről tárgyalásokat
kezdjen.
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1918. nov. 1. A szövetsé-
ges és társult hatalmak aJZ
olasz főparancsnokságon
keresztül közlik fegyver-
szünetí feltételelket. A fel-
tettelek első pontja a szá-
razon, vizen és levegőben
folyó hadműveletele azon-
nali beszüntetésére vonat-
kozik. - A volt Reíchsrat
németi kerületeinek képvi-
-selői határozatot hoznak a
Németországhoz való csat-
Iakozásra vonatkozólag. ':-
A nép megkérdezése nél-
kül hozott ökényes határo-
zat az ántánt hatalmak til-
takozása következtében
tárgytalanná válik. ;

1918. nov. 3. Padovai
fegyverszünet az ántánt
hatalmak és Ausztría-Ma-
gyarország között. A Villa!
Giustiban kötött fegyver-
szünet napján a vittorio-
venetói csatában összeom-
lik a: Monarchia olaszor-
szági . arcvonala, Triesztet
kiürítik az osztrák-magyar
csapatok. A pádovaí
fegyverszünetet a Lamasch-
kormány köti az ántánt-
hatalmakkal, rniután az ál-
lamtanács nem hajlandó az
ezzel járó felelősséget vál-
lalni és a Monarchia jog-
utódjaként szerepelní.

1918. nov. 6. Megjelenik
az általános leszerelést el-
rendelő legfőbb parancs.
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1918. okt. ,31. (A Genfben
tárgyaló héttagu cseh kül-
döttség és Benes megálla-
podnak a köztárasági ál-
lamforma kérdésében ~s
az u. n. csehszlovák forra-
dalini nemzetgyűlés össze-
hívásában. - Túr6cszent-
mártonban titkos záradékot
fűznek a Deklarácíó ki-
kinyomtatott szövegéhez,
Az állítólagos záradék sze-
rint a szlovákok egyelőre
Ideíglenesen, tíz évi időtar-
tamra vállalják laz állam-
közösséget s ennek lej árta
után végleg döntenek hová-

1918. november 1. A tartozásukról A túróeszént-
Dobrudzsa-kérdésben Mali- mártoní klauzulát a cseh-
nov különvéleményt nyil- szlovák kormánykörök
vánít, mire lemondatják. míndvégíg .kétségbevonták.

1918. nov. 6. A prágai po-
litikai bizottság utasítására
cseh Iégionárius csapatok: a
morva . határmenti Hodo-
nínnál átlépík a magyar
határt.

1918. okt. 31. AMonar·
chía délszláv területein a
szerb-horvát-szlovén Nem-
zeti Tanács átveszi a ha-
talmat és Ljubljanaban
szlovén, Zágrábban horvát,
Szerajevóban bosnyák
ideiglenes kormányokat lé-
tesít. - Az osztrák-magyar
fegyverszünet! kérelem hí-
rére a szövetséges főhadi-
szállás össezeállítja az án-
tánt hatalmak békefeltéte-
leit. Az erre vonatkozó
folytatólagos tárgyalásokba
bevonják Vesnié párisi
szerb követet is..

1918. nov. 1. A szerb had-
erő eléri Belgrádot, és be-
vonul a szerb fővárosb~_..

1918. nov. 8. A jugoszláv
forradalmi kormány kato-
nai egyezményt köt Fran-
ehet d'Espéray francia tá-
bornokkal, a balkáni szö-
vetséges haderők főpa-
ranesnekával. Az egyez-
mény felhatalmazza a dél-
szláv ideiglenes kormányt
az egyezményben megálla-
pított területek megszállá-
sára.



LENGYELOitSZÁG MAGYARORSZÁG

__ ~~~>~~ ~~~ ~ __ ~~ ~ ~ ~-, ~ _

VILÁGTöRTÉNET

1918 október 31. Len-
gyel csapatok megszállják
Krakkót,

1918. nov. 8. Károlyi Bel-
grádban fegyverszünetet
köt Franchet d'Esperay tá-
bornokkal, a balkáni an-
tant-haderők parancsaoká-
val. E konvenció szeránt
szerb csapatok megszálljálc
a Bánátot, Bácskát, Mura-
közib, Vas, Zala és Somogy
megyék déli részét és Bara-
nya megye nagyobb felét
Pécs és Baja városokkal
együtt,

1918. okt. 31. A király
megbízásából Károlyi Mi-
hály a Kossuth-párt, a pol-
gári radíkálísok és a szo-
eláldemokraták bevonása-

. val kormányt alakít. -
Tisza István merényletnek
esik áldozatul. Egynapos
országos sztrájk után kítör
a forradalom.

1918 novembar 1. 'Ukrán-
lengyel viszály Lemberg és
Przemysl hovatartozandó-
sága míatt.

1918. nov. 1. A Károlyi-
kormányt a király felmenti
esküje alól. Andrássy Gyula
gróf visszavonul.

1918.nov. 3. A miniszter-
tanácsnak a lengyel néphez
intézett felhívása bejelenti
a nemzeti demokrata kor-
mány megalakulasáf és a
köztársaság kíkíáltását.

1918. november 4. Az
utolsó osztrák csapatok el-
hagyják Galiciát.

1918. nov. 5. .Az ungvári
rutén" nemzeti tanács az I
ukranofil Volcsín kanonok
elnökletével a területi on-
korrnányzat mallett nyilat-
kozik. J

1918. novemher 7. 1. Da-
szynski Iublíni szociálísta
kormánya is kíkiáltj a a
lengyel köztársaságot. Né-
met-Lengyelországban kítör
a forradalom. '

ROMANIA
ERDÉlVI ROMANOK

1918. nov, 1. Erdélyben
megalakul a nemzeti tanács
erdélyi bízottsága, Apáthy
István vezetésével.

1918. nov. 6. Ferdinánd,
aki a központi hatalmakkal
kötött bukaresti békét
sohasem ida alá, Marghi-
lomant Iemondásra szólítja
fel. A kormányt ismét Bra-
tianu alalcítja meg.

1918. okt. 31. Magyaror-
szágon Károlyi Mihály kor-
mánya,

1918. nov. 3. Ausztria-
Magyarország fegyverszü-
netet köt Pádovában az án-
tánt-hatalrnakkal.

1918. nov. 4. Az ántánt-
hatalmak legfőbb padveze-
tősége nem veszi tudomá-
sul a pádovaí fegyverszü-
netet.

1918. nov. 6. A Monarchia
bejelenti a Ieszerelést,
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1918. nov. 11. Károly
osztrák császár visszalép az
uralkodást61. Az uralkodói
lemondó-nyilatkozattal egy-
tdeiűleg a Lamasch-mí-
nísztéríum is bejelenti tá-
vozását. - Viktor Adler
külügy államtitkár, az oszt-
rák szocíáldemokrata párt
vezére meghal Bécsben. -
Az államtanács és a szo-
eláldemokrata párt felké-
résére Karl Seitz, a szocíál-
demokrata párt új veze-
tőle, mint az ideiglenes
nemzetgyűlés elnöke át-
veszi a kormányzatí ügyek
intézését. Ebben a mínő-
ségében 1920 decemberéig
látja el hivatalát.

1918. nov. 12. A német-
országi forradalom ha~a
alatt és az ideiglenes nem-
zetgyűlés határozatai értel-
mében Ausztriában kihir-
detik a köztársa,sági áll~m-
formát. A köztársasági
deklaráci6 szerinb Nérriet-
Ausztria demokratikus köz-
társaság, de része anémet
népköztársaságnak. A ISZÖ-
vetségi államtanács utóbbi
határozatát később vissza-
vonja, a szövetségí Auszt-
ria szerkezetére vonatkozó
határozatok azonban to-
vábbra is érvényben ma-
radnak. Ezek szerínt Auszt-
ria szövetséges állammá
(Bundestaat) alakul áto A
szövetség 'tagjai: Alsó- és
Felső-Ausztria, :Salzbtirg,
Stájerország, Karinthia,
Tirol, Vorarlberg és Bécs,
majd utólag Burgenland is.
A szövetségí országok pon-
tos jogrendjét az 1920.évi
szövetségi alkotmánytör-
vény szabályozza, mely
meghatározza az egyes 'ál-
lamok országos gyűléseinek
(Landtag) hatáskörét. Az
országos kormányok élén
országos főnökök (Landes-
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1918. nOv. 9. Vavro sro-I 1918. nov. 9. Pasié emi-
bárt kinevezik "SJovensko" gráns szerb míníszterelnök,
cseh-szlovák fóbiztoSiának'lTrumbié, a londoni Dél.

szláv Választmány elnöke
és Korosec, a zágrábi Dél-
szláv Nemzeti Tanács meg.
bízottia Genfben aláírják
az ú. n. Genfi Deklarácíőt,
melyben megállapodnak a
szerb-horvát-szlovén ld.
rályság kihirdetésére vo-
natkozólag.

1918. nov. 10-14. A Dél.
vidéket szerb reguláris csa-
patok szállják meg.

1918. nov. 12. Scran-
tonban ratifikálják a phi-
ladelphiai amerikai ru-
szín-csehszlovák megálla-
podást, melyet Masaryk
már mint dezígnált köztár-
saságt elnök jegyez.
Prágában hivatalos nyilat-
kozatot adnak ki a cseh-
szlovák köztá.~ág meg-
a.lakulásál'ÓI •
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1918. november 10. PH-
sudski kíszabadul a néme-
tek fogságából. Két nap
mulva a régenstanács Pil-
sudskira ruházza a legfőbb
katonai hatalmat, aki kö-
telezi magát, hogya meg-
alakuló nemzeti kormány-
nakát fogj,a adni a hatal-
mat.

1918, nov. 10. Braséajko
Gyula huszti ügyvéd ukrán
nemzeti tanácsot alakít.

1918. nov. 10. A Román
Nemzeti Tanács közli a
magyar kormánnyal, hogy
23 megyében átvette a ha-
talmat. Ugyanekkor (nov.
10-12) a bukaresti német
megszállókat ultímátummal
szólítják fel a távozásra.
Románia hadat üzen Né-
metországnak.

1918. nov. 11. A nyugati
fronton "létrejött fegyver-
szünet véget vet az első
világháború hadi cselekmé-
nyeinek.

1918. nov. 12. Emil Stodo-
la budapesti ideiglenes
csehszlovák követ tárgya-
lásokat folytat a magyar
míníszterelnökséggel az-
irányban, hogy mindkét fél
vonja vissza csapatait a fel-
sőmagyarországi területről
(Slovensko) melyet a béke-
kötésig ántánt-csapatok
szállnának meg.

..

1918.nov. ,9.Genfi dekla-
ráció a szerb, horvát, szlo-
vén királyságról. .

1918. nov. 10. Románia
hadat üzen Németország-
nak.

1918. nov. 11. A németek
aláírják a fegyverszünti
megállapodást a compíegneí
erdőben.

1918. nov. 12. Német-
Ausztria köztársaság meg-
alakulása.
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I

hauptmann) állanak, akik
helyettes eik és az országos
tanácsosok (Landesrat) be-
vonásával kormányoznak.

1918. nov. 13. Károly (IV.)
magyar király Eckartsau-
ban lemond uralkodói jogai
gyakorlásáról. Karl
Renner államkancellár
megalkotja előző nap be-
jelentett, első koalícíós
kormányát. i

1918. nov. 13. Belgrádban
a szövetséges katonai fő-
parancsnokság és Pasié
újabb katonai jellegű
egyezményt kötnek.

1918. nov. 14. Belgrád be-
jelenti a balkáni szövetsé-
ges főparancsnoksággal kö-
tött egyezmények értelmé;
ben Délmagyarországnak
a Pécs-Szabadka-Sze-
ged-Maros-vonalig történt
katonai megszállását. - A
szerb csapatok bevonulnak
Pécsre.

1918. november 23. Todo-
rev' tábornok katonakor-
mánya elismeri Románia
jogát az angol-francia meg-
szállás alatt levő Dobrúd-
zsára,

1918. nov. 14. A csehszlo-
vák forradalmi nemzet-
gyűlés ünnepélyes megnyi-
tása. A forradalmi nemzet-
gyűlés (revoluéní shromáz-
dení) az öt cseh párt koalí-
cióján (petka) alapszik. Az
ideiglenes pártköcí blokk
tagjai: a cseh agrárpárt
Svéhla vezetésével, a cseh
nemzeti szocíálisták.Klofáé-
csal, a Kramáf vezette cseh
nemzeti demokraták, a kat.
néppártiak $rámekkel az
élén és az ideigleres intéző-
bizottság irányítása mellett
működő szociáldemokraták.
A pártközi blokk 212 kép-
viselővel szerepel a cseh-
szlovák forradalmi nemzet-
gyűlésen; a "centralilsrta"
szlovák ok részére 44 man-
dátumot biztosítanak.
Az id~iglenes csehszlovák
-nemzetgyűlés trónfosztott-
nak nyilvánítja a csehszlo-
vák nemzeti tanács nevé-
ben a Habsburgokat, ki-
kiáltja a köztársaságot,
melynek első ·elnökéül T. G.
Masarykot választják meg.
- összeül az első cseh-
szlovák kormány. - Mi-
níszterelnök: Karel Kra-
mar, külügyminiszter:
Eduard Benes, pénzügymi-
niszter: Alois Rasin, dezig-
nált hadügyminiszter: Mi-
Ián Rastisdav Stefanik (ez-
időszerint még Rómában).
- Kramar miníszterelnök
jegyzéket intéz a magyar
népköztársaság elnökéhez,
I{árolyi Mihályhoz, melv-
ben a Felsőmagyarországon
folyó cseh katonai hadmű-
veleteket "nemzetközileg
jóváhagyott és történeti-
leg jogos" akciónak mínösí-
ti. - Az első csehszlovák
kormány jelentés szerint a
szocíáldemokraták és nem-
zeti szocíalísták 6, az agrá-
rok 4, a nemzeti demokra-
ták 3, a kath. néppárt és a
szlovák klub (Srobár, sio-
vensko teljhatalmú mínísz-
tere) 1-1 tárcát kapnak a
kormányban,

1918. nov. 24. :A zágrábi
Délszláv Nemzeti Tanács
Prtbíőevíc Szvelozár elnök-
letével kímondfa . a dél-
ssláv államhoz való esatla-
lwzást és a Szerbiával való
egyesülést.

1918. nov. 25. Az Újvidé-
ken tartott szerb népgyű-
lés -határozatílag kimondja
a délvidéki megszállott te-
rűletek bekebelezését az új
jugoszláv államba.

1918. nov. 26. A podgorí-
cai nemzetgyűlés kímondia
Montenegró egyesülését
Szerbiával ~ Nikita mon-
tenegrói ex-király a párisi
tizes bízottság előtt tilta-
kozást jelent be a podgeri-
cai határozat ellen.

1918. dec: Albánia átme-
netileg szerb=-olasz vegyes
megszállás alá kerül. - A
szlovén területek ideigle-
nes kormányzati bizottsága
a: zágrábi Délszláv Nem-
zeti Tanács' határozatából
Jugoszláviához csatlakozik.

1918. dec. 1. A horvát-
szlovén-daímát területek
esatlakosását : bejelentő
zágrábi l~üldöttség előtt
Sándor régens-trónörökös
proklamálja a szerb-hor- V
vát-szlovén királyság meg-
alakulását. - Sándor ré-
gens az újvidéki szerb nép-
gyűlés határozata alapján
a délmagyarországi terü-
leteknek a szerb-horvát-
szlovén (SHS) kírályságba

v

1918. dec. Az új ném et-
osztrák köztársaságot sú-
lyos belső válság rázkód-
tatja meg- a területi veszte-
ségek következtében. Auszt-
riától elcsatolják Dél-Ti-
rolt a Brennerig, amit a
fegyverszünet Olaszország-
nak juttat; Dél-Stájerorszá-
got és Krajnát (a Drináig)
jugoszláv csapatok szánják
meg. Az új osztrák állam
súlyos élelmíszar-, ruhá-
zati és tüzelőnehézségekkel
küzd a cseh saállításí boi-
kott következtében. Az ál-
lamkancellária bejelenti az
új állam címerét. Nérnet-
Ausztria színeí a Baben-
berg-Ostmark piros-fehér-
piros felségjelvény.
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1918. november iH. PH-
sudskí átveszi Varsóban a
lengyel katonai hatalom
vezetését. - A varsói len-
gyel régenstanács lemond.
Daszynski, a galiciai !8Zl0-

eialisták vezére Icap meg-
bízást kormányalakításra,
de .nern tudja megalakítani
kormányát.

1918. november 17. r-u-
If sudski bejelenti a függet-
Y len lengyel állam megala-

kulását.
1918. november 18. Az uj

lengyel kormány Mora-
czewskí míníszterelnök ve-
zetésével átveszi az állam-
ügyek intézését.

1918.november 22. A Mo-
raczewskí-kormány életbe-
lépteti az ideiglenes alkot-
mányt. A független Len-
gyelország első ideiglenes
alkotmánya a Iengyel de-
mokratikus pártok együtt-
működésén alapszik.

1918. nov. 13. IV. Károly
király Eekartsauban ki-
adott nyilatkozatában kíre-
lenti, hogy "minden részt-
vételéről az -állam ügyeinek
vitelében lemond és már
eleve elismeri azt a dőn-
íést, amely ~agyaTország
jövendő áHamformáját
negálIapítia".

1918. nov. 14. Cseh Iégío-
-nisták megszálljak Tren-
esént és Nagyszombatot,

1918. nov. 16. A Nemzeti
Tanács kikiáltja a magyar
l1:épköztársaságot.

1918. nov. 21. A szerbek
birtokukba v-eszik a Fron-
ehet-féle demarkációs vo-
nalig terjedő területet.

1918. nov. 13. Román ki-
rályságbelí csapatok átlé-
pik az erdélyi hágókat.

1918. nov. 16. A magyar
népköztársaság kiktál tásc.

V
1918. nov. 28. Bukovína

kimondja a Romániához
való csatlakozást.

1918. 'dec. 1. A gyulafe-
hérvári nemzetgyűlés állásit
foglal valamennyi román
egyesűlése mellett s ilyen
értelmű döntésre kéri fel a
békekonferenciát. Határo-
zatílag kimondja a teljes
faji és vallási egyenjogú-
ságct, a közélej demokra-
tikus átszervezését, az álta-
lános titkos, választójogot,
a i sajtó- és gyülekezési
szabadságot, a földreform].

1918. dec. 1. Jugoselávía
megalakulása. - ;A. gyula-
fehérvári román nemzet-
gyűlés. - Wilson iEurópába
érkezik.
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1918. dec. 2. Wilson elnök
elkésett üzenete az ameri-
kai szenátushoz, az Ú. n.
"wilsoni pontok" alapján, a
Monarchiával kötött fegy-
verszünetről.

1918. dec. 5. A Zágráb-
ban kitört horvát katona-
tiszti puccskísérletet elfojt-
ják.

j

1918. dec, 4. A szövetsé-
gesek közös jegyzékben el-
ismerik a cseh államot és
felhatalmaz.zák a cseh csa-
patokat a felsőmagyarorszá-
gi terület (Slovensko) meg-
&r.áJ.lására,hogy ott a béke-
kötésíg adminisztrativ fel-
ügyeletet gyakoroljanak: -
Vyx francia alezredes, a
budapesti ántánt-rnisszíó
vezetője, jegyzékben felszó-
lítja Károlyit a magyar
csapatok visszavonására.

való bekebelezését is pro-
klamálja. - Ugyanakkor
Belgrád közlí Bosznia és
Hercegovinacsatlakozásá~
is.

1918. dec. 20. Protié
Sztoján radikálispárti (Pa-
sié-párt) miniszterelnök
megalakítja az első jugo-
szláv kormányt, melyben
minden országrész képvise-
lethez jut. .

1918. dec. 29. A skup-
stina rendkívüli ülésen
ratifikálja a délszláv terü-
letek egyesítéséről szóló
alapokmányt.

1919. jan. 8. Brejcha ru-
ténföldi cseh admínisztrá-
tor és Hennoque francia tá-
bornok előzetes egyezményt
kötnek Kárpátalja katonai
megszállására vonatkozólag
A megállapodás (Podkar-
patska Rus Statutuma) 4.
pontja ikimondja, .hogy ra
rutén Szojm (nemzetgyűlés)
választásait Iegkésőbb 90
nappal a csehszlovák par-
lamenti választások után
megtartják (Mint ismere-
tes, a rutén Szojm soha
nem ült össze.) ,

1919. jan. 19. A párisi bé-
ke-értekezleten résztvevő
cseh delegáció Masaryk,
Benes, Kramáf és Stefánik
főmegbízottak vezetésével
megkezdi tárgyalásait.
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1918. dec. 8. Temesvárott
megalakul a sváb-német
népközösség, míután a TÖ-
vidéletű bánsági köztársa-
ságnak a francia, majd a
szerb megszállók véget ve-
tettek.

1918. dec. 9. A budapesti
kormány erdélyi biztosá-
nak Apáthy Istvánt ne-
vezi ki; ia székely hadosz-
tály a Maros-vonalig előre-
nyomuló románok felé vo-
nul.

1918.dec. 10. Megjelenika
kommunista Vörös Ujs,ág.

V
1918. dec. ll. Ferdínánd

proklamálfa Románi~ és
Erdély egye,sülését.

1918. dec. 15. Létrejön a
román agrárreform, ame-
lyet később Erdélyre ds ki-
terjesztenek.

1918. dec. 18. A székely
hadosztályt visszavonják: a
románok átlépik a Maros'
vonalat. I

1919. jan. 8. Kísérlet tör-
ténik Székelyudvarhelyen a
székely köztársaság kikiál-
tására.

követelését, - a munkások
helyzetének javítását s a
wilsoni elvek tiszteletben
tartását. Megalakul az Ú. Th
Consílíul Dirigent, amely-
nek einöke -Maníu, külügyi
szakértője Vaída-Voevod,
hadüsyí vezetője Ciceo-
Pop, közoktatásügyi irányi-
tója Goldis, stb. - Ugyan-
aznap Ferdinánd bevonul
Bukarestbe,

1919. jan. 17. Megalakul
Paderewskí kormánya,

1919 jan. ll. Gróf Károlyi
Mihályt a Nemzeti Tanács
köztársaságí elnőkké kiáltja
ki. - A kormányelnökséget
Berinkey Dénes veszi át.-
Kevéssel utóbb (18-án) újjá.
alakul a kormány: szocía-
listák kapják a hadügyi,
kőzoktatásügyi, kereske-
delmi és nkpjóléti ttárcát. I

1919. jan. 13. A szászok
medgyesi gyűlésükön ki-
mondják csatlakozásukat
Romániához.

1919. jan. 5-12. A né-
met kommunísta vezetők

Spartacus-szövetsége felke-
lést szervez Berlinben (Spar-
tacus-hét). A mozgalmat
véres harcokban leverik,
vezéreit, Liebknechtet es

Luxemburg Rózát agyonlö.,
vik.

1918. dec. 22. A kolozs-
vári magyar nemzetgyűlés
már nem tudja kikiáltani
az erdélyi köztársaságot;
mindazonáltal kormányzó-
tanácsot választ s a világ
népeihez fordulva, a Wil-
son-féle önrendelkezési JO-
got követeli az erdélyi ma-
gyarság részére.

1918. dec. 24. A' román
csapatok bevonulnak Ko-
Iozsvárra .

.1918. dec. 26. A vend-
vidék lakossága a Ma-
gyarországhoz való tarto,
zás mellett dönt.
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I 1919. ja.n. 24. Cseh-szlo-
vák csapatok meg~állják
Teschent. A katonai akció
során fegyveres összetűzés
támad a csehszlovák és

I
l.engyel katonai erGk kij-
wt,t. v

1

I

1919. febr. Adler Viktor
utódja az osztrák szeelál-
demokrata párt élén Bauer
Ottó, az osztrák :köztársa-
ság új külügyi államtit-
kára. - Az osztrák szociál-
demokrata pártszervezet
taglétszáma 337.000, a szak-
szervezeti tagok száma
meghaladia a 772.000-ét.

1919. febr. 16. Az alkot-
mányozó nemzetgyűlést
előkészítő választásokon a
szeeláldemokrata párt győz.
A szociáldernokraták 69, a
keresztényszocialisták 63, a
nérriet - nemzetlek (nagy-
németek) 24, az egyéb párt-
beliek 3 mandátumot sze-
réznek - Franciaország az
ántánthatalmak nevében
tiltakozó jegyzéket intéz
Ausitriáhoza Németor-
szághoz való csat1akozási
tervek miatt. - Az újjá-
alakult második, koalícíós
Renner-kormány tudomásul
veszi a tiltakozó jegyzék
tartalmát és megnyugtató
nyilatkozatot tesz Ausztria
függetlensége mellett.

1919. máre. 15. A máso-
dik, koalícíós Renner-kor-
mány bemutatkozása. A
Renner-kabinet alkancel-
lárja (Vícekanzler) Fink
keresztényszocialista képví-
selő,

1919. ,~árc. 22. Nagybri-
tannia : bécsi különmegbí-
zottja bejelenti, hogy Ká-
roly excsászár kűlföldre
kíván távozni. Az osztrák
koalíciós kormánytiltako-
zik a terv ellen. - A tilta-
kozás következtében brit-
osztrák politikai feszültség
támad, ' Nagybritannia blo-
kádot helyez kilátásba,
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1919. jan. 31. A párisi
békekonferencia megkezdi
a szerb területi követelé-
sek tárgyalását.

1919. febr. 2. A fíumeí
horvát nemzetőrséget bel-
grádi utasításra szerb regu-
láris csapatok váltják fel
- Olaszország a békeken-
ferencián bejelenti igényét
Fiumére.

1919. febr. 25. A [ugo-
szláv agrárreform végrehaj-
tására vonatkozó kormány-
rendelet kimondja, hogy "a
földmíveléssel foglalkozó
állampolgároknak legalább
annyi földet kell juttaatni,
amennnyíü a földmíves csa-
ládtagjaival -együtt meg-
művelni képes". Ezt a jut-
tatást a 300 katasztrálís
holdon felül közép- és nagy
birtokból biztosítottálc. - A
juttattásból, melynek során
206.440 földigénylőt elégíte-
nek ki, a nemzeti kísebb-
ségek kimaradtak.

1919.febr. 26. Jugoszláv-
román feszültség a bánátí
területek hovatartozása
miatt. Román részről az
1918.' dec. l-én tartott
gyulafehérvárigyűlés hatá-
rozata értelmében fenn-
tartják Bánátra vonatkozó
igényeiket. - Jugoszlávia
egyelőre nem hajlandó te-
kintetbe venni a párisi
békekonferenciáaak a bá-
náti területekre vonatkozó
megosztó határozatát.

1919. márc, Davidovié
Ljuba: vezetésével új szerb
párt alakul Demokrata
Párt néven, mely rövidesen
a legerősebb délszláv "el-
lenzé!ki" párt ilesz. - Wil-
son elnök a fiumei kérdés-
pen a jugoszláv felfogást
támogatja, az olasz delegá-
tusok átmenetileg vissza-
vonulnak a konferenciáról.
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1919. máec, '1. Kolozsvárt
1919. márc, 8. A magyar gör, keleti püspökséget szer-

köztársaságí kormány ki- veznek. .
adja a "Slovenská Kraina"«
ról szóló néptörvényt. mely
a szlovák autonóm terület
megállapítását a békeken-
ferenciára bízza.

1919.márc. 20. Vyx fran-
cia alezredes, la magyaror-
szági antant haderők pa-
rancsnokának budapesti
képviselője tudomására
hozza Károlyi Mihálynak a
demarkációs vonal módosí-
tását Magyarország kárára,
mintegy megállapítva az
Ideiglenes polítíkaí határo-
kart. - A Ber-inkey-kor--
mány visszautasítja a jegy-
zéket és lemond.

1919.márc. 21. A munkás-
tanács kikiáltja a proletár-
diktatúrát s az államot ta-
nácsköztársasággá alakítja
át, Garbai Sándor elnöklé-
sével megalakul a forra-
dalmi kormányzótanács.
Károlyi' hallgatólagosan
vissza vonul.

1919. márc. 21-aug. 2. A
"Magyarországi Szocialista
Pártv-ban egyesül a szo-
eláldemokrata párt és a

. kommunísta párt.

1919. Január 24. Cseh-
szlovák csapatok megszáll-
ják Cíeszyn-t (Teschen). A
város megszállása alkal-
mával csehszlovák-lengyel 1919. febr. 1.A/miniszter-
tűzharc fejlődik ki, majd' tanács megszavazza a föld-
diplomáciai jegyzékváltás reformot.
következik Varsó és Prága
között,

1919. jan. 26. Az első len-
gyel választásokon a nem-
zeti demokrata szevetség
51.4 százalékos győzelmet
arat. '

1919. febr. 20. Pilsudskí
tábornagyot ideiglenes ál-
lamfővé választják,

1919.febr. 22. A kormány
elrendeli a kommunísta ve-
zérek (köztük Kun Béla) Ie,
tartóztatását.

1919. febr. 23. Megindul a I
ftildo·sztás. t I

1919. jan. 25. A békekon;
ferencia elfogadja a Nép-
szövetség létesítésére irá-
nyuló javaslatot.

1919. febr. Anarchista
merénylet Clémenceau ellen

1919. febr. 8. Bratianu a
béketárgyaláson kifejti a
magyarországi román köve-
teléseket, ragaszkodván a
Tisza-vonalhoz. Bra tíanu
merev álláspontja és a 1916.
titkos szerződéssel ellentétes
bukaresti különbéke míatt
feszültség támadt! a nagy-
hatalmak és Románia közt.

1919. marc, Moszkvában
számos ország kommunísta
párt jának első kongresz-
szusán megalakul a lU.
Kommunísta Internacionálé
Leninelnökléséve1.

1919. márc. 21. A magyar
tanácskdetársaság ""kikiáltá-
sa. - A nagyhatalmak tizes
bizottsága helyett négyes
bizottság (Wilson, Clémen-
ceau, Lloyd George, Orlan-
do) alakul.
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1919. máre, 23. A volt
császár, családja és az an-
gol ügyvivő kíséretében el-
hagyja Ausztriát és Svájc-
ban telepszik le.

1919 ápr. A krajnai sza-
badság-mozgalomban részt-
vevő csapatok egy része
megszervezi a később
Heimwehren (Heimwehr)
címen ismert fegyveres
jobboldali alakulatot. Seho-
ber bécsi rendőrfőnök ki-
méletlenül elfojt egy bécsi
kommunista-szocialísta tö-
megmegmozdulást,

1919. ápr, 3. Renner kan-
cellár bemutatja Habsburg-
ellenes határozati javasla-
tát a szövetségí gyűlésben.

1919. ápr. 5. Törvény a
Habsburgok khrtasításáről,
a volt uralkodóház trón-
fosztásáról, a rangok és
címek eltörléséröI.

1919. ápr.-aug. Szepa-
ratista törekvések az oszt-
rák tartományokban. Vo-
rarlberg Svájchoz kiván
csatlakozni. - Tirol Schrat;
fel országos főnök vezetése
alatt el akar szakadni a
bécsi központí kormányzat-
tól, - Krajna önvédelmi és
autonomista harcot szervez,
előbbit a megszálló csapa-
tok, utóbbit a bécsi ker-
mány :ellen.

414

1919. ápr. Az ideigle-
nes nemzetgyűlés meghozza
a cseh-szlovák földreform-
törvényt. ,A törvény meg-
okolása szerint annak egyik
főcélja a cseh nép kezére
visszajuttatni a fehérhegyi
csata után tőle elvett föl-
deket. A törvény kényszer-
bérletbe ve.SIZminden nagy-
birtokot és közép birtokot
150 he'ktár szántón és 250
hektár erdőterületen felül.,
ami a gyakorlatban 1.23
millíó hektárnyi szántó és
2.42 millíó hektárnyí erdő-
terület felosztását jelenti.

V

1919. ápr. 30. Béchyne és
Frank míníszterek vezeté-
sével szociáldemokrata kül-
döttség tiltakozik Masaryk
elnöknél a magyar tanács-
köztársaság elleni ';fegyve-
res beavatkozás 'ellen.

1919. máj. 2. A szociálde-
mokrata intervenció ered-
ménytelen, Mískolera cseh
csapatok vonulnak be.

1919. máj. 20. Benes a bé-
kekonferencia elnökségé-
hez intézett levélben kije-
lenti, hogy a cseh-szlovák
állam 'Svájci mintára ,épül
fel.

1919. máj. 23 • .Masaryk el-
nök hivatalos nyilatkozat-
ban elismeri a ruténföldi
önkormányzat [ogosultsá-
g&t.

1919. ápr. 14. A párisi bé-
konferencia Fiumét Jugo-
szlávíának itéli.
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1919. máj. 10. A lengyel-
orosz demarkációs vonalon
hetek óta folyó határvíl-
lorigások ügyében a lengyel
kormánya szövetségesek
legfőbb tanácsához fordul.

Pilsudski 'felkérésére
Paderewskí Ideiglenesen eL
vállalja köztársaságí elnök-
séget,

1919. áp'r. 4. Smuts dél-
afrikai tábornok a párisi
ötös tanács megbízásából
Budapesten megismétli a
Vyx-jegyzékben foglalt fel-
hívást (1. 1919. márc 20.).

1919. má.j. ll. A magyar
Vörös Hadsereg eredmé-
nyes ellenoffenzívát indít
az északkeleti rrontszaka-
szon.

1919. á.pr. Kolcsak orosz
ellenforradalmi tengernagy
csehszlovák légiók élén SZi-
bériából a Volgáig 'tör elő,
de a vörös hadseregtől dön-
tő vereséget szenved.

1919. márc, 27. A nemzet-
gyűlés elfogadja az antant-
hatalmakkal kötendő -szö-
vetségről szóló törvény-
javaslatot.

1919. ápr. 17. A román
hadsereg megkezdi offenzí-
váját Magyarország ellen.

1919. ápr. 16. A román
hadsereg megindítja az of
fenzívát a magyarországi
tanácsköztársaság ellen és
csakhamar a Tisza-vonal-
hoz ér. I

1919. ápr. 28. A békekon-
ferencia elfogadja a Nép-

. szövetség alapokmányának
tervét.

1919. ápr. 29. Olaszország
a békekonferencián hivata-
losan bejelenti igényét
Fiumére.

415

1919. máj. 2. A románok
elérik Ja Tiszát, a csehek
Miskolcig nyomulnak. A
magyar tanácsköztársaság
békekötést ajánl a román,
csehszlovák, jugoszláv igé-
nyek kielégítése mellett, de
kiköti, hogy az utódálla-
mok a magyar belügyekbe
nem avatkezhatnak. Az
ajánlatot román részről
visszautasí tják,

1919. máj. 18. A tanács-
kormány hadserege feb.
vonul a csehek ellen..
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1919. Jún. A Saint-Ger-
main en Laye-ben folyó
béketárgyalásokon megkez-
dik a Szövetséges és Tár-
sult Hatalmak és az Oszt-
rák Köztársaság közötti
béketárgyalásokelőkészí-
tését, Sehober rendőrfőnök
erőszakos eszközökkel le-
töri a második bécsi szo-
eialista tömegmozgalmat,

1919. jún. 2. Az osztfák
delegáció Párizsban átveszi
a békekonferencia feltéte-
leit, rnelyek; az osztrák-
magyar, ú. n. nyugatma-
gyarországi határt válto-
zatlanul meghagyják,

v

1919. Jun. 11. Renner
kancellár levelet intéz ele-
menceauhoz, melyben be-
jelenti, hogy a kapott béke-
feltételek nem alkalmasak
Ausztria létalapjának biz-
tosítására. Ezzel egyidejű-
leg Renner kancellár .Nyu-
gatmagyarországnak Auszt-
riához való csatelását !kö-
veteli. - Az osztrák dele-
gáció bejelenti, hogy "föld-
rajzi, nemzeti és gazdasági
okoból" igényt támaszt bi-
zonyos magyarországi terü-
letekre.

1919. jún. 20. A'z osztrák
delegáci6 újabh békefelté-

It teleket kap a konferencíá-
tól. Az új feltételek sze-
rfrrt "Nyugatmagyarország
Ausztriát illeti". \

1919. Júl. 7. Ott~ Bauer,
az osztrák szeeláldemokrata
párt vezetője népszavazást]
követeí Nyugatmagyaror-
szágon, ) li
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1919. jún. 7. A párisi bé-

kekonferencia a szövetsége-
sek Legfőbb Bízottságán
keresztül ,felszóUtja a ma-
gyar forradalmi direktóriu-
mot a felsőmagyarországi
területek kíürftésére.

1919. júl. Az ántánt-ha-
talmak felszólítására Bel-
grád kiürítí a Bánát keleti
részét. A kiürítés Franchet
d'Espéray tábornok, a Bel-
grádban székelő szövetsé-
ges főparancsnok felügye-
letével zajlik le.

1919. júl. ~. A Kramaf-
féle ideiglenes kormány le-
mond. Masaryk ;kinevezi
'I'usár Vlastímíl eddigi bé-
csi cseh-szlovák követ, szo-
ciáldemokrata pártvezér ka-
binetjét, az első csehszlovák
alkotmányos- kormányt.
Tagjai: 8 cseh nemzeti sza-
cíálísta és szocíáldemokra-
ta, 4 cseh-agrár és két szlo-
vák (Srobár és Hodza) mí-
níszter, Ettől kezdve 1928
június 30-ig Szlovenszkó
teljhatalmú minisztere,
mínt a prágai kormány ál-
landó tagja, Pozsonyban]
székel. A szlovenszkóí mi-
nísztéríumot 1928 nyarán
az országos autonómíák
életbeléptetésekor meg-
szüntetík, - Tusár első
kormánya 1920 május 25-ig
vezeti az ügyeket.
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1919. júl 10.A földreform-
törvény 60-180, Illetőleg a
korábbí pOl'OSoZés a keleti
területeken kívételesen 400
hektárban szabja meg a ki
nem sajátitható magánbír-
tokole felső határát.

1919. jún. 3. Szegeden
francia védelem alatt ellen-
forradalmi kormány alakul
Károlyi <Gyula gróf vezeté-
sével.

1919. jún. 6. A magyar
Vörös Hadsereg visszaveszí
a cseh légíonáriusoktól ' ki-
üritett Kassát.

1919. jún. 10. A csehek el-
len felvonult; magyar vö-
roshadsereg Bártfánál el-
éri a határt.

1919. jún. 28. Kísebbségí
szerződés (Versailles) Len-
gyelország és a győztes
nagyhatalmak között.

1919. júl. 9. Clémenceau
ultimátumára a tanácskor-
mány kíürití a Felvidéket.

1919. nyarán Judénics
orosz ellenforradalmi tá_
bornok Észtországból Petra--
grád ellen vezet támadást,
de vállalkozása összeomlik.

Deníkín tábornok a
Kubán vidékéről Moszkva
felé 'nyomul, elfoglalja
Ukrajnát, de a vörös had-
sereg ellentámadása visz-
szavett.

1919. jún. 24. Ellenforra-
dalmi kísérlet Budapesten.

1919.jún. 28. A versaillesi
békeszerződés alapján Dan-
zigot "független szabadvá-
rosnak" nyilvánítják. Dan-
zig függetlenségét és alkot-
mány.át a Nemzetek Szö-
vétsége biztosítja. Versail-
lesi béke Németország és a
győztes hatalmak között.

27 Radisics E.: A Dunatáj Ill. 417
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1919. ssept, 1. Pozsony
központtal az egész elcsa-
tolt területen rnegszervezík
a Propagaéná Kancelária
(Propagandahívatal) nevü
politikai rendészeti intéz-
ményt, amely csak 1925.
végén szűnik meg.

1919. szept. 5. Hlinka és
Jehlicka szlovák politiku-
sok osehszlovák kormány-
intézkedés ellenére Párisba
utaznak, hogy a pittsburgi
szerződés alapján meghall-
gatást kérjenek. Benes el-
tanácsolja őket a konferen-
ciáról. Hlínkát' a párísí út
miatt \később letartóztat-
j?~. Jel:.l.liCkaemtgrál.-,

1919. júl. 22. Benes a bé-'
kekonferenciára érkező
Zatkovíé-csal, az amerikai
csehbarát rutének vezetőjé-
vel közli, hogy a kárpátal-
jai ruszin határt csak ddeig-
lenésen állapítják meg a
konferencián.

1919. aug. 6. A Saint Ger-
main en Layeben átnyuj-
tott, Renner kancellár -és a
koalícíós kormány által
aláírt delegációs jegyzék
köszönetet mond a béke-
konferenciának Nyugatma-
gyarországra vonatkozó ha-
tározatáért. . A koalíciós
korrnány a való helyzet is-
meretében - ennek elle-
nére - népszavazást kér.

1919. aug. ll. A weimari
német alkotmánylevél 6l.
§-a kimondja, hogy a "szö-
vetséges" Német-Ausztria
képviselői megjelenhetnek a
német birodalmi gyűlésben.
A weimari alkotmánylevél
Ausztria nagynémet köreí-
ben élénk visszhangra talál.

1919. aug. 21. A szővetsé-
ges és társult hatalmak
Legfőbb Tanácsa meghozza
Ausztriára vonatkozó Habs-
burg-ellenes határozatát.

1919. aug. 20. A 'I'usár-
kormány elrendeli az első
cseh-szlovák népszámlálást,
három héttel a békeszerző-
dések aláírása előtt. Ez a
népszámlálás 23.5% magyar
.,nemzeti kisebbséget" talál
Szlovenszkón.

1919. aug. 22. Masaryk el-
hárítja a ruseín önkor-
mányzatra vonatkozó pro-
klamáció aláírását.

1919. aug. 19. A radíkálí-
sok és demokraták közötti
éles párharc következtében
az első Protdé-kabinet le-
mond. A demokrata-parti
Davidovié Ljuba kormányt
alakít.

1919. szept, 2.A szövetsé-
gesek Legfőbb 'Tanácsa el- .
utasítja a weímarí' alkot-
mány 61. §-át, mely szerint
az osztrák delegátusok
(képviselők) résztvehetnek
a német birodalmi gyűlés-
ben.
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1919. szept, '3. Nagyatádi
Szabó István megalakítja az
egyesült kisgazda és föld-
műves pártot.

1919. júl. 20. A magyar
tanácsköztársaság csapatai
megütköznek a románok-
kal.

I j

1919.júl,. 20. A vörös had-
sereg megtámadja a romá-
nok tíszaí állásait, de vál-
lalkozása tíz napon' belűl
összeomlik.

1919. júl. 31. A románok
Budapest felé nyomulnak.
A népbiztos ok tanácsa le-
mond és szakszervezeti ker-
mányra ruházza a hatalmat.

1919. aug. 1. Peidl Gyula
elnökletével szocíáldemo-
krata kormány alakul.

1919.aug. 3. A román had-
sereg bevonul Budapestre.

1919. aug. 6. Budapesten
felülkerekeduk az ellenfor-
radalorn. A Peidl-korrnányt
eltávolítják, s megalakul

,Friedrich István kormánya.
1919. aug. 7. Az ellenfor-

radalmárok József főherce-
get kormányzóvá kiáltják
ki.

1919. aug. 9. A szegedi
ellenforradalmi hadsereg
vezetősége önálló "főpa-
rancsnokságot" létesí t.

1919. aug. 13. Az ellenfor-
radalmi hadsereg főhadi-
szállását Síófokra teszi áto
- Véres ellenforradalmi

1919.aug. 18. A felsőszilé- atrocitások a vidéken.
ziai lengyelek fellázadnak'
a német fennhatóság ellen.

1919. júl. 29. Ellentáma-
dások után a románok át-
kelnek .a Tiszán.

1919. aug. 3. A románok
rnegszállják Budapestet. va-
lJamin1JMagyarország többi
részét, kivéve négy nyugati
megyét, ahova a székely
hadosztály húzódott vissza.
Budapest -három hónapig
marad román megszállás
alatt.

1919. aug. 14. A bánsági 1919. aug. 11. Weimari
svábok csatlakoznak a med- német alkotmány. A kor-
gyesi szász határozathoz. mány szocialista kézben.

1919. aug. 24. Clémenceau
JÓ?JSef főherceget Iemon-
dásra kényszeríti s a Fried-
rich-kormányt - rnínthogy'
nem képviseli az ország va-
lamennyi pártját - nem is-
meri el.
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1919. szept, 10. A szdvet-
ségesés 'társult hatalmak
Ausztriával Saint Germain
en Lave-ben békét kötneíc.
Asaint germaíní békeszer-
ződés osztrák vonatkozás-
ban is figyelmen kívül
hagyja a wilsoní elvek
gyakorlati alkalmazását, A
békeszerződés 62-69. cik-
kei az Ausztriát kötelező
kisebbségvédelmi és állam-
polgársági (illetőségi) meg-
állapításokra vonatkoznak,
az osztrák kormány hozzá-
járul, hogy az osztrák köz-
társaság és bármi más ha-
talom között felmerülő vi-
tás ügyben elfogadja a
Nemzetközi Állandó Bíró-
ság (Cour permanente de
Justice) határozatát.
Ausztria aláírja a saint-
germaíní békeszerződést.

1919. szept, 22. A weímárí
alkotmánylevélből törlik a
német-osztrák államközi
kapcsolatokra vonatkozó
részeket. A weimárí alkot-
mány módosítása Francia-
ország határozott kívánsá-
gára történt.

1919. okt. A saínt-ger-
maini békeszerződés követ-
keztében megnehezül: az
együttműködés az osztrák
koalíció pártjaí között, 'Az
ausztro - marxista, Ú. n.
Bauer-féle irányzattal
szemben, mely Renner kan-
cellár kormányzati politi-
kájára is kihat, a keresz-
tényszocialista pártban a
demokrata irány (Fink al-
kancellár csoportja) mellett
egy jobbra hajló politikai
irányzat alakul ki Seipel és
Vaugoín vezetésével, me-
lyet "W'iener Richtung"-
nak neveznek 'el. '- A koa-
líció megerősítése végett
a Fink-frakcióhoz számító
Ramek és Mayr osztrák
keresztényszocialista politi-
kusok igazságügyi, illetve
államgazdasági államtitká.,

. rokként belépnek a Ren-
ner-kormányba,

1919. okt. 25. Ausztria ra-
tifikálja a saint-germaíní
békeszerződést.
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1919. szept, 10. Saínt-Ger-
main en Lave-ben megkötik
a Szövetséges és Társult
Főhatalmak, valamint Cseh-
Szlovákía közötti szerző-
dést.

1919. szept. 10. Aláírják
a Szövetséges TársuIt Fő-
hatalmak, valamint a
Szerb-Horvát-Szlovén Ál-
lam közötti saínt-germaíní
szerződést. A szerződést a
szerb-horvát-szlovén állam
részéről Pasió volt mínísz-
terelnök. Ante Trumbié
külügymíniszter és Ivan
Zolger közjogász jegyzik.
- Davidovié míníszterel-
nök hosszas tárgyalások
után sem tudja biztosítani
kormánya számára a parla-
menti többséget, aminek
következtében beadja le-
mondását. Sándor rég-ens
herceg ismét Davídovíéot
bízza meg korrnányalakí-
tással, akit eleinte horvát
és s;;lovén részről támoga-
tásban részesítenek, de ren,
deleti kormányzati politi-
kája következtében elfor-
dulnak tőle.

1919. okt. 14. A neuilly-i 1919. okt. 9. Srobár szlo-
szerződést megkötő A. venszkói míníszter kezde-
Sztambulífszkl kermánvra ményezésére a szlovák kép-
kerül. Vele a konzervatí- víselök klubja megfosztja
vékkel 'éiS a mérsékelt libe- Hlinkát mandátumától. A
rálísokkal egyaránt szem- szlovák népvezért Rózsa-
benálló parasztszövetség hegyre' való visszatérte
uralma következík be. Ké- után ta cseh hatóságok le-
sőbb a szeeialista seitszer- tartóztatják.
vezkedés érvényesül a pa-" 1919. okt. 11. Az 'Országos
ra:sztszövetségben, ami a cseh-szlovák földbirtok hi-
bolgár földműves társada-
lom radikálizálódását idézi vatal megkezdi működését,

1927-ig 1,246.000 heiktár
elő. )) földet oszt ki a lefoglalt

földterületből. A 280.000
földhözjuttatottból 1923-ig
alig 2% magyar nemzeti-
ségű.

1919. okt. 23. KassJán meg-
alakul a magyar keresz-
tényszocíalísta párt, a cseh-
szlovákiai magyarság első
kísebbségí párt ja.

1919. okt. 27. 'A békekon-
ferencia elrendeli a tesche-
ni népszavazást.
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1919. okt. 27. Lengyel be-
avatkozás következtében
elmarad az árvai és szepest
vitás "lengyel-csehszlo-
vák" területekre elrendelt
népszavazás.

)~ .

1919. szept, 10. Békekö-
tés Ausztriával Saint-Ger.,
mainben.

1919. szept. 12. D'Annun-
zio legionáriusaival elfog-
lalja Fiurnét és kihirdeti a
Carta del Carnerot. mely
Olaszországhoz tartozó sza-
bad államnak nyilvánítja
Fiurnét.

1919. szept, 27. Bratianu
lemond: utóda Vai.;toianu
tábornok. - Erdélyben :a
magyar birtokok javarészét
a földreform alapján elko-
bozzák. - Az Ausztriával
kötött SainJt Germain-i bé-
keszerződés Románía szá-
mára biztosítja Bukovinát. 1919. okt. A washing-

toni munkáskonferencia
meghívja üléseire anémet
és osztrák munkásokat.

1919. okt. 23. Sir George
Clerk, a párisi ötös tanács
megbízásából Budapestre
érkezik, hogy a belpolitikai
kibontakozást elősegítse.
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1919. nov. 27. A Szövet-
séges és Társult Főhatal-
mak és Bulgária között
kötött neuíllyí békeszerző-
dés aStrumica völgyét
több északnyugati, határ,
menti helységgel együtt
Szerbiának ítéli.

1919. nov. 27. Az ántJá:nt-
hatalmak Neuillyben békét
kötnek BuIgáriávaI. A bé-
kében a macedóniai, trá-
ciai és dobrudzsai területe-
ket elcsatolják Bulgáriától.
Bulgáría területi és lélek-
száimveszteségét az alábbi
adatok érzékeltetik: Bul-
gária területe az első világ-
háború előtt 114.077,Neuilly
után 103.244 km', lakosai-
nak száma a háború előtt 5
millió, a békekötés után
4,700.000. Neuillyben ki-
mondják, hogy a szövetsé-
gesek által megszállott
Nyugat-Trácia ügyében ké-
sőbb határoznak.

~

1920. jan. 10. Csehszlová-
kia belép a Népszövetség-
be, mint a versaillesi béke-
szerződés egyik aláírója.

1920. jan. 13. Osztrák-
csehszlovák értekezlet Prá-
gában. Az osztrák dele-
gáció élén Renner kancel-
lár tárgyal.

1920. jan. 13. Gratz bécsi
magyar követ az osztrák
kormány által korábban
hangoztatott felfogáera hi-
vatkozva, javaslatot tesz 'a I
nyugatmagyarországi pe-
remterületeken végrehal-
tandó népszavazásra. '

1920-1922. A csehszlová-
kiai középbirtokoknál az en-
gedélyezett birtoknagysá-
gon felül mutatkozó u. n.
maradékbirtokokat több-
nyire cseh és morva telepe-
seknek osztották ki. Az

. egész országban ,2857 ilyen 1920. febr. Akorfui és
telepet létesítenek, mely- genfi deklaráció ellentétes
ból Csehországra 390, Mor- értelmezése következtében
vaországra és Sziléziára .Belgrád és Zágráb között
191, Szlovenszkóra 2054 és feszültség támad. A horvát
Ruténföldre 222 telep esik, "köztársasági" parasztpárt
a történeti országokban elnöke, Radié; emlékiratot
8058 hektár, Szlovenszkón intéz Wilson amerikai el-
és Kárpátalján 25.485 hek- nőkhöz a horvát önréndel-

tár terjedelemben. kezés tárgyában.

1920. febr. 8. A bécsi
pósta- és távírókongresz-
szus tiltakozik a magyar el-
lenforradalom munkásüldö-
zései ellen.
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1919. dec. 8. A szövetsége-
sek legfőbb tanácsa a Cur-
sen-vonalat jelöli meg ide-
iglenes lengyel-orosz határ-
ként.

1919. dec. 13. Paderewski
lemond a lengyel köztársa-
ságelnökségéről. - Szkul-
szki von lodzi polgármes-
ter alakít kormányt,

1919. nov. 13. A románok
kiürítik Budapestet.

1919.nov. 16: Horthy Mik-
lós~ az ellenforradalom ka-
tonai vezetője, csapatai élén
bevonul Budapestre.

1919. nov. 25. Húszár Ká-
roly elnöklésévei keresz-
ténypártí, liberálls és szo-
eialista koncentrácíós kor-
mány alakul. A budapesti
antant-mísszíólc elismerik
az új magyar kormányt s
meghívják a béketárgyalá-
sokra.

1919. nov. 27. A Bulgáriá-
val kötött neuilly-í béke
egész Dobrudzsát Rornániá-
nak biztosítja.

1919. dec. 2.' Szükséges-
nek Játszik erdélyi minísz-
üerelnök kíküldése Párísba:
ezért Vaida-Voevod alakít
kormányt.

191~. ~ec. 8. Ellenforra- 1919. dec. 9. Coandatá-
dalmí tamadás a Népsza- bornek Pa' . bal" ." , 1 ,. ns an alr]a a
va szerkesztősége el en. kisebbségi egyezményt.

1919. nov. 15. Az antant
ultimátumot intéz Romániá-
hoz a Tiszavidék azonnali
kíürítése tárgyában.

1919. nov. 19. Parlamenti
választások.

1919. nov. 27. Bolg.ár bé-
kekötés Neuillyben.

1919. végén Szibériában
végleg összeomlik a Kel-
csak-féle ellentorradalom;

1920 : 1. t. c. a kir ályság
intézményének fenntartásá-
val megállapítja a királyi
hatalom gyakorlásának ISZÜ-
netelését saz átmeneti időre
kormányzóságot állít fel.

1920. jan. Anglia, Fran-
ciaország es Olaszország
elhatározzák a Szovjet-
oroszország elleni blokád
megszüntetését, - Újabb
Spartacus lázadás- Berlín.,
ben; veres utcai harcok.

Clémenceau lemond,
utóda Millerand.

1920. jan. 10. Életbe lép
a versaíllesí békeszerződés
és a Népsz;övetség alapok-
mánya. Ezzel a Népszövet-
8,eg megkezdi műkődését,

1920. jan. 15. Gróf Appo- i
nyi Albert, rnint a magyar
békedelegáció vezetője eL
lenjavaslatában Erdélyre
népszavazást kíván s ha ez
Magyarország számára ked;
vező lenne, Erdélynek szé-
leskörű autonómiát igér.

A 9:H
G920. XI. Pius ..,.;pápa
,~~adragesimO anno" kez-
detű kö'r~velé'ben megis-
métli;{--;;Rerum novarum"
el?io~

1920. jan. 16. A Népszö-
vetség Tanácsának első
ülése Párisban. - A toursi
kongresszuson különválik a
francia kommunista és szo.,
ciáldemokrata párt.

1920. jan. 17. Paul Des-
chanelt választják a fran-
cia köztársaság 'elnökévé.
Clémanceau még a válaez-
tás előtt visszavonta ~l-
nökké való jelölését.

1920. jan. 18.' Millerand
alakítja meg az új francia
korrnányt.

1920. ja,n. 15. A magyar
békedelegáció a francia kül-
ügymínísztériumban átveszi.
az antant hatalmak 364 sza-
kaszos béketervét. - A
szünni nem akaróellenfor-
radalmí kilengésele miatt a
szocialísták passzivitásba
vonulnak.

1920. jan. 16. Apponyi Al-
bert gróf a Legfelsőbb Ta-
nács előtt kifejti a magyar
békedelegációálláspontját.

1920 jan. 25. Az ország-
gyűlési képviselőválasztá-
sok kereszténypárti többsé-
get eredményeznek.

1920. febr. 4. A nagyköve-
tek tanácsa a magyarországi
Habsburg-restauráció ellen
nyilatkozik.

1920. febr. 10. 'A magyar
kormány tiltakozó válasza
és ellenlavaslataa békefel-
tételekre,
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1920. febr. 19. Renner
kancellár, a szövetségeselc
Legfőbb Tanácsa korábbi
határozatára hivatkozva,
nem fogadja el a nyugat-
magyarországi népszavazás
tervét.

1920. febr. 20. Az osztrák
kormány elutasítja a bécsi
magyar követ javaslatát.

1920.márc. Ausztria meg-
köti első külkereskedelmi

. szerződését Németországgal.

4L4

1920.
i

'febr. 17. Komárom-
ban 'megindul a csehszlo-
vákiai magyar kísgazda-
párt szervezkedése. ,

1920. március-június.
Sztambulijszki bejelenti a
földreformot, szövetkezetí
törvényt hoz és elhatározza
a munkaszolgálat bevezeté-
sét. A :kormánynak a köz-
társasági Bulgáría előké-
szítését célzó törekvései
nem síkerülnek: a bolgár
nacionalisták és a macedon
forradalmárok szembeke-
rülnek egymással.

1920. febr. 19. 2atkovic, a
kárpátaljai direktórium ye-
zetője, felajánlja lemondá-
sát, az eredménytelen ön-
kormányzati tárgyalások
míatt, Prága kinevezi Zat-
kovíéot a Ruténföld első'
cseh-szlovák kormányzójá-
nak, amit az elfogad, bár a
tényleges! politikai hatalmat
Ehrenfeld ungvári cseh pl-
kormányzó gyakorolja.

1920. 'febr. 29. Prágában
közzéteszik a csehszlóvák
Köztársaság alkotmányle-
velét.

1920. febr. 15. Davidovié
miniszterelnök Sándor ural-
kodóherceg elé terjeszti az
új választásokra vonatkozó
tervezetét. A régens eluta-
sítja a tervezet aláírását,
Davidovíé benyújtja le-
mondását.

1920. febr. 20. Protic Szto-
jan megalakítja második,
radikális párti -kormányát.
A második Protlő-kormány
a pártonkívüli képviselők
ellenállása következtében
három hónapon belül le-
mond. I

1920. márc.' Az új kor-
mány 1: 4 arányban álla-
pítja meg a dinár és a ko-
rona beváltását. A délvidé-
ki területeken az önkényes
beváltási kulcs általános
elszegényedést idéz elő. ,

1920. márc. 1: A Belgrád-
ban összeült u. n. Ideigle-
nes Nemzeti Képviselet
üléseitől a horvát képvise-
selők távoltartják magukat.
Az ideiglenes parlament
tagjait Szerbiában a skup-
stina, az új területeken a
pártvezetőségele delegálták
- A belgrádi kormány a
háromszáz képvisélőből álló
ideiglenes nemzetgyűléstől
függetlenül, önhatalmúlag
intézi az ügyeket. !

19?0. máre, 28. Parla-
menti választások. '229 he-
lyen 9 pártl osztozik. Az ag-
rárpárt (parasztszövetség)
110 mandátumot kap.
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1920. febr. 25. 'Sikertelen
egyeztető kísérletek után
kitör a orosz-lengyel há-
ború.

1920. febr. 14. A magyar
kormány jegyzéket intéz
Ausztriához, amelyben nép-
szavazást ajánl fel Nyugat-
Magyarország kérdésében.

1920. márc, 1. Horthy
Míklóst a nemzetgyűlés
kormányzóvá választja,

1920. febr. 13. A Népszö-
vetség Tanácsa elfogadja a
kisebbségí védelem ügyé-
ben reá bízott feladatot.

1920. febr. 17. Somogyi
Bélát, a Népszava szerkesz-
tJőjét és Bacsó Béla szo-
eialista írót ellenforradal-
márok gépkocsin elhurcol-
ják és megölik. Temetésük
napján általános ipari
sztrájk tör ki.

1920. febr. 19. .Renner
kancellár elutasítja a nyu-
gatmagyarországi népsza-
vázásra irányuló magyar
javaslatot.

1920. febr. 24. Hitler feL
lépése a münchení Hof-
bráuhausban,

/.

1920. márc, 8. Vaida-
Voevod és 'I'ilea diplomá-
ciai tevékenysége következ-
tében a nagyhatalmak meg-
állapiltöák - angol lés o1asz
ellenjavaslattal szemben -
Magyarország határát Ro-
mánia felől.

1920. márc, 15. A Huszár- 1920. márc. 10. A román
kormány, melynek mandá- kormány egyesíti Erdélyt a
tuma a .nemzetgyűlés ösz- régi ldrálysággal.
szeüléséíg szólt, lemond.
Simonyi-Semadam 'Sándo;r 1920. márc, 13. A király
keresztény- és agrárpártí felmenti a Vaída-Voevod-

kormányt s magasabb .ál-koalícíós kormányt alakít.
lamérdekre hivatkozva,

1920. márc. 16. Apponyi Averescut, az 1918-ban
Albert, IR békedelegáció el- Moűdvában alakult néppárt
nöke, .Párísból levélben til- vezérét bízza meg IR kor-
takozík az ellenforradalmi mányalakítással, Averescu
kilengés ek, a jogrend és élesen szembefordul IR szo-
közbiztonság állandó sérel- cíalistákkal, akikkel Vaída-
meí ellen, Voevodék - IR francia szo-

eialista támogatás megnye-
rése végett - élénken ro-
konszenveztek. Averescu
koalicióra lép a Take
Joneseu-féle konzervatív-
demokrata párttal.

1920. máre, ·1. A nemzet-
közi Duna-bizottság a nagy-
követi konferencia határo-
zatából megkezdi működé-
sét, - Horthy Miklóst Ma-
gyarország kormányzójává
választják. - Katonai for-
radalom Németországban
(Kapp-puccs), - Ukr-ajna
és Észak- Kaukázus terüle-
téről kíszorítáák az ellen-
forradalmárokat.

1920. marc, 27. Müller
külügymíníszter a kormány
lemondása után koalíciós
kormányt alakít Német-
országban.
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1920. Jún. A koalíció bel-
politikai küzdelmei új véd-
törvény életbeléptetését te-
szík szükségessé a demo-
kratikus korrnányzat bizto-
sítása érdekében.

1920. jún. 15.- A szállító-
munkások amsterdami cso-
portja boikettot határoz
Magyarország ellen az el-
lenforradalmi rendszer
munkás-ellenes kilengései
miatt. A bojkotthoz az oszt-
rák posta- és távíróalkal-
mazottak csatlakoznak.
Ausztria és Magyarország
között megszűnik a telefon-
és távíró összeköttetés. Tel-
jes határzár a két állam
között.
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1920. máj 10. Jugoszlávia
belép a Népszövetségbe.

1920. máj. 17. Vesnié Mi-
Ienko, volt pár-isi szerb kö-
vet elnökletével radikális-
demokrata horvát-szlevén
koncentrációs kormány ala-
kul. - Az új kormány
megszavaztatja a választá-
jogi törvényt. Választó
minden 21 évet betöltött
jugoszláv állampolgár az
opelóra jogosultak kivételé-
vel. Utóbbi intézkedés ki-
vált a délvidéki magyar
kisebbséget sujtja.

1920. jún. U. Esszád pasa
emigráns albán kormányel-
nök ellen Párisban egy al-
bán forradalmár diák me-
rényletet követ el.

1920. ""r.18-25. AL ej
országos vá1asztások alap-
ján a csehszlovák nemzet-
gyűlésben a szocíáldemo-
krata párt 74, a osehszlo-
vák katolikus néppárt 33,
a köztársasági agrárpárt 28,
a nemzeti szeeialisták 24, a
nemzeti demokraták ;I9, a
szlovák-agrárok 12, az apa-
rospárt 6, a Modraéek-féle
szocíalista csoport 3, a.rié-
met pártok (szoc. demo 31,
nemzeti párt 15, a gazda-
szövetség 11, ker. szoc. 10,
demo 5) összesen 72, a ma-
gyar pártok (magyar-nérriet
Sl'lOC. demo 4, ker. szoc. 4,
kisgazdapárt 2) összesen 10
mandátumot kapnak. A Tu-
sar-kormány a csehszlo-
vák szociáldemokratákra,
cseh és szlovák agrárokra.
cseh nemzeti szocialíetákra
és iparospártra támasz-
kodva 144 mandátumot biz-
tosít 137 ellenzéki mandá-
tummal szemben.

,§.....•

1920. máj. 27; A cseh-
szlovák nemzetgyűlés két
háza együttes ülésen T. G.
Masarykot a köztársaság
elnökévé választja. Masaryk
411 szavazat közül 284 sza-
vazatot kap.

1920. jún. 26. Csehszlo-
. vákía csatlakozik a Ma-
gyárország elleni boikott-
hoz.
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ROMANIA

1920. ápr. A Steinhofban I 1920. ápr. 2. Az Averes-
internált magyar szociális- cu-korrnány megszüntetí
ta vezetők ismét megalakít- az erdélyi kormányzótaná-
[ák a Kommunisták Ma- eset,
gyarországi Pártját ..

1920.ápr. 25. Lengyel el-
lenoffenziva az orosz táma-
dás feltartására.

1920máj. 6. Az antant Ieg.,
főbb tanácsa elutasítja a
határok módosítására vo-
natkozó magyar ellentavas-
latot s véglegesnek nyilvá-
nítja a magyar békeszerző-
dést.

1920. jún. 4. A magyar
külön kiküldöttek a ver-
saíllesí Trianon-palotában
aláírják a békeszerződést.

1920. jún. 15.-aug. 7. A
nemzetközi szakszervezeti
szövetség-a magyar mun-
kásság politikai és gazda-
sági. elnyomatására hivat-
kozva - bojkott alá veszi
Magyarországot,

1920. jún. 24. Új kormány
alakul Grabski elnöklésé-
veI. .•

1920. júl. 3. Felfüggesztik
a Magyarország ellen el-
rendelt nemzetközi bojkot-
tot.

1920. ápr. Lengyel csapa-
tok benyomulnak Szovjet.,
Ukrajnába és elfoglalják
Kievet. Ugyanakkor
Vrangel ellenforradalmi tá-
bornok a Donyec-medence
ellen támad.

I

1920. máj. 25. Parlamenti
választások. Szavazatok két
harmadát Averescu nép-
párt ja kapja. 1920. máj. 27. T. G. Ma-

sarykot Csehszlovákia el-
nökévé választják. I

1920. jún. 4. Megkötik
Magyarországgal a trianoni
békeszerződést. - Ugyane
hónapban az angol-szovjet
kereskedelmi kapcsolatok
felvétele.

1920. jún. 16. Jogászok
nemzetközi bíróságának
hágai tanácskozása az ál-
landó Nemzetközi Bíróság
létesítése ügyében. - Gio-
litti alakít kormányt Olasz-
országban; külügyminíszter
Sforza.

1920. jún. 4. A Magyar-
országgal kötött trianoni
békeszerződés biztosítja
Románia jogát Erdélyre, a
Bánság keleti . részére, a
Körösvídékre s Máramaros
déli részére, összesen
102.181 krrr'-nyt területre.

1920. jún. 24. Az új biro-
dalmi kormányt a centrum-
párti Fehrenbach alakítja
meg.

1920. júl. 3 A nemzetközi
szakszervezeti szövetség
brüsszeli csoportja kije-
lenti, hogy szociálís okok-
ból felfüggeszti a Magyar-
ország elleni bojkottot .. Az
osztrák bojkott-íntézkedé-
seket csak augusztus 7-én
oldják fel.

427



AUSZTRIA JUGOSZLAVIABULGARIA CSIEHSZLOVAKIA

428

1920. augusztus 10. A trá -
cíaí szerződés alapján a
szővetséges csapatok által
megszállott Nyugat-Tráciát
Görögországnak ítélik.

1920. júl. 28. A Nagykö-
vetek :Tanácsa dönt a tes-
chení ügyben. Az Olsa fo-

.1yó !két partján fekvő vá-
rost lengyel és cseh részre
osztják.

1920. aug. 14. Belgrádbau
Beneá kezdeményezésére
szővetségí egyezmény jön
létre a szerb-horvát-sslovén
llirályság és .a csehszlovák
köztársaság között. Az első
csehszloVlá"k-jugoszláv szö-
.vetségi megállapodásnak
kölcsönös védelmi, szerző-
dés jellege van.

1920. szept, 15. Elrendelik
a csehszlovák (csehtest-
vér) egyház alapítását.

1920. aug. 14. Jugoszlávía
szövetségí megállapodást
köt Csehszlovákiával.

1920. szept. 12. Belgrád-
ban bejelentik az ipeki pat-
riarchátus visszaállítását.
Az első ipeki patriarcha
Dimitrijev belgrádi érsek.
- Az új ipeki patríarchá-
tus egyházi joghatósága alá
30 püspökség (köztük há-
rom külföldi: Chicago, Bu-
da, Zára) tartozik. - 1923.
júl. I-Ig a patríarchátus
joghatósága alá tartozik az
albán pravoszláv egyház is.
- Életbelép a délszláv or-
todox egyházi szervezetek
egyesítéséről szóló 1919 ok-
tóberében kiadott királyi
rendelet.
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1920. aug. 1. Megszilárdul
a lengyel Visztula-front.·

1920. -júl. 8. Gróf Bethlen
István megalakítja az "egy-
ségespárt=-ot.

1920. szent, A nemzetgyű-
lés megszavazza a zsidóság-
nak az intellektuális pá-
lyákról való visszaszorítá-
sára irányuló Ú. In. nume-
rus clausus .•.javaslatot.

1920. aug. 10. A Eevresi 1920. aug. :Értekezlet Né_
szerződés rendezi a cseh- metország Iefegyverzéséről.
szlovák-román, valamint
a jugoszláv-román határ
kérdését.

1920. júl,. 15-20. OlaS'Z-
ország az albániai forrada-
lom kitörésétől tartva visz-
szavonja csapatait Albáníá;
ból.

1920. júl. 19. Teleki Pál
gróf kormányt alakít.

1920. ~ul. 11. 'A szövetsé-
gesek legfőbb tanácsa jegy-
zéket intéz a lengyel kor-
mányhoz, melyben ,a Cur-
son-vonalra való vísszavo-
nulást javasolja a Jengye-
léknek.

1920. Jul, 1'7. A szovfet ..
kormány visszautasítja a
szövetségesek közvetítő
ajánlatát a lengyel ügyben .]

1920. jul. 23. Az orosz se-
regek Varsó előtt állanak,
a lengyelek fegyverszüne-
tet kérnek. Vitos elnöklésé-
vei új kormány alakul.

1920. jul. 28. A nagy-
követek tanácsa Cieszyri-t
(Teschen) Csehszlovákíának
ítéli. I

1920 aug. 23. A varsói
csatában a lengyel haderő
Weygand tábornok vezeté-
sével 'visszaszorítja az
orossseregeket,

1920. aug. 17-19. Benes
bukaresti látogatása alkal-
mával Take Ionescuval kő-
zös emlékiratot ir alá ma-
gyar támadás esetén való
kölcsönös segítség nyújtá-
sára. Benes ez alkalommal
előterjesztett roman-cseh-
szlovák '.szövetségi terve
egyelőre inem valósul meg.

1920. aug. 10. A sevres-í
békében Törökország áten-
gedi Görögországnak Trá-
ciát, lemond az arab álla-
mokról és az Égei-tengert
szigetekről, elismeri Ör-
ményország függetlenséget
és Kurdísztán önkorrnányj-
zatát.

1920. aug. 11. Megállapít-
ják Danzig szabad város al-
kotmányát.

1920. szept, 14. Románia
belép a Népszövetségbe.

1920. szep,t.-okt. Az
orosz-lengyel háboru véget
ér.

1920. szept, 23. Paul De-
schanel lemondása után
Millerand-t választják a
francia köztársaság elnö-
kévé.

1920. szept. 28. Románia
az antant-hatalmakkal szer-
ződést köt Beszarábia bir-
toklására vonatkozólag,
azonban ezt egyelőre csak
Anglia ra tífíkálja,
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1920. okt. 1. Megjelenik
az osztrák szövetségi alkot-
mánytőrvény, mely rendezi
a szövetségí kormányzat
és a szövetségbe tartozó ál-
lamok közigazgatásának
egymáshoz való viszonyát.

1920. okt. 5. Törvénybe-
iktatják az osztrák szövet-
ségí alkotmánytörvényt.

1920. okt. 1. A Ruténföl-
dön Prosvita (Felvilágoso-
dás) néven ukrán népmű-
velési egyesület alakul.

1920. okt. 12. Prágában
csehszlovák-jugoszláv ka-
tonai egyezményt kötnek,

1920. okt, 10. A saínn ger-
maini békeszerződés alapján
a két zónára osztott ví tás
klagenfurti területen le-
zajlik nemzetközi .ellenőr-
zéssel a klagenfurti Inép-
számlálás. Miután a déli
délszláv többségű 1. zóná-
ban Ausztria 22.025, az SHS
királyság pedig 15.270 sza-
vazatot kap, ro; északi I(II.)
osztrák zónában éltekinte-
nek a 'további népszámlá-
lástól, (Szavazás aránya
57:43% Ausztria javára)

1920. okt. 16. A szövetségí
gyűlési választásokon a
szociál demokraták 66 man-
dátumával szemben a ke-
resztényszocíalísták 82, a
német nacíonalisták (nagy-
németek) 22, a parasztpár-
tiak (Landbund) 4 rnandá-
turnot szeréznek. A válasz-
tások után Renner koalíciós
kormánya lemond.

1920. okt. 10. A karinthiai
u. n. "AH-zónában tartott
népszavazásori a lakosság
túlnyomó része az Ausztriá-
hoz való tartozás mellett
dönt. Ennek értelmében a
kétharmadrész szlovének
által lakott terület osztrák
fennhatöság alatt marad.

1920. nov. 11. Jugoszláv
hadihajó bombázza Fiumét.
D'Annunzio, Fiume ideig-
lenes kormál!1yzója repülő-
gépen elhagyja a várost.
- Fiume új kormányzóla
Zanella volt fiumei kép-
viselő.

1920. nov. 12. A rapallóí
olasz-jugoszláv szerződés
szabadállamnak ismeri el
Fiumét. Olaszország
Zára Lagosta és néhány
part~enti sziget ellenében
lemond Dalmáciára vonat-
kozó igényéről.

1920. nov. 20. Michail
Mayr történése és keresz-
tényszocialista politikus
kormányt alakít, 'A Mayr-
kormány belügyi és kőzok-
tatásügyí mínísztere Rudolf
Ramek, későbbi keresztény-
szocíalísta kancellár lesz.
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1920. okt. 3-9. Zeligowskí
lengyel tábornok csapatai
megszálljálc Vilna körzetét
és bevonulnak a városba.

1920. okt. 12. Fegyverszü-
net Szovdetorcszország és
Lengyelország között.

1920. okt. 14. Dorpatban
aláírják a Iengyel-szoviet-
or-oszfegyverszüneti egyez-
ményt.

1920. okt. 27. A nagykö-
vetek tanácsa szabadváros-
sá nyilvánítja Danzigot,

1920. nov. 4. A lengyel
korrnány elutasítja Take
Jonescu javaslatát, hogy
Lengyelország csatlakozzék
akisantanthoz.

1920. nov. 9. Lengyelor-
szág aláírja a danzigi
egyezményt, meJ.y kereske-
delmi jogokat biztosít szá-
mára a szabad város kikö-
tőjében.

1920. nov. 10. Teleki Pál
miníszterelnök karhatalom-
mal "megtisztí.ttatja" az el-
lenforradalmi terrorakciók
közponját, a Britannia-
szállót.

Q920. nov. 12. A nemzet-
gyű1és elfogadja a földbir-
tokreformról szóló törvény-
javaslatot. 1.2 millió kat.
holdat osztottak szét - az
ország mezőgazdasági terü-
letének 8%-át, a nagybirto-
kok 26%-át - 413.991 jut-
tatott között az 1930. év
végéig.

1920. nov. 13. A nemzet-
gyűlés megszavazza a tria-
noni béke becikkelyezéséről
szóló törvény javaslatot. A
Teleki-kormány kijelenti,
hogy vállalja a javaslatért
a felelősséget, de vád alá
helyezést indítványt tesz
önmaga ellen. A Ház mel-
lőzí a felelősségrevonást. A
ratifikáció után, 15-én a
kormány lemond, de lemon-
dását nem fogadjá.k el.

1920. nov. 17. A Népsző-
vetség garantálja Danzig
függetlenségét.

1920. okt.-dec. Az Ave-
reseu-leormány és a libe-
rálisok ellentétei - főleg
aliberális nagybirtokosok
vagyonát fenyegető föld-
reform, valamint Titulescu
pénzügyminiszter adópoliti-
kája míatt egyre jobban
kíélesedik; erős ellenzéki
magatartás a szoc. dem. és
kommunista pártok részé-
ről is, amelyek sztrájkot
kezdeményeznek. Dec-ben
a szenátus ülés termében
pokolgép robban, mely
megöli D. Radu nagyváradi
gör. kat. püspököt is.

1921).. okt. 12. Rigában
aláírják a lengyel-orosz
fegyverszüneti és előzetes
békeszerződést.

1920. okt. 20. A rígaí bé-
kében Lengyelország meg-
tartja Galicia és Fehér-
Oroszország egy részét.

1920. nov. 1. Az Egyesült
Allamok elnökválasztásán a
republikánus Harding kap-
ja a szavazatok többséget a
demokrata Cox-al szemben.

1920. nov. Rapallóban a
jugoszlávok és olaszok még
garantálják Fiume szabad-
államot, de a város de-
cember végén kapitulálni
kénytelen az olasz csapatok
előtt.

1920. nov. 15.-dec. 18. A
Népszövetség első közgyű-
lése.
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1920. dec. Seitz, a szövet-
ségí gyűlés szocíáldemokra-
ta elnöke átadja a legfőbb
kormányzatí jogok. gyakor-
lását az osztrák szövetségi
állam elnökévé választott
Haíníschnak,

1920. dec. .15. Aus:ztriát 1920. december 16. nur-
felveszik a Népszövetségbe. gáriát felveszik a Népszö-

I vetségbe, '1
1921. Infláció és bérrnoz- I

galmak Ausztriában. A szer-
vezett munkásság létszáma ,
1,080.000 főre emelkedik. -
Csehszlovákia kilátásba
helyezi politikai támo-
gatását a nyugatmagyarcr-
iszági ügyben. -, Ignaz
Seipel prelátus, a Lamasch-
korrnány egykori seoeíálís
gondoskodásügyi míníszte-
re átveszi az 'Osztrák !keres:z-,
tényszocialista párt vezeté-
sét. j • I ~ ~

1921. jan. 4. Mayr kancel-
lár a külügyí bizottságban
bejelenti, hogy a csehszlo-
vák és jugoszláv kormány
felajánlotta katonai segítsé-
gét anyugatmagyarországi
kérdésben. •

1921. jan. 7. Antánt-jegy-
zék Magyarországhoz; a
nyugatmagyarországi kér-
désben. A jegyzék a kérdé-
ses területről megállapítja,
hogy az a soproni ántánt-bi-
zottság javaslata, alapján
Ausztriát illeti.

1921. jan. 25. Az osztrák
'nemzetgyűlés megszavazia
az ,Ú. n. Burgenland-tör-
vényt.
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1920. nov. 28. Az első
jugoszláv választáson az
alkotmányozó nemzetgyű,
lés mandátumai olyképpen
oszlanak meg, hogy egyet-
len párt sem jut parla-
menti többséghez .. A vá-
lasztásokon a baloldali el-
lenzék jelentős mértékben
előretör: Davidovié Demo-
krata Néppárt 91, a Kom-
munista Párt 58, Radié
Horvát Köztársasági Pa-
rasztpártja 50, a Szeelál-
demokrata Párt 10 mandá-
tumot szeréz PaSié Nem-
zeti Radikális Párt jának 92
maridátumával szemben. -
Pasíé később megnyeri
Mehmed Spaho Muzulmán
Párt jának támogatását,
melynek képviselői a ki-
sajátított erdőbirtokok el.
lenében nyujtott 500 míllió
dináros kincstári kárpót-
lás megszavazása ellené-
ben a kormányhoz csatla-
koznak. - Radié a válasz-
tások után kiadja utasítá-
sát a belgrádi kormányzat-
tal szembeni passzivitásra,
aminek következtében 49
parasztpárti és 3 'jogpárti
horvát képviselő .távol-
marad' az alkotmányozó
nemzetgyűlésről.

1920. dec. 30. Pasié Nikola
elnökletével radikális-de-
mokrata koaliciós kormány
alakul, melyben a belügyi
tárcát Príbíéevíó Szvetozár
vállalja.

1921. jan. 3. Csehszlo-
vákia felajánlja katonai se-
gítségét Ausztriának a nyu-
gatmagyarországi kérdés-
ben.

1921. jan. 3. Jugoszlávia
csatlakozik az Ausztriához
intézett csehszlovák jegy-
zékhez.
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1920. nov. 29. A nagykö-
vetek tanácsának felszólítá-
sára Lengyelország és Lit-
vánia fegyverszünetet köt-
nek Vilnában.

ss Radisies E.: A Dunatáj IlJ.

MAGYARORSZAG

1920. dec. 1. . A nemzet-
gyűlés a Pénzintézeti Kőz-
pont reformjáról szóló ja-
vaslat tárgyalásánál Iesza-
vazza Korányi Frigyes pénz-
ügyminisztert, rníre az
egész Teleki-kormány le-
mond. Tizenhat napos vál-
ság után újból Teleki iPál
alakj t kormányt,

1920.dec. 16. A Teleki-kor-
mány újjáalakul. Hegedús
Lóránt pénzügyminiszter
megkezdi a közgazdasági
élet reorganízálását,

1921.jan. Briand Francia-
ország miniszterelnöke.

1921. jan. 7. Az antant
jegyzékben közlí a magyar
kormánnyal, hogy a nagy-
követek tanácsának 1920
dec. 23-i elhatározása alap-
ján Nyugat-Magyarország
németlakta részeit Ausztríá-
hoz csatolja.

1921. jan. 9. Megkezdődik
az erdélyi magyarság szer-
vezkedése Kolozsvárt. Fel-
vetődik a Magyar Szövet-
ség terve.
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1921. marc. Tirol és Salz-
burg "népszavazást" tarta-
nak a Németországhoz való
csatlakozás tárgyában. A
központi kormányzat lesze-
reli a mozgalmat.

1921. máre, 14. Csehszlo-
vák-magyar tárgyalások
Bruckban Benes külügymi ,
níszter és Teleki Pál mi-
niszterelnök között;

1921. márc.17. A szövetsé-
gesek beleegyeznek Auszt-
ria jóvátételi kötelezettsé-
getnek ideiglenes felfüg-
gesztésébe ..

1921. febr. 15. 'Az 1921.
évi első rendes csehszlo-
vák népszámlálás alapján
a köztársaság nemzetiségi
megoszlása számokban és
százalék szerínt a követke-
zőkép alakul: cseh :és' szlo-
vák '8,760.937 (65.5), német
3,123.568 (23.4), magyar
745.431 (5.6), rutén 461.849
(3.5), zsidó 180.855 0.4),
lengyel 75.853(0,5) és ro-
mán 13.974 (0.1). .

1921. máre, A centralista
politikát célzó alkotmány-
tervezet vitája során a
Horvát Nemzeti Klub: és
Korosec szlovén klerikális
párt jának képviselői is
passzivitásba vonulnak. Az
,általános passzivitás okául
az ellenzéki vezérek a tár-
gyalás alatt lévő jugoszláv
alkotmány javaslatnak a
korfui és genfi deklarációk-
kal ellentétes államfelfogá-

, sát jelölik meg. - A jugo-
szláv Iparosítási terv alap-
ján új vámtarifát átlapíta-
nak meg, mely átlag 80
százalékkal emeli a régi
vámtételeket.

1921. márc. 1. Nikita
montenegróí ex-király meg-
'hal Párisban,

1921. márc. 14. Benes kül-.
ügyminiszter és gróf Tele-
ki Pál magyar míníszterel-
nök brucki találkozója a
függőben lévő magyar-
csehszlovák kérdések meg-
beszélése tárgyában. A ta-
Iálkozón résztvesz Gratz
Gusztáv magyar külügymí-
nászter is.

1921. márc. 26. A cseh-
szlovák-magyar tárgyalások
megszakadnak. Benes fell
szólítja Romániát a cseh-
szlovák-jugoszláv szövet;
séghez való csatlakozásra.
Ezzel megalakul a kisan-
tant.
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1921. márc. 3. Lengyel-
román \SZövetségi megálla-
podás [Varsóban a Ikét or-
szág keleti határának Jb:iJz-
tosítására. - A népszö-
veteégi tanács édesíti a
lengyel és Iitván kormá-
nyokat, hogy eltekint a
vilnai népszavazás tól, mível
a nemzetközi ellenőrzést
nem sikerült biztositani.

1921. márc. 17. Felfüg-
gesztik a Moraczewski-féle
alkotmányt. Ezzel egyidő-
ben katonai tényezők ke-
resztülviszik az új alkot-
mány elfogadását.

1921. márc. 18. Megkötik
a rígad békét Lengyelország
és a Szovjetunió között.
Lengyelország, mely a ver-
saíllesd békében megkapta
egész Porosz- Lengyelorszá-
gnt, Pomeránía e.gy.részét és
a gdanski (Danzig) szabad-
kikötő hasenálatát, a rigai I

békében nyert keletgalíeí-
al, ukrán és fehé,rorosz te-
rületekkel Keleteurópa első
középhatalma ·lett 388.000
km' területtel, 33. millió
lakossal.

1921. máre. 20. Megtart-
ják a felsősziléziai nép-
szavazást, melynek alapján
nemzetközi bizottság hatá-
roz a kérdéses terület fel-
osztásáróL Németország ja-
vára esett 709.300 szavazat
/62%), Lengyelország ja-
vára 497.700 szavazat (38%).
Függetlenül a népszavazás
eredményétől, a területet
utólag a két ország között
felosztják.
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1921. márc. 26. Megalakul
a kisantant.

1921. márc. 28-29. Fran-
cia - csehszlovák - jugoszláv
román déma,rs !Budapesten.
A közös nyilatkozat ja ki-
rály elismerését vagy befo-
gadását "casus bellív-nek
tekinti.

1921. ápr, Oroszországban
"új gazdasági politika"
(NEP ~ Nóvaja Ekonomí-
cseszkaja Pclityíka) a terv-
gazdaság biztosítása ésapa-
rasztság megsegítése érde-
kében. Az orosz vetésterü-
letet 25 millió kísparaszt;
gazdaságra osztják.

1921. mJáirc. Menseviki
frakciókkal szövetkezett fe-
hér gárdisták ellenforra-
dalmi lázadása Kronstadt-
ban. A lázadást rövidesen
leverik.

1921. máre, 3. Románia
Lengyelországgal kölcsönös
segélynyújtási szerződést
köt valamelyik államnak
ke1eti határán történő, nem
provokált támadás esetére.

1921. mJlÍlrc.8. Az orosz
bolsevik párt X. kongresz-
szusa elrendeli a frakciós
csoportok azonnali felosz-
latását és az új gazdasági
politikára, (NEP) való átté-
rését,

1921. márc. 14. Teleki Pál
és Benes cseh külügymi-
níszter Bruckban találkoz-
nak. Csehszlovák-magyar
tárgyalások kezdődnek.

1921. márc. 18. A rigaí
béke Szovjetoroszország és
Lengyelország között.

1921. márc. 26. IV. Károly
király meglepetésszerűleg
Magyarországra érkezik s a
kormányzót a hatalom át-
adására seólítda fel. Horthy
a polgár- és külháború ve-
szedelmére hivatkozva, a
felszólítás nak nem tesz ele-
get.

1921 ápr. 3. A nagy köve-
tek tanácsa újból állást fog-
lal a Habsburg-restauráció
ellen. ' :
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1921. június '7. Jugoszláv-
román szövetségí szerződés
Bulgária ellen. Ez .a Bulgá-
ria elszigetelését célzó két
háború közti Balkán-szer-
ződések első láncszeme.

1921. ápr. 1'7. Benes kül-
ügymíníszter tiltakozik a
Nemzetek Tanácsa előtt,
hogy nemzetközi fórum
megvizsgálja a csehszlo-
vákiai magyar kísebbség
ügyét.

1921. ápr. 23. Politikai
szerződés Csehszlovákia és
Románia között. A szerző-
dő felek a trianoni szerző-
dés fenntartása mellett
nyilatkoznak és "provoká-
ció nélküli támadás" esetén
kölcsönös katonai segitséget
ígérnek egymásnak.

1921. ápr, 26. BeneS nyi-
latkozatában retorziókat
helyez kilátásba a. Károly-
puccs miatt Magyarország
ellen.

1921. lIDáj. 10. Hlinka a ró-
zsahegyi szlovák "autonó-
mia-gyűlésen" bejelenti a
szlovákellenzéki politikát.

1921. JUn. 28. Sándor
uralkodó herceg résztvesz
a jugoszláv skupstina
Szent Vid napján tartott
rendkivüli ülésén, melyen
- a moharnedán képvise-
lők támogatásával ~ a
csonka nemzetgyűlés meg-
szavazza az első Ú. n. ví-
dovdani jugoszláv alkot-
mányt. Az alkotmány egye-
bek között Bosznia-Her-
cegovinát a területek helyi
önkormányzati jogának fi-
gyelembevétele nélkül köz-
Igazgatásilág is beolvaszt ja
a szerb-horvát-szlovén ki-
rályságba. - Sándor ré-
gens ellen a skupstínából
jövet Stojié Száva bánáti
származású cipész bomba-
merényletet követ el. Az
uralkodóherceg sértetlen

1921. jÓn. :ll. Az osztrák
belpolitika éles [obbratoló-
dását jelenti Sehober bécsi
rendőrfőnök kormányalakí.,
tása. Az új szövetségí kan-
cellár mellett Breísky ke-
resztényszocialísta alkan-
cellár jelentéktelen szere-
pet játszik, a szociáldemok-
raták bizalmatlanságukat
jelentik Schoberelső kor-
mányával szemben .. - A
visszavonult Mayr volt ker.
szoc. kancellár nyilatkoza-
tot tesz közzé, mely szerínt]
a Tirolban és Salzburgban .
felszínre tört Anschluss
propaganda feletti megha-
sonlottsága miatt adta visz-
sza me1;{biz~sát.

1921. jún. 7. Benes kezde-
ményezésére Jugoszlávia és
Románia politikai szerző-
dést kötnek.

1921. jún. 10. A szlovák
néppártzsolnai nagygyűlé-
sén bejelenti a szlovensz-
kói követeléseket. Követelik
a szlovenszkóí cseh tísztví-
eelők és tanerők előképzett-
ségét, a selovák tisztviselők
elbocsátásának megszünte,
tését, a katolikus főiskolák
elkobzott értékeinek visz-
szaadását és a teljes terü-
leti önkormányzatot.

1921. jún. 1'7. A cseh-
szlovák Országos Gazda-
sági Tanács prágai űlésén
szlovák részről megállapít-
ják, hogy a volt felsőma-
gyarországi ipar elvesztette
létalapjait: "SzloveIlJszkó
ipari és kereskedelmi te-
kintetben gyarmati hely-
zetbe került".
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1921. máj.-jún. A len-
gyelek népgyűléseken kö-
vetelik a felsősziléziai kér-
dés rendezését.

1921.ápr.5. IV. Károlyel-
hagyja az ország területét.

1921. április 14. tA kísgaa-
dapárt részéről elhangzott

, támadások hatására a Tele-
kí-kcrmány lemond s Beth-
len István alakít kormányt.

1921. jún. 7. Román-jugo-
szláv megegyezés Magyar-
ország ellen.

1921. jún. 22. Benes és
Bánffy Miklós magyar kül-
ügyminíszter Karlsbadban
a kölcsönös politikai am-
nesztiáról és határforgalmi
kérdésekről tárgyalnak.

1921. ápr, 23. Román-
csehszlovák egyezmény
esetleges Magyarország ré-
széről jövő támadás elhá-
rítására. Take Ionescu el-
gondolásai szerínt megkez-
dődik a kisantant együtt..
működése,

1921. jún. 5. Bánffyhu-
nyadon megalakul a Ma-
gyar Néppárt.

1921. ÍÚD. 7. Román-ju-
goszláv szerződés magyar
vagy bolgár részről jövő,
provokálatlan támadás ese-
tére, titkos katonai. egyez-
ménnyel, Utoljára 1929.
nov. 16-án hosszabbították
meg 5 évre.

1921. jún. 16. A földre-
formra vonatkozó törvényt
hivatalosan kiterjesztik Er-
délyre is. -

1921. rináJ. A német biro-
dalmi gyűlés elfogadja a
Jóvátételi Bizottság határo-
zatát. - Háborús bűnösök
pere Lipcsében. - Az olasz
választásokon Giolitti párt-
ja győz, de már erős fasisz--
ta szervezkedés is folyik.-
Katonai államcsíny Portu-
gáliában.

1921. jún. 7. A francia
kamara, júl. 12-én a szená-
tus ratifikálja a trianoni
szerződést.
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1921. aug. 9-10. Hainísch
osztrák szövetségi elnök
Sehober kancellár kíséreté-
ben fogadja Hallstattban
Masaryk elnököt és Benes
csehszlovák külügymínísz-
tert. Megkötik a 4 pontból
álló u. n. hallstattí egyez-
ményt a két állam politikai
együttműködésére vonatko-
zólag. Ausztria a szerződés
szerínt a Habsburg-kérdés-
ben azonosítja magát Cseh-
szlovákiával, ez kilátásba
helyezi Ausztria népszövet-
ségí kölcsönakcíóiának és
nyugatmagyarországi tö-
rekvéseinek támogatását,
valamint több forgalmi 'en-
gedélyt biztosít.
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CSEHSZLOVAKIA

1921. . aug. 3. Katonai
egyezmény Csehszlovákia
és Románia között,

marad, kíséretének több
tagja súlyosan megsebesül.
- Paáié miniszterelnök a
merényletet kedvező alka-
lomul használja fel a bal-
oldal felszámolására. A
kommunista pártot rövide-
sen feloszlatják, vezetőit
bebörtönzik, majd betiltják
a szociáldemokrata pártot
és a szakszervezeti moz-
galmat is. Draskovíó
belügyminiszter a skup-
stina elé terjeszti az Ú. n.
"obznana" honvédelmi tör-
vényt, melynek megszava-
zása után megkezdődik a
baloldal kíméletlen üldö-
zése egész Jugoszláviában.
A letartóztatások során
Tito szociálísta vezetőt, a
későbbi' Tito marsallt is
bebörtönzik.

1921. júl. 7. A Belgrád-
ban kötött jugoszláv-ro-
mán szövetségi szerződés,
sei formailag megalakul a
kisántánt.

1921. júl. 10. Az "obz-
nanav-törvényt beterjesztő
Draskovíő belügyminiszter
ellen Belgrádban bomba-
merényletet követnek el. A
belügyminiszter a merény-
let áldozatául esik.

1921. júl. 28. Pribiéevíé
belügymiJniszter megszavaz-
tatja a belgrádi skupsti-
nával az állam védelméről
szóló "obznana"-törvényt,
A törvény végrehajtási uta-
sítása szerínt a kormány a
"szeparatista jellegűnek
ítélt politikai mozgalma-
kat" minden eszközzel el-
nyomhatja.

1921. júl. 30. Az "obz-
nanav-törvény alapján meg,
fosztják mandátumuktól
valamennyi kommunista
képviselőt. Miután a vmar»
dátumok újbóli betöltését a
kormányzat nem engedé-
lyezi, ezúton biztosítja a
kormány többséget.

1921. aug. 16. A
vonultságbarr élő
gyorgyevíé Péter
meghal Belgrádban.

1921. aug. 21. A horvát
köztársaságí parasztpárt
zágrábi népgyűlésén auto-
nomista tüntetést rendez-
nek.

vissza-
Kara-
király

1921. aug. 10. Hallstatti
találkozó Haínísch osztrák
szövetségí elnök és Schober
kancellár, illetve Masaryk
csehszlovák köztársaságí el-
nök és Benes külügyminisz-
ter között. A találkozón po-
litikai egyezményt kötnek
a biztonsági együttműkö-
désre vonatkozólag, egyéb-
ként az államfők elhatároz-
zák, hogya közösen érdeklő
középkeleteurópaí ügyek
intézését kízárólagos jog-
gal a két állarn külügymi -
nisztereire bízzák.
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1921. aug. 8. \A szövetsé-
gesek legfőbb tanácsa Fel-
sőszilézía ügyében Párizs-
ban ülésezik.

1921. aug. 12. Felsőszllé-
zia felosztás ának ügyét a
Népszövetség elé terjesztik.

1921. aug. 3. A !magyar 1921. aug. 3. Bukárestben
kormány kiüríti Nyugat- aláírják a csehszlovák-ro-
magyarországnak Ausztríá- mán katonai egyezményt.
hoz csatolt termetét.

1921. aug. 10. Az ántánt-
hatalmak elrendelik Pécs
és környékének a szerb
megszálló csapatok által
való kíürítését,

1921. Júl. 4. A fíumeí kér-
dés miatt lemondott Gio-

1921. júl. 7. Kolozsvárt litti-kormány helyét Bo-
megalakul a Magyar Szö- nomi kormánya veszi áto
vétség, de munkáját az
Averescu-kormány súlyo-
san korlátozza, majd 1922.
októberben a Br.stianu-kor.,
mány végleg betiltja

1921. jún.· 24. Finnország
a Népszövetség döntése
alapján elnyeri az Aaland-
szígeteket,
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1921. aug. 9-10. Hallst'atti
egyezmény Ausztria és
Csehszlovákia között.

1921. aug. 17-20. A jugo-
szláv csapatok kiürítik Pé-
cset, Baját és az újszegedi
háromszöget.

1921. aug. 18. Megkezdő-
dik Baranya kíürítése.
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1921. aug. 24. Ausztria bé-
két köt az Egyesült Alla-
mok'kal.

1921. okt. 13. Velencében
- olasz közvetítő közbelé-
pés eredményekéne - oszt-
rák-magyar jegyzőkönyvet
írnak alá Nyugatmagyaror-
szág megosztására vonátko-
zólag. A jegyzőkönyv Sop-
ron hovatartozása ügyében
népszavazást rendel el
Ausztría . és Magyarország
között.

1921. okt. 21. Hlinka a
prágai képviselőházban be-
jelenti, hogy a szlovák
néppárt kiválik a' cseh-
szlovák katolikus pártból és
ellenzékbe vonul. - PO-
szonyban megalakul oaSlo-
venská Liga csehszlovák
politikai intézmény, .mely oa
magyar néprajzi területen
tervszerű cseh (és szlovák
telépítést és iSkOlaalaPítástl
kezdeményez. .

1921. aug. 23. A trón-
utódlás kérdésében össze-
hívott rendkivüli jugoszláv
minisztertanácson Pasíé fel·
tárja, hogy a szerb köz-
vélemény jelentős része
ragaszkodik az 1909-ben
lemondato:ttelsőszülött
György kírályí herceg sze-
mélyéhez. Sándor régens-
herceg viszont az ellene
megkísérelt bombamerény-
let óta Párizsban tartózko-
dik és egyelőre nem kíván
hazaterm. - A rendkívüli
minisztertanács felhatal-
mazza Pasiéot, hogy ismer-
tesse Sándor uralkodóher-
ceggel a helyzetet és szó-
Iitsa fel hazatérésre a
régenst.

1921. aug. 29. Katonai
forrongás Boszniában. A
szarajevói helyőrség Já~~-
dását a Boszniába kuldott
katonai osztagok letörik.

I
I

1921. okt. 2. A nagyköve-I
tek tanácsa felszólítja Ma-
gyarországot, hogy ~ nyu-
gatmagyarországi területe-
ket adja át Ausztriának.

1921. okt. 4. Meghal Ivan
Vazov, a nagy bclgár költő.

1921. szept, 13. Benes
csehszlovák külügymínísz-
ter a hallstatti egyezmény
értelmében a magyar kor-
mányt Nyugatmagyaror-
szág átadására szólítja fel.

1921. szept. 26. Benes kor-
mányt alakít, megtartva a
külügyí tárcát, A Benes-
kormányt az öt nagy cseh
párt (petka) támogatja 165
mandátummal 116-al szem-
ben. A kommunisták (27

.mandátummal) ellenzékbe
vonulnak.

1921. I s~ePt. 28. Benes
Brünnben találkozik Bánffy
magyar külügymíniszterrel.
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1921. szept. 20. Poni-
kowskí kormányalakítása.

MAGYARORSZAG ROMANIA

1921. aug. 27. Magyar sza-
badcsapatok megszállják
Sopront,

1921. aug. 29. Magyaror-
szág különbékét köt az
Amerikai Egyesült Álla-
mokkal.

1921. aug. 26. Németor-
szág különbékét köt az
Egyesült Allamokkal.

1921. szept, A nemzetközi
bíróság megkezdi működé-
sét.

1921.okt. 2. A nagyköve-
tek tanácsa felszólítja a ma-
gyar kormányt, hogya nyu;
gatmagyarországi területe-
ket két nap alatt adja át
Ausztriának.

1921. okt. 5. A ikisgazda-
párt határozatílag kímond-
ja, hogya kormánytól kö-
veteli a pragmatdca sanetic
megszűnésének kírnondá-
sát és a szabadkirályválasz-
tás jogának törvényben
való !kimondását.

1921. okt. 21. IV. Károly
a svájci Dübendorfból re-
pülőgépen Dénesfalvára ér-
loezik s kísérletet tesz a ha-
talom visszaszerzésére.

1921. okt, 13. A velencei
konferencia Sopron városá-
nak hovatartozására nézve
népszavazást rendel el.
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1921. nov. 16. Ausetría be-
jelenti, lPrágábana kis-
ántánt - koalícióhoz való
csatlakozási szándékát.
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1921. okt. 27. Csehszlová-
kia Benes rendeletére moz-
gósít Károly ex.király má-
sodik magyarorzágí vissza-

.térésí kísérlete miatt. Udr-
zal csehszlovák nemzet-
védelmi míniszter Szlo-
venszkón és Kárpátalján
kihirdeti a statáríumot,

1921. okt. 28. Prágában,
Belgrádban és Bukárestben
ántánt-demarsot adnak <i át
a ,kisántánt mozgósítások
miatt.

1921. nov. Pribiéevíé ju-
goszláv belügyminiszter
délszláv nacionalista szer-
vezetet létesít Horvátor-
szágban Organizacíja Jugo-
slavenskih Nacionalista
(Orjuna) néven.

1921. nov. 4. Sándor ré-
gensherceg Pasió ismételt
felszólítására visszatér Pá-
rizsból.

1921. nov. 7. Sándor ural-
kodóherceg a skupstíná-
ban leteszi az esküt az al;
kotmányra és Jugoszlávia
törvényes uralkodójaként
átveszi a legfőbb kormány-
zást. - György herceg hí-
vei emigrálnak. - A Péter
király halálától eltelt közel
háromhónapos interregnum
ezzel végetér.

1921. nov. 6. Prágában
csehszlovák-lengyel politi-
kai egyezményt kötnek.

1921. nov. 16. A cseh-
szlovák-lengyel egyez-
ményt politikai szővetséggé
bővítík. I
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1921. okt. 28. IV. Károly
angol ágyunaszád fedélze-
tén elhagyja Magyarorszá;
goto

1921. okt. 26. IV. Károly
.második visszatérési kisér-
lete után, anagykövetek
tanácsa követeli, hogy a
magyar nemzetgyű1és fosz-
sza meg öt trónjától, ami
meg is történik. (1921: 47.
t. c.) A "Munkaközösség"
(2112-es Internacionálé) bé-
csi konferenciája.

1921.okt. 23. Az antanttol
tiltakozó jegyzék érkezik.

1921. okt. 24. A kormány
csapatai Budaörsnél feltar-
tóztatják a kírályí csapato-
kat. A kírályt és kőrnye-
zetét Budapestre kísérik,
majd Tatán, később Ti-
hanyban internálják őket.

1921. okt. 26. A nagyköve-
tek tanácsa utasítja a ma-
gyar kormányt, hogy mond-
ja ki IV. Károly trónfosz-
tását.'

1921. jD:OV. 12. 'A Népszö-
vetség helyi szakértő bizott-
ságot küld ki a lengyel-
német érdekellentét felszá-
molására.

1921. nov. 5. A nemzet-
I gyűlés kímondja IV. Ká-
roly uralkodói jogainak és a
Habsburg-ház trónígényé-
nek megszűnését (1921 :
XLVII. tc.). Kimondja azt
ís, hogy ezt a rendelkezést
az ország függetlenségébe
ütköző idegen beavatko-
ZJSJsTahozta meg.

1920~ nov. 5. Londonder-
ryben és Belfastban kiki-
áltják a független ír köz-
társaságot.

1921. nov. 16. Lengyel-
csehszlovák politikai szö-
vetség.

1921. nov. 14. A Bethlen-
korrnány benyújtja lemon-
dását. Hosszas tárgyalások
után december 3-án meg-
alakul az 'új Bethlen-ker-
mány.

1921. nov. 15. A nemzet-
gyűlés elfogadja a trianoni
békeszerződést becikkelyező
1921 : XXX. :tc.-et. Az A~'-
rikali Egyesült Altarnekkal
kötötz békeszerződést az
1921 : XLVIII. tc. cikelye:zi
'be.

1921. nov. 30. A Nagy-
követek Tanácsa és a Nép;
szövetség felszólí tására
visszavonják az albániai
délszláv csapatokat.
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1921. dec.I5--16.~asaryk
köztársasági elnök Iánaí
kastélyában Benes mínísz-
terelnök és külügymíníszter
társaságában fogadja Hai-
nísch osztrák szövetségí Ici-
nököt és 'Schober kancel-
lár. Megkötik az u. n.
csehszlovák - osztrák ba-
rátsági szerződést (lánaí
egyezmény), mely a két ál-
lam politikai együttműkö-
dését biztosítja.

1922. január. 150.000brüxí
és kladnói bányász sztráik-
ja: a nagy vasipari és bá-
nyász-sztrájk,

,

19A1I.dec. 14-15. Népsza-
vazas Ausztria és Magyar-
ország közöt+ Sopron
(Brennberggel) és a \3 isop-
ronkernyéki község (Agfal-
va, Balz, Fertőboz, Fertő-
rákos, Harka, Kopháza,
Nagycenk és Sopronbán-
falva) hovatartozása ügyé-
ben. A népszavazás alap-
jául az 1921 okt. 13-iki ve-
lencei jegyzőkönyv szel-
gál. A népszavazást a szö-
vetséges és társult hatal-
mak által kínevezett tábor-
noki vegyesbizottság ellen-
őrzi. A népszavazásori Sop-
ronban Magyarország ja-
vára 12.327, Ausztriára
4620 szavazat esik. A 8 scp-
ronkernyéki községben Ma-
gyarország 3016, Ausztria
3607 szavazatot kap, A riép-
szavazás eredményeként
Sopron és vidéke ~agyar-
ország birtokában marad.

1921.dec. 15--16. Masaryk
cseh köztársasági elnök Be-
nes külügymíníszter társa-
ságában lánai kastélyában
fogadja Hainisch szövetségí
elnököt és Sehober kancel-
lárt. A jelenlevők kétna-
pos tárgyalás után államaik
nevében barátsági és poli-
tikai együttműködési szer-
ződést (lánaí egyezmény)
kötnek.

1922. jan. 1. f:letbelép a
volt Osztrák-Magyar Mo-
narchía forgalmi eszközei-
nek (vasút, mozdony, kocsi-
park stb.) az 1921. nov.
29-i portoroseí kísántánt
forgalmi értekezlet alapján
történt felosztásáról szóló
egyezmény.

1922. január 23. Jugo-
szláv-román katonai szö-
vetség bolgárellenes éllel.
Az egyezmény záradéka
azonnali katonai akciót
rendel el, .mihelyt Bulgária
területi követelésekkel je-
lentleezik.
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1921. dec. 12. A nemzet-
gyűlés ra:tifikálja az És.zak-
amerikai Egyesült Alla-
mokkal kötött különbékét.

1921. dec. 14. A soproni
népszavazás.

1921. dec. 17. Közzéteszík
a soproni népszavazás ered-
ményét: Magyarország
15.343, Ausztria 8.227-szava-
zatot kapott,

1921. dec. 17. A' nagy
többségre támaszkodó Ave-
rescu-kormányt Ferdínánd
a liberálisok nyomására a
Ionescu-kormánnyal váltja
fel, ezt azonban már a be-
mutatkozáskor leszavazzák.

1922. ja..'1. A cannes-í kon-
ferencia haladékot ad Né-
metországnak a jóvátétel
fizetésére. - Briand-t Poin-
caré váltja fel a francia
míniszterelnökí székben.

1922-23. A román egye-
temi ifjuság egy évig sztrái-

1922. jan. 1. 'Sopront az kol, hogy a zsidók ellen a
antant-bizottság átadja .lVla-numerus clausust kierősza ,

. k kolja. A mozgalom vezérei
gyárországna . közt feltűnik C. Zelea-Cod-

reanu, Mota s mások, akik-
nek a későbbi vasgárdista-
mozgalomban nagy szerep
jut.

1922. jan. 18. Br aüianu
ismét korrnányra kerül: a
parlamentet királyi kéz-
Irattal feloszlatja s új vá-
lasztásokat fr ki, melyeken
a Liberálls párt a szavaza-
tok 61.5%-át szerzi meg
(1920-ban még Averescu
néppárt ja győzött körülbe-
lül ilyen arányban),

1922. jan. 22. Bécsben ma-
gyar-osztrák tárgyalások
kezdődnek Bethlen István
részvételével.
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1922. febr. A legtöbb ke-
reskedelmi kedvezmény
alapján osztrák-magyar ke-
reskedelmi szerződésb köt-
nek Bécsben.

I
1922. márc. Megkezdődik

az osztrák korona katasz-
trófális inflációja. Az inflá-
ció megakasztja az állam-
építési terveket. Bérmoz-
galmak és növekvő elégü-
letlenség a Schober-kor-
mány gazdasági politikája
ellen.

1922. ápr. 1. IV. Károly
volt osztrák császár meghal
Madeira-saiget fővárosá-
ban, Funchalban. I

1922. máj. 31. A nagyné-
met frakciók lés a Land-
bund parlamenti obstruk-
ciója Schober szövetségí
kancellár ellen az osztrák-
csehszlovák (lanaí) szerző-
dés míatt. A támadások !kö-
vetkeztében a 'baloldal előtt
is népszerűtlen Sehober
visszavonul és újból .átve-
szí a bécsi rendőrség veze-
tését. - Ignaz Seipél pre-
látus, .az osztrák keresz-
tényszociál.ista párt vezére
Ausztria ú] szövetségí kan-
cellárja. Seipel kancellár
bemutatkozó ,beszédében
külpolítikaí és gazdasági
programmct ad.

1922. jún. 18. 'Az 'első bur-
genlandi Landtag választás
eredményeként, a Burgen-
landból 3 szociáldemokrata
3 keresztényszocialista, l'
parasztszövetségí (Bauern-
bund) és 1 nagynemet nép-
párti képvraelő kerül a
parlamentbe.
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1922. febr. 20-24. Benes
összehívja a kisántánt kül-
ügymin.isztereinek bukares-
ti értekerdetét.

1922. febr. 20-24. A kis-
ántánt külügymínísztereí-
nek bukaresti értekezletén
megvitatják a délszláv
részről előterjesztett kül-
politikai kívánságokat,

1922. márc. 22. Ungvárt
Duchnovié-társaság néven
nagyorosz kultúregyletet
alapítanak,

1922. ápr. Pártközi tago-
zódás a délszláv politiká-
ban. A radikálisok rnérsé-
keltebb frakciója Protié
Sztojan vezetésével szembe-
fordul Pasíő centralista po-
litik~jával; A demokrata
néppárt körében Davidovié
Ljuba, a párt elnöke, akciót
indít a Príbíöevíé-csoport
horvátellenes irányzatával
szemben.

1922. ápr. 26. A jugoszláv
közigazgatási törvény 33
közigazgatásí tartományra
(kerületre) osztja a szerb-
horvá t-szlovén királyságot.

1922. jún. 1. A Magyarcr- 1922. jún. Megalakul a
szágtól elcsatolt területe- jugoszláviai Magyar Párt.
ken megszűník a statárium. A párt csak 1927-ben a ra-
_ A cseh fővárosban meg- ~k~lis~kkal kötött p.~m
indul a osehszlovákíai ma- reven Jut parlamenti kép-
gyar kisebbség politikai viselethez.
napilapja, a Prágai Magyar
Hírlap.

1922. jún. 5. Prágában "a
rapallóí egyezmény szelle-
mében" aláírják ja. cseh-
szlovák-szovjetorosz megál-
lapodást.

1922. jún. 6. A népszövet-
ségi ligák prágai kongresz-
5ZUsa felveszí tagjai \k!öre a
Csehszlovákiai Magyar
Népszövetségi Ligát. ,

1922. jún. Szfarnbul ijsakí
közzéteszi az állami gépezet
újjászervezésére irányuló
terveit. A köteíező munka-
szolgálat 'bevezetése. I
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1922. ápr. 10. Génuai új-
jáépítési konferencia 34 or-
szág (köztük Ausztria, Ma-
gyarország és Szovjetorosz-
ország) részvételével.

1922. maj, 28-jún. 11.
Nemzetgyűlési választások.

.1922. febr. 12. Megalakul
a Magyar Nemzeti Párt,
amely 13 !Magyar Néppárt-
tal összefogva vesz részt la
választási küzdelemben,

1922. máre, Megalakul a
Kaukázusori túli szovjet-
köztársaságok föderációja,

1922. jún. 6. A lengyel-
nérriet szerződés megkötése.
miatt erős támadás indul
a kormány 'ellen. Poni-
kowsiki Iemond 25-én Sli-
winski alakit ú'j kcrrnányt.

1922. febr. 16. 'A nemzet-
gyűlést kormányzóí kézirat-
tal feloszlátják.

1922. marc. Az első nagy
munkanélküliségi hullám.
Egyedül 13 Ganz 1:'.00 mun-
kást bocsát el. - A!z, Ébre-
dő Magyárok Egyesületé-
nek több tagja bombame-
rénylettet kísérel meg az Er-
zsébetvárosi Demokrata
Kör ellen. I

1922. márc. 2. Bethlen
rendelettel új választójogot
léptet életbe. Eszerint a tit-
kos és lajstromos választás
csak a törvényhatósági jogi
városokban marad fenn,
mindenütt máshol nyilt és
községenkéntí szavazást
rendelnek el.

1922. márc. 21. A szociál-
I demokrata párt országos
választmánya 142 szavazat-
tal 8 ellenében kimondja,
hogy a párt résztvesz a vá-
Iasztásokon.

1922. ápr. 1. IV. Károly
madeirat szárnűzetésében,
Funchalban meghal.

1922. márc. 1. A liberális
párt 61.5%-os többséget sze-
rez a választásokon. azon-
ban 38 magyar képviselő
közül csak 3 jelölését fo-
gadják el érvényesnek.
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1922. 'ápr. IS. Lengyelor-
szág bekebelezí Wilnot, a
terület számára önkor-
mányzatot helyeznek kilá-
tásba.

1922. máj. 15. Aláírják a
Felsőszilézía felosztására
vonatkozó .Iengyel-német
egyezményt.

1922. ápr. 16. A rapallóí
német-orosz egyezmény a
[óvátételt orosz viszonylat-
ban teljesen megszüntetí.

f
1922. jún. Walter Rathe-

nau nérriet külügyminiszter,
akinek politikája az antant-
kővetelések telj esí tésére
irányult, merénylet áldoza-
ta üesz. - Lenin Ibetegsége
míatt visszavonul laz állarn-
ügyek vezetéséről. Munka-
körét hármas tanács veszi
át, amelyben Sztálin is sz'e-
repel. ~ Litvinov la hágai
értekezleten jelentékeny lan-
gal kölcsönt !kér Oroszor-
szág újjáépítéséhez.

1922. jún. 17. Lengyelor-
szág és Csehszlovákia szer-
ződésileg kölcsönösen biz-
tosítja egymás területi in-
tegritását.

1922. jún. 16. A választá-
sok eredménye (157 kor-
mánypárti, 72 ellenzéki
mandátum) alapján Bethlen
kormányrekonstrukciót hajt
végre. - A választásokon a
szociáldemokrata párt 24
maridátumot szeréz.
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1922. júl. A bekövetkezett
osztrák államcsőd ügyében
nemzetközi tárgyalások in-
dulnak Bécsben. Ausztria
külföldi hitelezőí megadják
a Seípel által kért ~deigle-
nes moratóríumot és eláll-
nak az osztrák államvagyon
Iefoglalásától.

1922. júl. Sztambulijszki I
harca az ellenzékkel. Éles
ellentétbe kerül a macedón
forradalmárokkal, a Szent
Szinódussal és la bolgár
tisztikar egy részével.

1922. szept, .Hlinka és a
szlovák autonomista nép-
párt emlékirata a "világ
lelkiismeretéhez és a Nép-
szövetségbe tömörült nem-
zetekhez".

1922. szept, Seipel ered-
ménytelen külföldi körút ja
során az államtanács fel,
hatalmazása alapján a Nép-
szövetséghez fordul és
Genfben előterjeszti Auszt-
ria gazdasági és állampoli-
tikai szuverénításának meg-
védéséről készült tervét,
mely a röviddel később el-
fogadoct genfi jegyzőkönyv
alapjául szclgált,

1922. okt. 4. ;A genfi jegy- •.
zőkönyvben a Népszövetség
pénzügyi ellenőrzés mellett
szavatosságot vállal egy
hosszúlejáratú nemzetközi
kölcsönre Ausztria gazda-
sági talpraállítása érdeké-
ben. A jegyzőkönyv egy-
szersmind megállapítja
Ausztria függetlenségét,
ugyanakkor azonban meg-
erősíti 'a fennálló An-
schluss-ellení szankciókat.
A .genfi jegyzőkönyv révén
Seipel gazdasági alapot biz;
tosít IAusztria számára a
stabilizációs és szanálási
tervek végrehajtására.

1922. okt. 7. Anton Svéhla,
a cseh agrárpárt vezére a
Benes-kormány vísszalé-
pése után az öt nagy cseh
párt koalíciója révén kor-
mányt alakit. - A szlovák
agrárpárt beolvad 'a cseh-
szlovák agrárpártba. Hodza
földművelésügyi miniszter,
Jozef Kállay Szlovenszkó
telihatalrnu minisztere lesz.

1922. aug. 31. Marlenbad-
ban aláírják a csehszlovák-
jugoszláv szövetségí szer-
ződést az előzőleg (aug. 27-
28) Prágában tartott kís,
ántánt külügymíníszterí ta-
lálkozó határozatai értel-
mében.

1922. aug. Séipel kancel-
lár Veronába, Prágába és
Berlinbe utazik gazdasági
keretszerződések megkötése
céljából. A megbeszélések
után Rómában osztrák-
olasz véd- és vámúnióról
tárgyal.

1922. dec. - 1926. jún.
Az osztrák népszövetségi
szanálásí kölcsön-bízottság
vezetőjeként Bécsben tar-
tózkodik Zimmermann nép-
szővetségí holland főbiztos,
akinek ellenőrzésévei Sei-
pel végrehajtja az osztrák
korona stabilízálását, illet-
ve a schilling bevezetését
megelőző átmenetgazdasági
íntézkedéseket, Ezekkel
párhuzamosan' lezajlik az I
államháztartás szanálása is.
Takarékossági rendszabá-

1922. dec. 16. Sándor ki-
rály Pasié elnöklésévei tel,
[esen radiloálls kormányt
nevez ki. - Az új Paáíé-
kormány hivatalbalépése
után feloszlatja a skupstí-
nát.

4.48
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1922. Jul, 19. Pilsudski Ie-
mond az államügyek leg-
főbb íntézéséről.

1922. júl. 31. Új korrnány
alakul Nowak elnöklésével,

1922. aug. 3. ,A pénz foly-
ton romlik: a kO!1ona ZÜ-
ríchben 0.17 frank.

1922. aug, 17-25. Nagy-
arányú sztrájkok a vasipar-
ban és a szénbányászok
közt.

1922. aug. 22. Magyaror-
szág a Népszövetségbe való
felvételét kéri. '

1922. szept. 18. A Népszö-
vetség Magyarország kéré-
sének helyt ad.

1922. szept. 19. A Népszö-
vetség dönt la burgenlandi
határok dolgában. !

1922. nov. 5. A lengyel
országos választásokon ~-
gyetlen párt sem ér el ab-
szolút többséget. A legtöbb
mandátumot (167), a Jobb-
párt kapta, ami a szavaza-
tok 38 százalékának felel
meg.

1922. dec. 9. A lengyel
köztársaság első tényleges
elnökévé Narutowiczot vá-
lasztják.

1922. dec. 11. Az új !köz-
társasági elnök politikai
gyilkos:ság áldozatául esik.

1922. dec. 17. Sikowski
korrnányalakí tása.

1922. dec. 20. St. Wojci€~
chowskí t a lengyel kőz-
társaság elnökévé választ-
ják.'. .

29 R.adisics E.: A Dunatáj Ill,

1922. ;júl. A nérriet pénz-
ügyek szövetséges ellenőr-
zés alatt.

1922. szept. Az erdélyi
magyar egyházak a király-
hoz fordulnak sérelmeile or-
voslása végett.

1922. szept, A 'török-
görög háború során Szmir-
na elpusztul. 120.000 á'do-
zat.

1922. okt. 15. Ferdinándot
Gyulafehérvárott Nagyro-
mánia :királyává koronáz-
zák.

1922. okt. 4. Ausztria
pénzügyi talpraállítására
vonatkozó népszövetségí
egyezmény.

1922. okt. 11. A mudanaí
fegyverszünettel véget ér a
görög-török háború.

1922. okt. 26. "Marci a su
Roma": a fasiszták bevo-
nulnak Rómába; néhány
nap mulva Mussolini kor-
mányelnök.

1922. nov. 1. Az ankaraí
parlament megszüntetí a
szul tánságot,

1922. dec. 19. Bánffy Mik-
Iós külügyminiszter lemon-
dása után az ügyek ideig-
lenes vezetését Daruváry
Géza igazságűgymíníszter
veszi át, akit 1923 június
12-én 'ténylegesen is kine-
veztek külügymíniszterré.

1922. dec. 20. Megalakul
a Szovjet Szocialista Köz-
társaságok Úniója (SSSR).
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lyok következtében közel
százezer alkalmazottat le-
építenek. A!z osztrák jegy-
bankot Osztrák Nemzeti
Bank néven önállósítják és
a szövetségí vasutak gaz-
dasági szervezetét reorganí;
zálják,

1923. jan. Wilhelm Mik·
las, a Renner- és Mayr-kor-
mányok volt helyettes kul-
tuszállamtítkára, az osztrák
nemzetgyűlés elnöke lesz.
- A radikális szanálási
programm következtében
támadt munkanélküliség
miatt az osztrák szakszer-
vezetek taglétszáma (1 mil-
lió 311.800) közel kétszáz-
ezer taggal csökken. - Karl
Seitz, az osztrák ideiglenes
nemzetgyűlés volt elnöke,
Ausztria' első szövetségí
kancellárja Bécs polgár-
mestere lesz. Ezzel a bécsi
városi közigazgatásban az
osztrák szociáldemokrata
párt veszi át az Irányítást.

1923. jan. 8. Seipel kan-
cellár budapesti látogatása.
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1923. márc. 18. A jugo-
szláviai új képvíselőválasz,
tásokon 312 mandátum kő-
zül a radikálisok 108, a
horvát blokk (parasztpárt.
jogpárt és nemzeti klub)
72, a demokraták 51,
a szlovén klerikálisok 21,
a bosnyák muzulmánok 18,
a dzsemijet (macedoniai és
koszovo-kerületi török-al-
bán muzulmán blokk) 14,
a szerb földmíves párt 10,
a németek 8 s a töredék-
pártok 10 mandátumhoa

1922. dec. 30. Milan Iván-
ka, a cseh nemzeti demo-
krata párt képviselője, a
pár't pozsonyi nagygyűlésén
hazaárulás vádját emeli
Tuka Béla, a szlovák nép-
párt főtitkára ellen, mert
véleménye szerínt a zsolnai
autonómiai javaslatot "ma-
gyar sugalmazásra" készí-
tette. .

1922. dec. 31.' Az ezévi
külkereskedelmi mérleg
18.087millió értékű kívítel-
lel szemben 12.696 millió
értékű behozatalt mutat.

1923. jan. 1. :€letbelép a
cseh-szlovák közigazgatási
reform. Szlovenszkón és
Kárpátalján bevezetik az u.
n. nagyrnegye rendszert. A
szlovenszkóí területet 6
nagyrnegyére (zsupára)
osztják Pozsony, Nyitra,
Túrócszentmárton, Zólyom,
Liptószentmiklós és Kassa
székhellyel. A városi auto-
nómiákat Pozsony és Kassa
kivételével megszüntetík, a
.városokat nagyközségekké
degradálják,

1923. jan. 3. Csehszlovák
kezdeményezésre a kísán-
tánt állandó bizottsága til-
takozó jegyzéket intéz a
nagykövetek tanácsához a

1923. január 30. A görög- Magyarország fokozottabb
török népességcsere-meg., védelmére, ahadiadóra és
állapodás Kelet-Macedónia. az általános munkakötele-
és Nyugat-Trácia lakossá- zettségre vonatkozó magyar
gában jelentős változásó- javaslatok ellen.
kat idéz elő. Miután az ön-
kényes kitelepítések az it-
teni bolgár nemzetiséget
is érintik, politikai feszült-
ség támad Szófía, Arikara és
Athén között.

1923 tavaszán Sztambu-
lijszk.i.paraszt-miliciát S21er_
vez .

1923. márc. 10. Prágában
ideiglenes magyar-csehszlo-
vák áruegyezményt köt-
nek.

1923. ápr. 22. Parlamenti
választások. 246 mandátum-
ból 215-öt szerez meg a
Sztambulijszki . párt (Pa-
rasztszövetség).
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1923. jan. 15. Litván csa-
patok megszállják a nem-
zetközi ellenőrzés alatt álló
Memelt.

1923. febr, 3. A lengyel
kormány visszautasítja a
Vilna ügyében tett népszö-
vetségí ajánlatot s a vilnai
kérdésben anagykövetek
tanácsához fordul.

1923. febr. 16. A nagykö-
vetek tanácsa előbb a me-
meli konfliktussal foglalko-
zik és hozzájárul Memel-
nek Litvániához való csato-
Iásához,

1923. márc, 14. A nagykö-
vetek tanácsa Vilnát Len-
gyelországnak ítéli. A litván
kormányemlékiratban til-
takozik a döntés ellen.

1923. jan. A köteles szén-
szállítások elmaradása mí-
att francia és belga csapa-
tok szálljálc meg a Ruhr-
vidéket.

1923. Az új II. Interna-
cionálé, amely alI. In'ller-
nacionálé és a 2 'h -es Inter-
nacionálé egyesüléséből a
hamburgí kongresszuson
született meg, Szociálista
Munkás Internacionálé ne-
vet Veszi. fel. I

1923. márc, 15. A magyar
kormány a Népséövetség
Tanácsához fordul [az op-
tánsok ügyében. .

1922. dec. 28. Megalakul
az Országos Magyar Párt
Mró Jósíka Sámuel elnök-
lésévei Kolozsváro1Jt.

1923. febr. 26. Az Ú. n.
csiki magánjavakat (régi
határőrvidéki Ibirtok) a ro-
mán agrárreform 'alapján a
román állam teljes egészé-
ben kísajátítja, .

1923. márc. 15. Magyar-
ország az Erdélyből repa-
triált magyar birtokosok
földjének kisajátítása miatt
a Népszövetséghez fordul s
ezzel megkezdődik az éve-
kíg tartó "optáns-per". '

I

1923. jan. 3. A ikisantant-
államok a nagykövetek ta-
nácsánál tiltakoznak a ma-
gyar kormánynak az ország
fo!k.ozottabb védelmére, a
hadiadó ra rés az általános
munkakötelezettségre vo-
natkozó törvény javaslatai
ellen. i \

1923. jan. 30. Görög-török
népességcsere-megállapo-

dás a Népszövetség kezde-
ményezésére. ,
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1923. máj. 1. Szakadás a
szerb radikális pártban.
Pasíéék felszámolják a ra-
dikális párt belső ellenzé-
két: Protiéot és híveit meg-
fosztják mandátumaiktól
és kízélrják a pártból.

1923. június 9. Sztambu-
lijszki ellen a "nemzeti
egyesülésv-be tömörült ka-
tonatísztek összeesküvést
szőnek, A bolgár kormány-
elnökö,t menekűlése kőzben
az ellenforradalmárok meg-
ölik. Az államcsíny napján

. A. Cankov szélsőséges jobb-
'oldali programmal kor-

mányt alakít, mely Stam-
. bulijszki híveinek, a pa-

rasztszövetség tagjainak és
a kommunistáknak a kiírtá-
sára törekszik. A Sumen-
ben bebörtönzött míníszte-
relcet szabadlábra helyezik.

1923. mái 23. Seton Wat-
son első tanulmányút ja
Szlovenszkón,

jutnak. A választások tehát
a demokraták visszaesését
mutatják, míg a radikáli-
sok a török, német és al-
bán képviselők megnyeré-
sévei biztosítják a kor-
mánytöbbséget.

1923. július-augusztus.
Feleletül egész Bulgáriában
egységes kommunista szer-
vezkedés kezdődik. .

1923. márc, 23. A cseh-
szlovák községí választások
előzményeként megindul az
aktivista propaganda az
"államhű magyar földmű-
vesek" megnyerése érdeké-
ben.

1923. márc, 29. A Své hla-
kormány az ellenzéki pár-
tok tüntető kívonulása el-
lenére - a cseh koalicíó
segítségével - törvényerő-
re emeli a köztársaság fo-
kozottabb védelméről szóló
törvényj avaslatot.

1923. ápr, 1. Életbelép la
csehszlovák-magyar kon-
tingens szerzödés a /két ál-
lam külkereskedelmi for-
galmának rendezésére.

I

1923. jún. 21. Radic egy
felségsértő beszéde miatt
újabb szerb-horvát feszült-
ség támad, A horvát nép-
vezér letartóztatása elől
Bécsbe, majd Londonba
emigrál.

1923. júl. ,6. 'Az általános
védkötelezettség tárgyában
hozott [ugoszláv honvédel-
mi törvény 18 hónapban ál-
Iapítja meg a tényleges ka-
tonai szolgálat idejét.



LENGYELORSZAG ROMANIA VILAGTöRTÉNET

1923. máj. 28. Vitos ker-
mányalakí tása.

MAGYARORSZAG

1923. ápr, 23. A mépszö-
vetségi tanács döntése alap-
ján Somoskőt és Somoskő-
ujfalút visszacsatolják Ma-
gyárországhoz.

. 1923. máj. 4. Bethlen a
párisi jóvátételi bizottság
előtt ismerteti Magyaror-
szág pénzügyi helyzetét és
kőlcsön folyósítását kéri.

1923. máj. 7. Bethlen és
Kállay J'ibor pénzügymi-
níszter Londonban tárgyal-
nak a kölcsön ügyében.

1923. máj. 16. Bethlen Ró-
mában gazdasági és pénz-
ügyi egyezményről folytat
megbeszéléseket.

1923. máj. 23. Bruxelles-
ben tárgyalások indulnak
meg az optáns-perben,

1923. július-december.
További pénzromlás: a ko-
rona zürichi [egyzése 0.03
körül mozog. '

1923. júl. 5. A Népszövet-
ség az optáns-perben meg-
egyezést ajánl a feleknek,
ezzel azonban a per csupán
második fázisába lép,
amennyiben Magyarország
a párisi magyar-román dön-
tőbírósághoz fordul. '

1923. júl. 6. A magyar áJ.-
Iampolgárságú erdélyi bir-
tokosok (optánsok) földj ei-
nek kísaiátítása ellen til-
takozó magyar jegyzék a
Népszövetség tanácsa előtt.

1923. márc. 23. A belga'
minták szerinf készült ro-
mán alkotrnányon kísebb
módosításokat hajtanak
végre. A kisebbségi szerző-'
dést (1919. dec. 9.) nem cik-
kelyezik be.

1923. ápr, Az orosz bol-
sevik párt XII. pártken-

! gresszusa megállapítja a
gazdasági ellenőrzés célját
szolgáló Központí Ellen-
őrző Bizottságót.

1923. máj. A jóvátételi bi-
zottság kedvezően dönt a
magyar kölcsön ügyéről.

1923. jún. 3. Az Országos 1923. Jun. 9. Stambu-
Magyar Párt báró' Jósika lijszki bolgár miniszterel-
Sámuel halála után Ugron nök ellenforradalmi össze-
Istvánt választja elnökévé, esküvés áldozatául esik.
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1923. nov. 17. Az osztrák
nemzetgyúlési választáso-
kon a keresztényszocíálís-
ták 82 mándátumával szem-
ben a szeeláldemokraták 68,
a nagynérriet néppárt 10, a
népi szövetség (Landbund)
5 mandátumot szereznek,
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1923. júl. 18. Tuka a szlo-
vák néppárt megbízásából
résztvesz a francia katolí-
kus kongregációk párisi
kongresszusán, majd be-
nyujtja a nagykövetek ;ta-
nácsának a néppárt zsolnai
emlé!kiratát a szlovák ön-
kormányzat kérdésében.

1922. aug. Benes jegyzé-
ket intéz a Népszővetség-
hez, amelyben kifogásolja a
kísebbségt jogok 'kiterjesz-
tését;

1923. szeptember 22. Kom-
munista forradalom Bulgá-
gáríában, melyet a C'ankov-
kormány vérbe fojt.

1923. l!izept. 16. Kőzségi
választások Csehszlovákíá-
ban. Cseh- és Morvaország-
ban a parlamenti erőviszo-
nyokat tükrözik a választá-
sok, Szlovenszkón és Kár,
pátaIjána:z ellenzéki pár,
tok megerősödve kerülnek
ki a küzdelemből. f..-. A
Hlinka-párt 67, az agroc,
párt 52, a magyar pártok
38, a kommunísta párt 33,
a szociáldemokraták 9, a
cseh nemzeti szeeialisták 1),
a ruszin földmívespárt 2, a
cseh nemzeti demokraták 1
szavazatot kapnak. A köz-
ségí választások alapján a
megyei bizottságok 214 tag-
ja közül 105 autonomista,
42 mérsékelt s csak 67 (ag-
rár-szoc, dem.-cseh nemz.
szoc, és cseh nemz. dem.) a
koalíció híve. I

1923. nov, 14. Kárpátalja
cseh-szlovák kormányzójá-
vá az eperjesi volt nemzeti
tanács elnökét, Beskyd An-
talt választják, az ügyeket
továbbra is R021S'ypal cseh
alkormányzó, Ehrenfeld
utódja intézi.

1923. november-1925.
március. A bolgár seocíalísta
blokk országos ellenállást
készít elő a Cankov-rezsím
ellen.

1923. nov. 18. Parlamenti
választások. 248 maridátum-
ból 243-at a korrnányszö-

'vetség szeréz meg.

1923. júl. 7. Belgrádban
megkötik a jugoszláv-ro'
mán szövetségí megállapo-
dást. •

1923. nov. Francia ellen-
őrzéssal végleg megállapít-
ják a bánáti jugoszláv-
román határt. Radié
Londonból Bécsbe vissza-
térve, érintkezést keres
pártjával.
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1923. Jul. 23. Török-len-
gyel szerződés Lausanne-
ban.

1923. dec. 20. Grabski
kormányalakítása.

MAGYARORSZAG

1923. júl. 27-30. A jugo-
szláv-román szövetségí
megállapodást a kisantant
delegációk sínaíaí értekez-
letén megerősítik.

1923. seept, 1. Bethlen
Genfben szorgalmazza a
magyar kölcsönt.

1923. seept, 24. Bethlen és
Benes genfi tanácskozása
nyomán egyezség jön létre
az állampolgárságot, 'a:z il-
Ietőséget, a határátlépést. a
propagandát és a kölcsönt
illető kérdésekben.
Ugyanekkor a Népszővet-
ség tanácsa elveti a lesze-
relésre vonatkozó magyar
javaslatot.

1923. szept. 29. A Népszö-
vetség tanácsa jóváhagyja
Magyarország pénzügyi
talpraállítására vonatkozó
tervezetet.

1923. okt. 23. Averescu
néppártja együttműködési
ajánlatot tesz a magyar
pártnak: létrejön a "csucsai
paktum" Ady Endre volt
otthonában, Goga Oktavián

1923. nov. 6-16. Megkez- csucsai kastélyában.
dődik a szanálás. Nyolc-l
tagú népszövetségí bizott-
ság érkezik Budapestre az
ország gazdasági és pénz-
ügyi helyzetének megvizs-
gálására es a kibocsátandó
kölcsönre nyujtandó ga-
rancíák megállapítására.

1923. «íec, 15. A Népszö-
vetség Tanácsának magyar
albizottsága 250 millíó ko-
rona kölcsönt állapít meg
Magyarország számára az
államháztartás egyensúlyá.,
nak két és félév alatt tör-
ténendő helyreállítására, A
kölcsön amortízációja húsz
évre terjed, biztosításul le-
kötik Magyarország vám-
[ait, a dohány-, só- es eu-
kormonopólíumot,

1923. dec. 18. Magyar-tö-
rök barátsági szerződés,

1923. júl. 24. Törökország-
gal megkötik a Iausanneí
békét.

1923. szept. 6. Spanyolor-
szágban katonái forradalom
tör ki. A dírektóríum elnö-
ke Primo de Rivera . .'

1923. okt. 29. A török
nemzetgyűlés proklamálja
a köztársaságot s Musztafa
Kemált köztársasági el-
nökké választja.

1923. okt. 31-nov. 9. Hit-
ler párt ja puccskísérletet
szervez Münchenben.

1923. dec. 8. Jelentékeny
konzervatív győzelem az
angol választásokon.
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1924. Az osztrák szocíál-
demokrata párt rendező és
munkásvezető gárdája meg-
szervezí a Köztársaságí
Védszövetség (Republika-
nischer Schutzbund) nevű
alakulatot. Az új pártmoz-
galmi szerv alapítója ,Julius
Deutsch, az első Renner-
kormány volt honvédelmi
államtitkára. A Republfka-
nischer Schutzbund tag-
jainak száma az első év
után megközelíti a száz-
ezret. A ezervezett mun-
kásság mozgalmí szervezete
főleg Bécsben és Alsó-
Ausztriában épül ki, lapja
Der fl(aPlpfer címmel jele-
nik meg.

1924. Az év folyamán
élénk kommunísta ,szervez-
kedes, : I

1924. jan. A szabadkai és
nagybecskereki róm. kath.
püspöki helynökségekből
belgrádi érsekség alakul.

1924. jan. 8. A Belgrád-
ban tartott kísantant kül-
ügyminiszteri értekezleten
jugoszláv részről felvetik
egy szerb-olasz barátsági
szerződés tervét. A bele-
lentest az értekezlet tudo-
másul veszi. '

1924. jan. 28. Osztrák-tö-
rök barátsági szerződés alá-
írása Bécsben.

1924. jan. 25. Párizsban
francia-csehszlovák baráti
és szövetségi szerződést
kötnek, melynek keretében
megújítják az időközben ki-
egészített francia-cseh-
szlovák egyezményt és azt
a francia-lengyel szerződés-
sel "összhangba" hozzák. A
szövetségí szerződés ki-
mondja, hogy a közösen ér-
deklő középkeleteurópai
kérdésekben egymást köl-
csönösen tájékoztatják és
együttesen eljárnak mín-
den restaurációs törekvés
ellen.

1924. jan. 27. Az olasz-ju-
goszláv közeledés szellemé-
ben Pasió barátsági és
"fiumei" szerződést ir alá
Rómában. Előbbi a két kor-
mány politikai közeledésé-
nek módozataít tartalmazza
a középeurópaí kérdésekre
vonatkozólag, utóbbiban
Jugoszlávia elismeri Olasz-
ország fiumei és a rapallói
szerződésben biztosított te-
rületek (Zára, dalmát szíge-
tek, stb.) feletti szuveréní-
tását, Itálía viszont helyet
biztosít Jugoszláviának a
fiumei kikötőben.

1924. febr. Davidovié Lju,
ba, demokrata néppárti ve-
zér megbizottjai Bécsben
Radlécsal tárgyalnak, aki
rábeszélésükre elhatározza,
hogy a Pasi é-féle centralis-
ta politika megbuktatása
érdekében megszüntetí a
horvát parasztpárt passzi-
vítását,

1924. febr. Lord Díckin-
son, a Népszövetségí Ligák
kísebbségi bizottságának
elnöke és AU Ramsay nép-
szövetségi megbízott a Nép-
szövetségi Ligák Uniója
megbízásából tanulmány-
utat tesznek Szlovenszkón
és Kárpátalján s jelenté-
sükben a kisebbségi kérdés
sürgős rendezését ajánlják.
- Benes ugyanekkor meg-
jelent ~j könyvében (Pro-
blémy nové IEvropy a zah-
raniéni politika éeskoslo-
venská ~ :Az új Európa és .
a cseh-szlovák külpolitika
problémái), "elégedetlen-
ségét' fejezi ki a kladnói,
tescheni és a csehszlovák-
magyar határok rníatt,
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1924. febr. 16. Foch altá-
bornagy a nérrietellenes szö-
vetséghez való csatlakozás-
ra szólítja fel Lengyelor-
szágot,

1924. jan. 21. Aláírják a
magyar-olasz gazdasági és
pénzügyi egyezményt. • •

1924. jan. 27. Fiumei szer-
ződés Olaszország és J'ugo-
szávía között.

1924. A román diákság
,,,Vacare~ti"-i csoportja Ia~i
környékén munka tábort
szervez, Codreanu, aki :ek-
kor a2J antiszemita Cuza
híve, súlyos összeütközésbe
kerül a rendőrséggel; elfog- .
ják, de fölmentik.

1924. Angliában labour-
kormány alakul, míníszter-
elnök Ramsay MacDonald.

1924. V. t.-c. A Magyar
Nemzeti Bank felállítása.

1924. jan. A szeeláldemo-
krata párt balszárnya kivá-
lik a pártból és Magyar
Szociálista Munkás Párt
néven Vági István pécsi
párttitkár vezetésével ön-
álló pártnak nyilvánítja
magát. Hazater Rákosi Má-
tyás.

1924. jan. 4. Bethlen és
Kállay pénzügyminiszter
ismét Londonban tárgyal-
nak.

1924. jan. 16. A Népszö-
vetség Tanácsa londoni
ülésén jóváhagyja a Ma-
gyarországnak nyujtandó
kölcsön tervezetét, a vo-
natkozó jegyzőkönyveket
azonban a magyar kormány
és a kisantant között a jó-
vátétel körül felmerült vi-
tás kérdések miatt 'egyelőre
nem írják alá.

1924.jan. 21. Lenin halála.

1924. jan. 26. Nyilvános-
ságra 'kerül a francia-cseh
szerződés.

1924. febr. 4. Anglia el-
ismeri a szovjetkormányt,

1924. febr. 7. Olaszország
elismeri a szovjet Ikm:-
mányt.

1924. február 19. Tőzsdei
páník. Viharos ülés a parla-
mentben a Ikormány pénz-
ügyi ;rendeletei miatt. Kál-
lay Tibor pénzügyminisz-
ter lemond. A kormány be-
vezeti a takarékkoronát:
értékét naponként állapít-
ják meg a korona febr. 20-i
értéke alapján.

1924. febr. 16. Fooh fran-
cia altábornagy Németor-
szág elleni szővetségre szó-
lítja fel Csehszlováklát és
Lengyelországot.

1924. febr. 24. Bajor ho-
rogkeresztesek a müncheni
népbíróság előtt.

1924. febr. 23. Az új ál-
lampolgársági törvény
megadja a román állampol-
gárságot mindazoknak, akik
1918. dec. 1-én a Nagyro-
mániának itélt terület va-
lamelyik községében Ildető-
séggel bírtak. A magyarok
tízezrei maradnak ki az ál-
Iampolgárok névjegyzéke-
ból.
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1924. apr. 18. kL. 'osztrák
kormány Ausztria gazda-
sági helyzetének beható fe-
Iülvizsgálását kéri a Nem-
zetek ,szövetségétő1.

1924. jún. 1. Politikai me-
rénylet Seipél szövetségí
kancellár ellen.

1924. júl. 1. Az osztrák'
kormány elutasítja a Radié-
ügyben hozzá intézett jugo-
szláv jegyzéket.

458

CSEHSZLOVAKIA

1924. marc. 16. Parlamen-
ti és szenátusí választások
Kárpátalján. A kommunís-
ta párt 4 képviselői és z
szenátorí, a szeeláldemo-
kraták 1 képviselői, a cseh-
szlovák szocíalísták 1 kép-
viselői, az autonóm rutén
földműves lszövetség 1 ;kép-
viselői és 1 szenátorí, a
cseh-szlovák köztársaságí
párt 1 képviselői, a magyar
pártok 1 képviselői és 1
szenátorí maridátumot sze-
réznek. I

1924. máj. 13-15. Benes
elnököl a kísántánt külügy-
minisztereinek bledí konfe-
renciáián,

1924. máj. 15-18. Benes
a konferenciáról Rómába
utazik, ahol Mussolinival
tárgyal. A tárgyalások
befejezésekor olasz-cseh-
szlovák barátsági szerző-
dést írnak alá Rómában.

1924. márc. 27. Radíé uta-
sítására 13 horvát képviselő
visszatér a skupstinába. Az
akciónak politikai [elentő-
ségét közömbösíti az a kö-
rülmény, hogy ugyanakkor
Pasié megegyezik Pribi-
öevíé demokrata frakciójá-
val, aki a. demokrata párt-
ból kiválva úi kormánytá·
mogató pártot alakít.

1924. máj. Radic a radí-
káUspárti akció ellensúlyo-
zása érdekében' összes kép-
viselőjét beküldi a skupstí-
nába. - Pasié válaszként
elnapolja skupstínát és az
osztrák kormánytól Radié
kiutasítását kéri.

1924. máj. 13-15. Bled-
ben megtartják a kísantant
külügyminisztereínek érte-
kezletét.

1924. Jún, Mielőtt az oszt-
rák kormány határozatot
hozna Radíé ügyében, a
horvát népvezér elfogadja
a Szovjet-Uníó kormányá-
nak meghívását és Mosz-
kvába utazik.

1924. júl. 1. Radíé István
Moszkvában párt ja nevé-
ben bejelenti a horvát pa-
rasztmozzalom csatlakozá-
sát a Ill. Internacionaléhoz.

1924. júl. 27. A horvát
kérdés további kiéleződése
míatt a Pasié-kabinet le.
mond. - Davidovié Liuba
ellenzéki koalíciós kor-
mányt alakít a demokraták,
szlovén kleríkálísok és mo-
hamedánok bevonásával. A
horvát parasztpárt "kívül-
ről" támogatja a kormányt
Radíő hazatérése érdeké-
ben.
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1924. márc, Letartóztat-
ják StromfeldAurélt, a
magyar voros hadsereg
1919. évi vezérkari főnökét.

1924. márc. 14. Genfben
aláírják la magyar riépszö-
vetsegí kölcsönre vonatko-
zó egyezményt.

1924. marc. 14. Genfben
'I'itulescu és Korányi ma-
gyar pénzügyminiszter
egyezményt ír alá, amely-
ben Magyarország lemond
a románok okozta háborús
károk megtérítéséről. Ro-

J - mánia garantálja Magyar-
ország területi integritását.

1924. marc, 28. A külföldi
tárgyalások sikeres lebo-
nyolítása és a jóvá tétel
körül felmerült nehézségek
elsimítása után a kormány
benyujtja a szanálási tör-
vény javaslatokat.

1924. ápr. 17. A nemzet-
gyűlés megszavazza a ker-
mány újjáépítési javaslatát.

1924. márc. 27. Bécsben
orosz-román tárgyalások in-
dulnak meg Beszarábia
ügyében, azonban a Szovjet
népszámlálást sürget \S a
tárgyalások ápr, 2-án ered-
ménytelenül megszakadnak.

1924. ápr, 13. Új valutát
vezetnek be, a zlotyt,
amelynek értékét 1,800.000
lengyel koronában állapít-
ják meg.

1924. ápr. 1. A népbíróság
Hitlert 5 évi várfogságra
ítéli.

1924. jún. 23. Jugoscláv-
magyar jegyzékváltás és
ideiglenes kereskedelmi
megállapodás a kölcsönös
legtöbb kedvezmény elve
alapján.

1924. jún. 30. Megindul a
magyar kölcsön külföldí
jegyzese.

1924. máj. 30. Az erdé-
lyi magyarlakta vidékeket,
valamint az ókírályság né-
hány területét "kulturzóná-
nak" nyilvánítják, ahol a
tanítóságnak - 50%-05 fi-
zetéspótlék mellett - külö-
nös gondot kehl fordítania
a rornánság népi érdekeire.

1924. jún. Albániában az
olaszbarát Fan Noli püspök
forradalmi úton átveszi az
uralmat.

1924. jún. 11. A kisantant
prágai konferenciája Szov-
jet-Oroszország elismerése-
ről tárgyal. Románia bessz-
arábiai érdekellentéteti
míatt nem hajlandó hozzá-
járulni az elismeréshez.

1924. júl. 2. Londonban és 1924. júl. 23. Altalános
New Yorkban túljegyzik a védkötelezettség elrendelése
magyar kölcsönt. 21-től 50. életévíg.

1924. júl. 10. Giacomo
Matteotti olasz saoeialista
képviselőt, aki a fasizmust
kompromittáló adatok köz-
lését helyezte kilátásba, Ró-
mában meggyilkolják.1924. júl. 26. C. Anghe-

Iescu közoik.tatásügyi rni-
niszter javaslatára megsza-
vazzák az elemi oktatásról
szóló törvény javaslatot,
amelynek 8. §-a alapján ro-
mán származású állampol-
gárok, még ha anyanyelvü-
ket elfelejtetJték is, gyerme-
keiket csak román iskolába
járat.hatják. Ezzel megkez-
dődik laz iskolaköteles gyer-
mekek "névelemzése".
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1924. nov tO. Seipél kan-
cellár viss••.avonul, utodia a
keresztényszociálista Ru-
dolf Ramek. A Ramek-
kormány helyettes kancel-
lárja a német nacionalista
Waber.

1924. dec. A Ramek-kor-
mány bejelenti az osztrák
pénzügyistabilizációlú. 1
schilling egyenlő 10.000
osztrák koronával.

1925. 'A Schutzbund, az
osztrák szocíáldemokrata
munkásság karhatalmi szer;
vezete megkezdi országos
tevékenységét.

1925. jan. 1. Az oszürák
kormány bevezeti a régi
osztrák-magyar vámtarifára
emlékeztető ú] osztrák
vámtarifát, rnely felemás
külkereskedelmí helyzetet
teremt (szabadkereskedelmí
elv + autarkiás irányzat).
Az új osztrák vámtarifa a
gyakorlatban nem vált be,
mire az osztrák ipari és ag-
rár körök külön megállapo-
dást kő-tnek.
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1924. aug. 17. A szlovensz-
kói keresztényszociálísta
és kisgazda magyar ellen-
zéki pártok kőzős intéző-
bízottságot szerveznek a
jövő évi választások előké-
szítésére.

1924. okt. 1. Benes és Po-
litis népszövetségi görög
delegátus a Népszövetség
elé terjesztik a "háborús
törekvések megakadályo-
zását eélzó u. D. genfi pro-
tokollumot".

1924. okt. 2. A Népsző-
vetség elfogadja a genfi
jegyzőkönyvet.

1924. aug. 10. Radié visz·
szatér Moszkvából és a Da-
vidoviécsal kötött bécsi
konvenciót elvetve, általá-
nos harcot indít a fennálló
rendszer ellen. - Radié
politikája rövidesen meg-
buktatja a demokrata koa-
líciós kormányt,

1924. nov. 6. PaSié újabb
kormányt alakít a Príbiée-
vié-féle demokrata párt be-
vonásával.

1924. dec. Pasié míníszter-
elnök feloszlatja a skupstí-
nát és az "obznana"-tör-
vény alapján Radié
moszkvai csatlakozását "ál·
lamellenes" törekvésnek mí-
nősítve - betiltja a hor-
vát parasztpártot.

1925. jan. 5. Radié Istvánt
és a horvát parasztpárt
több vezetőjét Pasié utasí-
tására bebörtönözík.

1925. febr. 8. 'Az elrendelt
skupstinaí választásokon a
kormányzat (Pasíé . radiká-
lis párt ja) erőszakos mó-
don 314 mándátum közül
142-t biztosít. Ezzel szem-
ben a Radíé-blokk 68, a de-
mokrata néppárt 39, a Prí-
biéevíó-féle demokrata
frakció 21, a szlovén klerí-
kálisok 20, a bosnyák mu-
zulmánok 15, a németek 5
és a szerb földmívesek 4
mandátumot kapnak. 163
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1924. szept. 11. A Népszö-
vetség közgyűlésének plé-
numa tárgyalja a magyar
kölcsőn ügyét, ,A Népszö-
vetség magyarországi biz-
tosa Jeremith Smith bos-
toní ügyvéd, laZ amerikai
kormány volt szakértője ICi
párisi tárgyalásokon.

1924. okt. 20. Wladyslaw
Reymont, a legnagyobb len-
gyel reálista író Chlopi
(Parasztok) című regény-
ciklusával elnyeri az iro-
dalmi Nobel-díjat. 1924. nov. 29-1928. febr.

26. A Népszavát megfoszt-
ják a kolportázs jogától.

ROMANIA VILAGTORUNET

1924. aug. 10. A francia
kormány elhatározza, hogy
a Ruhr-vidéket egy éven
belül kiüríti.

1924.okt. 9. A MacDonald-
kormány leszavazása után
feloszlatjak az angol parla-
mentet.

1924. nov. 4. Baldwin új
angol kormányt alakít.

1924. dec. 2. Ahmed Zog
bég, albán ellenzéki politi-
kus felkelőível és a hozzá-
csatlakozott albán reguláris
katonaság egy részével be-
hatol Albáníába, elűzi Fan
Noli kormányát es 'átveszi
a hatalmat. Zog mozgalmát
Belgrád támogatásban ré-
szesíti.

1924. dec. 31. Az olasz
kormány betiltja az ellen-
zéki ujságokat.

1925. jan. 6. Kízárólag fa-
sisztákból álló kormány
alakul Olaszországban.

1925. jan. 15. Stresemann
.külügymíniszter Luther új
kormányában.

1925. jan. 25. Az albán
nemzetgyűlés kikiáltja a
köztársaságot,
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1925. április 16. Az or-
szágos felkelésre a szófía;
St. Nedelja katedrális ellen
végrehajtott merénylet ad
jelt, de a Cankov-kormány
a tisZ'ti gárda segitségével
ismét leveri a népi felke-
lést.

1925. április 20. A bolgár
kormánya felkelésre hi-
vatkozva, katonai létszám-
emelés engedélyezését kéri
a Népszövetségtől.

1925. április 22. A nagy-
követek tanácsa helyt ad a
Cankov-kormány átlátszó
kérelmének: Bulgáriában
megerősödik a népellenes
katonai diktatura.

1925. máj,us 12. A buka-
resti kisántánt konferen-
elának a párízskörnyéki bé_
keszerződések változhatat-
Ianságát kimondó záróköz-
leményét a bolgár sajtó
éles hangon kommentália.

1925. máj.-jún. Ismét
megindulnak a szerb-horvát
egyeztető tárgyalások, me-
lyek során Radíé pontról-
pontra feladja a horvát
autonomista politika célki-
tűzéseit; feleletül Paéiéék a
koncesszíók útjára lépnek,

kormánypárti szavazattai
(radikálisak + Príbíőevié-
párt) szemben az ellenzék
152 mándátumot mutat fel.
A jugoszláv politikának 6
válságos szakaszában vá-
ratlanul felmerül a szerb-
horvát paktum terve.

1925. márc. Pasíé a szerb-
horvát paktum elősegítése
érdekében magára hagyja
a horvátok körében általá-
nosan ellenszenves Pribiée-
viéet és Radíé Pál, a horvát
népvezér unokaöcose útján
tárgyalásokat kezdeményez
a letartóztatásban lévő Ra-
dié Istvánnal.

1925. márc. 2'7. Radié Ist-
ván jóváhagyja a belgrádí
autokrata-centrálista kor-
mánnyal kötendő szerb-hor,
vát paktumot. Radié reví-
deáló nyilatkozatát unoka-
öccse, Radíé Pál olvassa fela skupstínában. ,

1925. márc. 28. Radic Pál
Pasíécsal a szerb-horvát
paktum módozataíról tár-
gyal.

1925. ápr, 1. "Radíé Pált
Sándor király vendégülláL
ja Belgrádban.

1925. ápr. 23. Benes var-
sói útja alkalmával len-
gyel-csehszlovák kereske-
delmi, árbitrázs és likvidá-
ciós szerződést kötnek.
(Lengyel-csehszlovák ba-
rátsági és döntőbírósági
egyezmény.) A szerződés te-
rületi kérdéseket nem érint.

1925. apr. 29. Altalános
meglepetésre Pasíé a lkoa-
liciós kormány bejelentése
helyett a Príbiőevíó-féle
demokrata frakció bevoná-
sával alakit új kormányt,

1925. jún. A prágai par-
lamentben beterjesztik a
külföldi agrártermékekre
vonatkozó u. n. "lejtővám"-
ot, mely az importált agrár-
termékeknél annál maga-

Isabb, minél alacsonyabb
azok behozátali ára.
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1925. márc. 26. Magyar-
lengyel kereskedelmi szer-
ződést kötnek Varsóban.

1925. ápr, 23. Lengyel-
csehszlovák barátsági és
döntőbíráskodásí egyez-
mény aláírása Varsóban.

1925. máj. 12. A lkisan-
tant államok értekezléte
a békeszerződések megvál-
toztatására irányuló törek-
vések ellen.

1925. jún. 18. Gazdasági-
és vámtarifa ellentétek
miatt német-lengyel gazda-
sági háborúskodás kezdő-
dik.

ROMANIA

1925. máre, 7. Angheles-
.cu bevezeti a bakkalaurea-
tusi törvényt, amelynek
éle a kisebbségi tanulök el-
len irányul.

1925. máj. 4-12. A kís-
antant Bukárestben ta-
nácskozik: Benes Német-
országgal szemben területi
garanciát kíván,

1925. ápr. 26. Hindenburg
a német birodalom elnöke.

1925. máj. 4•. Bukarestben
megkezdődik a kísantant-
konferencia.
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1925. jún. 22. Létrejön a
"vámtöbbség". A korrnány-
koalíció ugyanis megoszltk
az agrárvámok 'Vitájában
(szocialísták contra agrá-
rok) és a kormány csak át-
meneti többséggel képes in-
tézni az ügyeket.

1925. júl. Feszültség Prá-
ga és a Vatikán között,
Marmaggi pápai nuncius
elhagyja Prágát Husz em-
léknapiának egyházi ün-
neppé .nyilvánítása miatt.

1925. jún. 27. A kormány
utasítja a skupstinát a
horvát mandátumok ujbóli
igazolására.

1925. júl. 15. Paktum Pa-
sié és Radíé között. Ra-
dic revideálja egész előbbi
programmját és ugyanak-
kor teljes egészében elis-
meri az 1921. évi vidovdani
alkotmányt.

1925. júl. 18. Pasió elnök-
letével szerb-horvát koalí-
ciós kormány alakul, rnely-
ben a horvát blokk négy
kisebb jelentőségű tárcához
jut. A paktum következté-
ben a, horvát parasztpárt
vezetőségének 11 tagja ott-
hagyja Radiéot, röviddel
később pedig Superina és
Nikiő parasztpárti vezetők
és míniszterek is Iszembe-
fordulnak Radic "belgrádi"
politikájával. '

1925. júl. 18. Radiő Ist-
vánt és társait szabadláb ra
helyezik, perü.ket királyí le-
irattal eltörlik.

1925. júl. 25. Nínéié Mom-
éilo jugoszláv külügyrni-
niszter az 1924. 'január 27-i
római egyezmény alapján
megköti Olaszországgal a
'"nettunói szerződéseket",
melyek többek között biz-
tosítják az olaszoknak a
dalmáciai olasz zónától
(Zára) számított 50 km-es
körzeten belül birtokok és
egyéb ingatlanok vásárlá-
sát, üzemek létesítését és
tetszés szerínti betelepülést

1925. aug. 31. A nagyné-
met frakciók tüntetnek
a Németországgal való
együttműködés érdekében.
A Ramek-kormány a szer-
vezett munkásság éles til-
takozása ellenére szemet
hunya sugalmazott tünte-
'tés felett.

1925. szept.-okt. A prá-
gai parlamentben állandó
pártpolitikai viharolt között
tárgyalják ,a /VálaszWjogi
novellát, mely kímondja a
választókerületek átesepor-
tosítását és elrendeli, hogy
"az a párt, mely 'egyetlen
kerületben sem tudott egész
mandátumhoz jutni, töre-
dékszavazatainak érvény-
telenítésévei kiesik a máso-
dik skrutíniumból".

1925. okt, 13. A csehszlo-
vákiaí kommunísta párt és
anémet pártok a választó-
kerületi reform miatt kivo-
nulnak a képviselőházból.
~ A csehszlovákíaí ma-

Igyar kísgazdapárt felveszi a
magyar .nemzetí párt nevet ..

1925. szept, 20. Radié kü-
lön kihallgatáson jelenik
meg Sándor királynál.
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1925. júl. 4. Uj választó-
jogi törvényt szavazott meg
a nemzetgyűlés. Az új tör-
vény (XXVI.. t.-c.) Buda-
pesten és a nagyobb vidéki
városokban titkos, egye-
bütt nyílt választást rendel
el. A választás részben vá-
lasztókerületenként, rész-
ben országos lajstromok
alapján történik. A törvény
kimondja, hogy a nemzet-
gyűlés a majd megszerve-
zendő kétkamarás ország-
gyűlés képviselőházává fog
átalakulni. A választók szá-
ma az új törvény alapján
2,242.471.

1925. szept. 15. Prágában
ratifikálják a csehszlovák-
lengyel kereskedelmi szer-
ződést.

1925. szept. 23. A kom-
munísták Magyarországi
Párt jának első titkos párt-
kongresszusa; utána októ-
berben a rendőrség 1etar-
tóztatja Rákosi Mátyást.

30 Radigie. E.: A Dun:.táj Ill.

1925. szept, 15. Az erdélyi 1925. szept. 2. A sorbon-
egyházak panaszaikkal a ne-on összeül a 24-ik világ-
Népszövetséghez fordulnak. békeértekezlet. .

ROMÁNIA

1925. Jun, 25. Katonai for-
radalom Athénban; Pariga-
losz tábornok kormányt
alakít.

1925. júl. 25. Aláírják
Netturióban a Fiume hely-
zetét rendező olasz-jugo-
szláv egyezményt. Bel-
grádban csak 1928-ban ke-
rűl sor a szerződés ratifiká-
Iására,

1925. aug. 30. Kinában
Csang-Kaj-Sek veszi át a
hatalmat.

1925. aug. 31. Bécsben
tüntetés aNémetországhoz
való csatlakozás rnellett.

1925. okt. 5. Megnyílik a
locarnöí értekezlet.
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1925. nov. 29. Osztrák-
csehszlovák kereskedelmi
egyezményt kötnek Bécs-
ben.
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1925. október 18-20. Bol-
gár-török barátsági egyez-
mény.

1925. október 19. Bolgár-
görög határincidens. Bolgár
katonák megtámadják a gö-
rög helyőrséget Belesnél.

1925. október 21. A
szófiai görög követ átadja
kormánya ultímátumát a
belesi határincidens miatt

1925. október 23. A negy-
vennyolc órás ultimátum
letelte után görög csapatok
nyomulnak Bulgáriába és
elfoglalják Petric városát.
Bulgáriaa Népszövetséghez
fordul és nemzetközi ellen-
őrző bizottság kiküldését
kéri.

1925. október 26. A Nép-
szövetség Tanácsa állást
foglal a bolgár-görög ví-
szályban: azonnali fegyver-
szünetet követel és felszó-
lítja a feleket, vonják visz-
sza csapataikat salát hatá-
raik mögé.

1925. október 28. A Nép-
szövetség tíztagú nemzet-
közi ellenőrző bízottságot
küld ki a bolgár-görög
fegyveres összetűzés körül-
ményeinek s az okozott ká-
roknak felülvizsgálására.

1925. okt. 15. Az 1920. évi
alkotmánylevélben megál-
lapított választójogot a tör-
vényerőre emelt novella
módosítja -. Az új kerületi
rendezés szerint a kőztársa-
ság területét 22 választó-
kerületre osztják, melyből
Szlovenszkóra 7, Kárpátal-
jára 1 esik. A kerületek kü-
lönböző nagyságúak és nem
esnek egybe a közigazgatá-
si (zsupa) beosztással. Az
aránytalanságokra jellemző,
hogy míg Prágában két ke-
rület 48, az egész Szlo-
venszkó 61 (korábban 72),
Kárpátalja pedig csak 10
képviselőt küld a parla-
mentbe.

1925. nov. 22. A cseh-
szlovákiai országos válasz-
tásokon a szocíáldemokra-
ták vereséget szenvednek, a
kommunisták kőzel 1 millió
szavazatot kapnak. Az au-
tonomista blokk, mely a
csehszlovák néppárt indu-
lása következtében most
már Hlinka szlovák nép-
párt ja (Hlínková slovenská
I'udová strana) néven in-
dul, jelentékenyen megerő-
södik, félmillió szavazatot
kap. .A csehszlovák kor-
mánykoalíció 146 mandátu-
mot szerez a korábbi 164-
gyel szemben.

1925. dec. Benes a locar-
nói egyezmény alapján
ajánlatot tesz Németor-
szágnak a keleti határok
garanciáj ára vonatkozólag.
Stresemann elzárkózik a
terv megvalósítása előL

1925. dec. 9. A kormány-
koalíció megrendülése kö-
vetkeztében Sv éhla az öt
kormányzópárt mellé hato-
diknak bevonja az iparos-
pártot. ("Petka" helyett I
"sesztka"). Anton Svehla
második kormánya ekkor

1925. nov. 18. Radié be-
lép a szerb-horvát koaliciós
kabínetbe és átveszi a
közoktatásügyí tárca veze-
tését.



LENGYELORSZAG VILÁGTöRTÉNET .MAGYARORSZÁG

1925. nov. 20. A Grabski-
kormány pénzügyi nehéz-
ségek miatt lemond, utána
Skrynski gróf koalícíós
kormánya következik.

1925. nov. 14-1926. aug.
4. Rákosi Mátyást, Vas Zol-
tánt és három társukat
"fegyveres felkelésre tett
előkészülettel" vádoltan
rögtönitélő bíróság elé ál-
lí tj ák. IIgyüket a nemzet-
közi közvélemény nyomása
alatt, két nap mulva ren-
des bíróság elé teszik át,
1926. márc. s-án a rendőr-
ség a Kommunisták Ma-
gyarországi Párt ja több
mint félszáz vezetőségi tag-
ját letartóztat ja. Ugyüket
együtt tárgyalják Rákosi
Mátyás perével, akit a bí-
róság aug. +én 8 és félévi
fegyházra ítél.

ROMÁNIA

1925. okt. 15. Genfben
megkezdődik a nemzeti ki-
sebbségek kongresszusa.

1925. okt. 16. Locarnóí
szerződés Németország, Bel-
gium, Franciaország, Anglia
és Olaszország között, A
szerződéshez 1926 szeptem-
ber 25-én a Népszövetség is
hozzájárul.

1925. nov. 25. A novem-
berben lezajlott görög-bul-
gár konfliktus ügyében a
Népszövetség megállapítja
Görögország bűnösséget és
kárpótlás fizetésére köte-
lezi.
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1926. márc, Újabb vám-
tarifa-novella az osztrák
ipari és agrár körök egy ez-
ménye alapján. Az új vám-
tarifa valamennyi agrárter-
mék vámtételét az 1925. évi
díjszabás háromszorosára
emeli, ugyanakkor az oszt-
rák iparcikkek védelmére
új védvámokat jelent be.
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1925. december 14. A nép- letárgyalja az öregkori biz-
szövetségí ellenőrző bizott- tosításról szóló szociális
ság a helyszini vizsgálat törvényt.
befejezése után kiadott je-
lentésében beszámol a bel-
gár-görög viszály békés el-
simításáról. Ezzel egyidejű-
leg a bizottság kártérítést
ítél meg Bulgáriának.

1926. jan. A király körül
tömörült, titkos katonai
szervezet (Fehér Kéz) a
horvát koalició miatt Pasié
ellen fordul és a Politika
című lap hasábjain éles
sajtokampányt indít a mi-
niszterelnök ellen. - Pasió
a támadások miatt elnapol,
tatja a szkupstínát,

1926. január 4. A diktató-
rikus Cankov-kormányt A.
Liapcsev (1926. 1. 4-1931.
lV. 20.) kabinet je váltja fel.

V 1926. febr.: 3. A hivatalos
nyelvrendelet kimondja,
hogy Kárpátalja hivatali
nyelve a cseh. A helyi
nyelv csak "érintkezési"
nyelvként használható a
hivatalok és az ügyfelek
között.

1926. márc. 18. A szocia-
lista pártoknak az agrárvá-
mok kérdésében tanusított
egységes korrnányellenes
fellépése miatt a második
Svéhla-kcrmány átadja he-
lyét a Cerny-kormánynak,
mely laz ú. n. agrárkcalícíó
(cseh polgári pártok, német
gazdaszövetség és német
keresztényszocialista párt)
segítségével kormányoz.

1926. márc. 21. ~egala-
kul a Csehszlovák Nemzeti
Bank és 1926 április 1-én
bekapcsolódik a pénzügyek
irányításába. A csehszlo-
vák bankjegyforgalom 1930
végéig 7.750 millió cseh-
szlovák korona (1.322 millió
akkori aranypengő), A
Csehszlovák Nemzeti Bank
aranytartaléka 1930-ban
1.545, 1931-ben 1.649 millió
csehszlovák korona érték-
nek felel meg.

1926. febr. 25-26. Nin-
éíé Mornéílo jugoszláv kül-
ügyminiszter látogatása
Rómában.

1926. márc. 20. A horvát
parasztpárt a Pasi é-párt
belső torzsalkodásait Pasíő
megbuktatás ára . kívánja
felhasználni. Ezért felszó-
lítja a miniszterelnököt a
szkupstina haladéktalan
összehívására.
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1925. dec. 10. A Br a tianu-
kormány új választási tör-
vényt szavaztat meg. E
szerint minden megye egy-
egy választási kerület; ame-
lyik párt a szavazatok 40
százalékát megkapja, annak
jut a mandátumok fele; a
többi mandátumon azok a
pártok osztoznak, amelyek
az egész országban leadott
szavazatoknak legalább 2-2
százalékát megszerezték.

1925. dec. 22. Anghelescu
megszavaztatja a magán;

I okta tásí törvényt, amelynek
I értelmében a legtöbb fele-
kezetí iskola magánísko-
lává lett.

1925. dec. 28-31. Károly
trónörökös családi viszály
miatt lemond, a király ki-
zárja a trónőrőldésből Ká-
rolyt, fiát, az ötödféléves
Mihályt pedig. trónörökössé
nyilvánítja.

1926.jan. 4. A királyí ha,
tározatot a parlament tör-
vénybe iktatja s régenssé
nevezi. ki a görög keleti
egyház patriárkáját, Miklós
herceget és Buzdugan leg-
főbb semmitőszéki bírót.

1926. febr. 1. Az Orszá-
gos Magyar Párt megegye-
zik az uralmon levő liberá-
Iisokkal s felmondja a csu-
csai paktumoj,

1926. febr. 17-20. A vá-
lasztásokon harminc város-
ban győz a liberális ma-
gyarpárti lista; a szociál-
demokrata magyar munkás-
ság azonban a román nem-
zeti párttal tart, Brassó pe-
dig a székelyekkel szövet-
kezik.

1926. máro, 4. Bethlen
István és Smíbh főbiztos a
Népszövetség pénzügyi bi-
zottsága előtt ismertetik
Magyarország pénzügyi
helyzetét,

1926. márc. 18. A hágai
törvényszék elítéli a ma-
gyar frankhamisítókat.

1925. dec. 14. A locarnói
szerződést elhelyezik a Nép-
szövetség írattárába.

1926. jan. 4. Parigalosz tá-
bornok Görögország diktá-
tora.
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1926. márc. A Ramek-kor-
mány tárgyalásokat kezd a
Heimwehrrel. A tárgyalá-
sok rövidesen elakadnak.
- Megalakul Bécsben a
"Fasizmus Ellen Küzdők
Nemzetközi Szervezete."
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CSEHSZLOVAKIA

1926. ápr. 15. Gajda és
Sirovy tábornok, csehszlo-
vák nemzetvédelmi mi-
níszter, politikai szövetsé-
get kötnek Masaryk és Be-
nes ellen.

1926. jún. 13. Cseliszlová-
kia és Románia három évre
meghosszabbítják a kis-
ántánt szerződések kereté-
ben kötött szövetségí egyez-
ményt.

1926. jún. 26. A képvise-
lőház megszavazza a cseh-
szlovák állampolgársági
kérdés viszásságainak ren-
dezéséről szóló u. n. Dérer-
Szent-Ivány javaslatot,
mely szerínt mindazok, akik
1910. előtt négy esztendeig

1926. ápr. 1. Pasié eluta-
sító válasza következtében
a horvát miniszterek be-
adják lemondásukat.

1926. ápr. 6. A paraszt--
párt kiválása magával von-
ja a Pasíé-kormány le-
mondását.

1926. ápr. 8. Sándor ki-
rály a vezérkar kívánsá-
gára a radíkálíspártj
Uzonovíőot bízza meg kor-
mányalakítással, aki újabb
szerb-horvát koaliciót szer-
vez.

1926. ápr. 15. Radié tá-
madásai .következtében az
Uzunovíé ..•kormány beadja
lemondását, majd újjáala-
kul Radié István és Pál
kihagyásával. A mellőzte-
tés miatt Radié a koalíció
felmondásával fenyegető-
zik.

1926. ápr. 30. Radié Ist-
ván és Pál visszakapják
tárcáikat a másodízben re-
konstruált Uzunovíé-kor;
mányban.

t 19.26 jún. Belgrádban
aíáírják a végleges jugo-
szláv-magyar kereskedel-
mi megállapodást, mely
egészében csak 1929. ja-
nuár t-én lép életbe.
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1926. máj. 12. Belső for-
radalom Lengyelországban,
Pilsudski négy ezreddel
Varsó ellen vonul és állam-
csínnyel átveszi a hatalmat.

1926. máj. 14. A lengyel
köztársaság elnöke Pilsud-
skira ruházza a főhatalmat.

1926. máj. 31. Pilsudski
elhárítja a néki felajánlott
kőztársasági elnökséget.

1926. Jun, 1. Ignacy Mos-
cickit a lengyel köztársaság
elnökévé választják. Az el-
nök a kormányalakítással
Bartelt bízza meg (jún. 8.).

1926. ápr. Nagyarányú
.tísztvíselőelbocsátások.

1926. ápr. 9. Averescu a
kisebbségeknek megértö po-
litikát ígér.

1926. jún. 11. Magyar dip-
lomáciai tiltakozás Prágá-
ban a "prohibitiv" vámok
bevezetése miatt.

I

1926. márc. 30. vintns
Bratianu szerencsétlen gaz-
dasági politikája míatt a
király meneszti a Brátianu-
kormányt. A király Avere-
scut nevezi ki korrnányel-
nökké Br atíanu támogatá-
sával.

1926. ápr. 1. Ugron Ist-
ván, a csucsai paktum fel-
mondója, leköszön a Ma-
gyar Párt vezetéséről; utó-
da Bethlen György gróf,

1926. máj. 5. Az orszá-
gos választásokon az Ave-
reseu-párt a kísebbségek
támogatás ával 75 százalé-
kos győzelmet arat.

1926. ápr. 8. A Szovjet-
Unió utasítja diplornatáit,
hogy Lengyelországgal és a
balti államokkal kölcsönös
biztonsági szerződéseket
hozzanak létre.

1926. márc, 26. Lengyel-
román segélynyújtási szer-
ződés nem provokáet táma-
dás esetére.

1926. ápr. 8. A Szovjet-
unió Iengyel-szovjetorosz
kölcsönös biztonsági szer-
ződés megkötését ajánlja.

1926. ápr. 21. Belgrádban
magyar-jugoszláv kereske-
delmi szerződésről tárgyal-
nak.

1926. máj. 4. A kormány
Károlyi Mihály elkobzott
birtokából Nemzeti Köz;.-
művelődésí Alapitvány lé-
tesítését veszi tervbe. A ja-
vaslat bizottsági tárgyalása
alkalmával a szocíáldemok-
rata párt tiltakozását je-
lenti be, mível abban "a
politikai bosszúállás és ;el-
fogultság szellemet látja
megnyilatkozni" .

1926. máj. 26. Elsőfokú
ítélet a magyar frankhami-
sításí perben. Nádassy Im-
rét és Windischgratz Lajos
herceget 4-4 évi fegyház-
ra ítélik.

1926. jún. 10. A Népszö-
vetség tanácsa megszünteti
Magyarország pénzügyi el-
lenőrzését.

1926. ápr. 24. Berlinben
aláírják a német-orosz biz-
tonsági szerződést, Strese-
mann és Kresztínszky.

1926. máj. Lengyel forra-
dalom: a nemzetgyűlés Pil-
sudskit elnökké választja,
de a marsall a jelölést nem
fogadja el.

1926. máj. 4., Az angol
bányatulaldonosok egymil-
lió munkást kizáró határo-
zatára három' és fél-
millió munkás kilencnapos
sztrájkba lép.

1926. jún. 10. Francia-ro-
mán szerződés az európai
status quo fenntartására
irányuló klauzulákkal.

1926. máj. 26. A francia-
marokkói (rífkabil) felkelés
kétévi ellenállás után ösz-
szeomlik. Abd-el-Krim, a
felkelés vezére, megadja
magát a franciáknak.

1926. jún. 14. A kísantant-
államok megújítják szövet-
ségi szerződésüket.
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1926. okt. 20. Seipel ismét
átveszi a szövetségí kancel-
lária vezetését Ramektől.
A második Seipel-kormány
(1929 okt. 16-ig) alkancel-
lárja előbb a nagynérriet
Dinkhofer (1927 májusig),
majd a landbundista Hart-
ler.'- Az új =:
mány érintkezésbe lép a
Heimwehrrel.
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1926. aug. 5. Jugoszláv-
roman-görög demars a ma-
cedoníaí bolgár szervezetek
míatt.

I

I

1926. augusztus 17. Jugo-
szláv-görög kölcsönös vé-
delmi szerződés . aláírása
Athénben. A szerződö felek
a megállapodás okául a bol,
gár-rnacedon mozgalomban
rejlő balkáni háborús ve-
szélyt jelölik meg.

a Csehszlovákíához csatolt
felsőmagyarországi terüle-
ten laktak, kérhetik állam-
polgárságnkat és ügyük el-
intézéséig nem utasíthatok
ki.

1926. júl. 7. Megújítják
a jugoszláv-román szövet-
ségí szerzödést.

1926.aug. 5. Ninéíé külügy-
miniszter a román és görog
kormányokkal egyetértés-
ben demarsot intéz Szófiá-
hoz a macedóniai bolgár
rnozgalmak miatt. A három
balkáni hatalom dernarsa
ismét igen feszültté teszi a
bulgár-iugoszláv viszonyt.

1926. aug. 17. Athénben
szerb-görög egyezményt
írnak alá a szalonikii ki-
kötő használatára vonatko-
zólag.

1926. szept, 8. Csehszlo-
vák-magyar kereskedelmi
provizóriumot kötnek Prá-
gában. Benes, mint a Nép-
szövetségi Tanács elnöke,
üdvözöli a Népszövetség
ülésein "egyenjogú tag-
ként" elsőízben megjelenő
Németországót.

1926. szept, 16. Az olasz-
román barátsági egyezmény
folyományaként újabb
olasz-jugoszláv egyezményt
kö,tnek.

1926. okt. 12. Csehszlo-
vák-német ideiglenes egyez-
mény "Locarno seellemé-
ben." - A Cerny-kormány
lemondása következtében
Sv éhla harmadízben is
megbízatást kap kormány-
alakításra. A harmadik
Svehla-kormány anémet
pártok bevonásával alakul
meg, ami ellen a cseh na-
cionálísták és szélsőjobból-
dallak (Kramáf, illetve
Stfibrny é. Gajda hívei)
élesen obstruálnak. A kor-
mánykoalícíóhoz csatlako-
zott két vezető német párt
közül a gazdaszövetséget
Franz Spina, a prágai né-
met egyetem filológiai ta-l
nára mint közmunkaügyí ]
míníszter, anémet keresz-I
tényszocíalistákat Mayr-

•Harting Róbert, a prágai I
egyetem jogi karának elő-
adója, mint Igazságügymi-
niszter képviselik. Hodza
kul tuszmínisztert mínőség-
ben tagja az uj Své hla-kor-
mánynak.
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1926. júl. 28. Londonban
túljegyzik a magyar vár-
megyék kölcsönét,

1926. aug. 2. Az 1921. évi
márciusi alkotmány módo-
sitása. - Jobboldali eltoló-
dás a lengyel alkotmány-
ban és politikában. - Az úí

alkotmány intézkedik a
köztársasági elnök hatalmá-
nak kiterjesstéséröl.

1926. aug. 25. Táblai íté-
let a frankhamísításí per-
ben.

1926. aug, 27. A magyar
kormány döntőbíráskodási
szerződés megkötésére tesz
javaslatot a [ugoszláv ker-
mánynak.

1926. aug. 29. A mohácsi
csata 400. évfordulója al-

I
kalmá ból rendezett mohá-
csí emlékünnep en magyar
részről közeledési nyilatko-
zat hangzik el Jugoszlávia
felé.

1926. szept, 5. Végleg meg-

1

, sz.űník Magyarország nép-
szövetségí pénzügyi ellen-
őrzése,

1926. okt. 15. A Bethlen-
kormány újjáalakul.

1926. okt. 2. A Bartel-
kormány az egyes minísz-
terek ellen kifejezett bizal-
matlanság miatt lemond és
Pílsudskí alakij. új kor-
mányt.

ROMÁNIA

1926. szept, 16. AverescU[
barátsági és együttműkő-
dési szerződést köt Olasz-
országgal.

1926 júl.-1927. nov. 14.
A trockísták és zínovjevís-
ták pártellenes blokkban
egyesülnek 'Szovjetorosz-
országban. A novemberi
XV. pártkonferencia MOS"lr
kvában elítéli a blokk mű-
ködését. A következő év
októberében a Szovjet-
únió kommunista párt jának
központí bizottsága rendezte
általános pártvitában a
központi bizottság mellett
724.000, a szakadár blokk
mellett 4.000 párttag sza-
vaz. Erre a központí bízott-

. ság nov. 14-én Trockijt ésI Zínovjevet kízárja la Szov-
jetúnió kommunista párt-
jábóL

1926. aug. 23. Forradalom
Görögoszágban; Pángalosz
megbukik.

1926. szept, 8. Németor-
szág felvétele a Népszövet-
ségbe.

1926.okt. l~. Csehszlovák-
német tdeíglenes ellYez- .
mény.
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1926. dec. Megszűnik a
Népszövetség pénzügyi el-
lenőrzése Ausztria felett.

1927. A szoeíáldemokrata
párt és szakszervezetek tag-
létszáma meghaladja a
másfél milliót (1,536.000).
A szocíáldemokrata szerve-
zetek megerősödése körül
elsőrendű szerepet játszik
a Schutzbund. - Engelbert
Dollfusst a Seipel-kormány
kinevezi az os:zJtrák szo-
ciális biztosítási intézmé-
nyek főigazgatójává. Ebben
a rninőségében Dollfuss
képviseli Ausztriát az 1928.
évir6mai és 1929. évi bu-
karesti agrár-konferencíá-
kon, valamint az 1930. évi
genfi szocíálís biztosítás-
ügyi Eur6pa-értekezleten.
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CSEHSZlO VAKIA

1926. okt. 22. Szent-Ivány
József, a magyar nemzeti
párt elnöke, a prágai ki-
sebbségí ellenzéki pártok
értekezletén kijelenti, hogy
.a magyar pártok a nemzeti
egyenjogúság biztomtását
követelik a kormánytól.

1927. márc. 5. Csehszlo-
vák részről ratifikálfák a
végleges szerződésíg érvé-
nyes csehszlovák-magyar
kereskedelmi provízóriu-
mot.

1926. nov. 27. A jugo-
szláv-olasz viszonyt meg-
rendíti az Albánia és
Olaszország között kötött
tíranaí .szerződés.

1926. dec. 1-5. A tíranaí
szerződés következtében
jugoszláv belpolitikai vál-
ság tör ki. - Belgrád visz-
szahívja római és tiranaí
követeit, - Trbié Vásza
disszidens radikális képvi-
selő röpiratában újabb vá-
dakat emel Pasíé ellen,
akit a király audienciára
rendel.

1926. dec. 7. Pasíő beje-
lenti végleges visszavonu-
lását. - Nlnéíő lemondá.S;ll
következtében az Uzunovíc-
kormány beadja lemondását

1926. dec. 10. Nikola Pa-
sié a szerb-horvát-szlovén
ki;ályság egyik alapítója
meghal Belgrádban.

1926. dec. 24. Uzunovié
megalakítja negyedik koa-
Iíciós kormányát.

1927. jan. 27. Ideiglenes
jugoszláv-olasz egyezményt
( Pace di Roma") írnak alá" ,Rómában. '

1927. febr. Balug<iZiéZi-
vojin berlini jugoszláv :kö-
vet 'a berlini szovjet követ-
ség útján a szovíetorosz-
jugoszláv kapcsolatok fel-
vételét kezdeményezi.

1927. febr. 1. A januári
községtanácsi választások
alkalmával szenvedett sé-
relmek míatt a horvát pa-
rasztpárti miniszterek kl-
válnak a kormányből,

1927. máre, 5-14. Jugo-
szláv csapatösszevonások az
albán határon.

1927. máre, 25. A Jugo-
szláv csapatokat visszavon-
ják az albán határról.
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1926. dec. 2. Pilsiidski
kormányalakítása .

1926. dec. 8. Országgyű-
lési választás. 245 mandá-
tumból 171-et az egységes
párt nyer el.

1926. dec. 9.:A Népszövet-
ség Tanácsa tudomásul ve-
szi, hogy Magyarország be-
vezeti a pengő pénzértéket
és az idegen pénznemek
forgalmát szabaddá telte.

1927. jan. 29. Megnyílik a
nemzetgyűlés helyébe lépő
kétkamarás magyar ország-
gyü.lés.

1927. marc, 5. A Népszö-
vetség napirendre tűzi az
erdélyi birtokperek tárgya-
lását.

1927. máre, 15. A csehek
ratifikálják az ideiglenes
cseh-magyar 'kereskedelmi
szerződést. "

ROMANIA

1927. febr. 3. A belügy-
miniszter rendelete felfüg-
geszti a gyülekezési [ogot
Erdély termetén.

1927. febr. 15. A Román
Allamvasutak megtiltják
alkalmazottaiknak., hogy az
utazóközönséggel magyarul
beszéljenek.

1927. márc. Mivel az op-
táns perben Illetékes párisi
döntőbíróság román tagja
lemondott, a Népszövetség
Magyarország kérésére új
előadóul kínevezí Sir Aus-
ten Chamberlaint. I I

192'7. márc. 27. A mini sz-
tertanács a kísebbségí isko-
lák számára államsegélyt
szavaz meg,

1926. nov. 5. Az összes
ellenzéki pártok feloszlatá-
sa Olaszországban.

1926. nov. 24. Brit alkot-
mányreform: a birodalom
az angol király szuveréní-
tása alatt társult egyénran-
gú hatalmak szövetsége.

1926. dec. 1. Jugoszlávia
az albán ügyben taltakczá-
sát jelenti be a Népszövet-
ségnél.

1926. dec. 28. Olasz- és
Németország barátságí és
biztonsági szerződést köt-.
nek eiymással~

192'7. márc. 19. Olaszor-
szág felhívást intéz az ér-
dekelt hatalmakhoz, meg-
vádolva Jugoszláviát, hogy
Albánia katonai meg szállá-
sára készül. Párizs elutasít-
ja az olasz felhívást, London
tiltakozását jelenti be az
albán határon történő csa-
patmozduIatokkal szemben.
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1927 ápr. 24. A nemzet-
gyűlési választásokon a
kormányzat önkényes in-
tézkedései ellenére 3121 oszt-
rák szociáldemokrata párt
71 mandátumot szeréz a
keresztényszocialisták 73, a
nagynémetek 12 és a Land-
bund 9 mandáltumával 1927. május 20. Az 1927.
szemben. A bécsi község- évi tavaszi választásokon a
tanácsi választásokon közeli demokratikus egység párt ja
70%-os szocíáldernokrata (Demokratdesesski Szgovor)
többség alakul ki. - Karl nagyarányúgyozeImet arat.
Seitz, Ferdinand Skarett A demokraták 167 mandá-
országos párttitkár, Ellen- turnot szereznek az utánuk
bogen és Eldersch képvise- következő parasitpárt 41
lők országos felhívásIt in- mándátumával szemben.
téznek a szervezett mun-
kássághoz az osztrák szö- !
vetségí államot fenyegető
belpolitikai veszélyek elhá-
rítása érdekében.

1927. ápr. 5. Perié Ninko,
Nínőíé külügyminíszter
utóda, Rómában aláírja a
jugoszláv-olasz barátsági
szerződést.

1927. ápr, 17. 'A belgrádi
I vezérkar kifejezett kíván-
ságára Uzunovié vísszavo-
nul. Utána - a délszláv
politikában elsőízben

~ pártonkívüli nacionalistat I~J~ máj. 1~-15. Jáchi- kormány alakul Vukiéevié
mlÍvban (Joachlmsthal) Be- elnöklésével. - A Vukiée-
nes elnökletével összeül a vié-kormány egyébként
kísantant külügymíniszte- nem mutatkozík be a parla,
remek konferenciája. Amentben, hanem elnapolja,
konferencián megvitatják majd felfüggeszti a skup-
az olasz-magyar barátsági stínát.
szerződéssel (ápr, 5.) előál-
lott ú] helyzetet.

1927. máj. 27. Masarykct
harmadízben választják
Cpehszlovákia elnökévé.
u'W. ~láj. 31. Prágában a

csehszlovak' agrárvámok
figyelembevételével három- I
éves csehszlovák-magyar
kereskedelmi és vámtarifa
szerződést kötnek. !A szer-
ződés Magyarországon az
1927: XVII. t.-c.-ben tör-
vényerőre emelkedik.

1927. ápr. 17. A jugoszláv
korrnány külügymínísz-
tere, a demokrata párt-Í
hoz számító Marinkovié
Voja balkáni békepoliti-
kát hirdet Bulgária irá-
nyában.

1927. május 31. A Nép-
szdvetség Tanácsa meg-
szüntetí Bulgárta katonai.
ellenőrzését. A szövetséges
katonai bizottság elhagyja
Szóflát,

1927. június 4. Bolgár il-
letékes hely a [ugoszláv-
albán diplomáciai kapcsola-
tok megszakadásakor nyi-
kozatot ad ki, melyben ér-

I
dektelenséget nyilvánít az
albániai eseményekkel kap-
csolatban.

1927. júl. Korosec, a szlo-
vén klerikálisok vezére,
Marinkovié külügymínísz-
ter megbízásából Szófiában

1927. júl. 14. ~letbelép az tájékozódik a bolgár-jugo-
új csehszlovák kőzlgazga- szláv kőzeledésí tárgyalások
tási reform, mely végleg lehetőségeiről. Ujabb
megszünteti a nagyrnegye diplomáciai affér ("Gjuras-
(zsupa) rendszert és létre- kovíé-ügy") Belgrád és Ti-
hívja az országos vagy tar- rana között. Gjuraskoviőot,
tornányí autonómiákat, A'Zi a tiranai szerb követség al-
öt országrészben (Csehor- bán tolmácsát, állítólagos
szág, Morvaország, Szilé-I bízalmas szelgálatok miatt
zia, Szlovenszkó és Kárpát- letartóztatják az albán ha-
alja) "tartománygyűlése- tóságok, Az eset miatt egy-
ket" szerveznek, melyek időre megszakadnak a dip-
élén országos elnökök álla- Iornácíaí kapcsolatok Ju-
nak. Az u. n. "tartomány- goszlávia és Albánia kö-
gyűlések" csupán közigaz- zött. A viszályt az érdekelt
gatásí testületek, határozá- nagyhatalmak közelépése
taikat a mínisztéríumok (angol-francia-olasz inter-
megsemmísíthetík. venció) elsimít ja.

1927. júl. 15. Szoeíaltsta
monstre-tüntetés Bécsben.
A Seipel-kormány a felvo-
nuló munkások ellen moz-
gósitjaa fegyveres Heim-
wehrt es Schober rendőr-
osztagait. A tüntetésnek,
melynek során kigyullad
és leég az igazságügymí-
nísztériurrr (Justizpalast),
számos munkáshalottja van.
- Sehober karhatalmi osz-
tagaí a fegyveres túlerő se-
gítségével letörik a bécsi
munkásság "júliUSi forra-
dalmát".
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1927. jún.
egy emigráns
meggyilkolj a
Szovjet-Unió
követét,

7. Varsóban
fehérgárdista
Vojkovot, a
varsói nagy-

MAGYARORSZÁG

1927. ápr, 2. Török-ma-
gyar kereskedelmi szerző-
d~s.

,1927. ápr. 4. Olasz-magyar
barátsági, békéltető- és
döntőbírósági szerződés.

,1927. maj. 31. Magyar-
csehszlovák kereskedelmi
és vámtarífaszerződést köt-
nek Prágában.

ROMÁNIA 1J1!.AGTC:nmíNET

1927. ápr, 2. Cannona tá-
bornok Portugália elnöke
és diktátora.

1927. ápr. 21. Munkaügyi
szervezet korporációs ala-
pon Olaszországban (Carta
del Lavoro).

1927. ápr, 24-30. Nép-
szavazás: a lakosság nem-
zetiségét "nepl eredete"
alapján állapítják meg. Szá-
mos székelyt román szár-
mazásúként vesznek fel.

1927. máj. 10. Sándor Jó-
zsef magyar képviselő tilta-
kozik a román parlament-
ben ,a népszámlálási. mód-
szerek ellen. - A román
korrnány konkordátumot
köt a Szentszékkel: az er-
délyi kat. püspökségeket a
bukaresti érseknek rendélik
alá.

1927. máj. 4. Gentben
megnyílik a Nemzetközi Vi-
lággazdasági értekezlet.

1927. máj, 26. Az angol
. konzervatív kormány beje-
lenti a diplomáciai és
kereskedelmi kapcsolatok
megszakitását a Szovjet-
Unióval.

1927.jún.4. Br atianu élesen
támadja az Avereseu-párt
olaszbarát külpolitikáját s
amikor Marioileseu helyet-
tes pénzügyminiszter a libe-
rálisok külföldi mesterkedé-
seíü éles krítíkával illeti,
Br a tíanu kieszközli Ave-
rescu felmentését. Utóda
rövid ideig B. Stirbei, majd
Br atíanu, aki az erős terror
mellett lefolytatott júliusi
választásokon döntő sikert
ér el.

1927. jún. 25. C'odreanu s
néhány párthíve szakít Cu-
zával s megszervezí a "Mi-
hály arkangyal légió"-t,
amely 1930-ban, antiszemita
és antikommunista pro-
grammal, a Vasgárdává ala-
kul át.

1927. júl. 7. A parlamenti
választásokon Br atianu
nemzeti liberális párt ja a
mandátumok háromnegye-
dét kapja.

1927. júl. 20. Nyilvános-
ságra hozzák a Il'égóta be-
'tegeskedő Ferdinánd halá-
lát. :

11927. jul. 15. A bécsi. sze-
eialista munkásság "júliusi
forradalma".

1927. júl. 21. A parlament
Mihályt királlyá nyilvánít-
ja; hivatalát a királyi jogo-
kat gyakorló régenstanács
veszi áto

4.77
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1927. aug. A július 15-i
szeeialista felkelés leverése
után a Seipel-konnány a
Helmwehrt félhivatalÜ's
karhatalmi szervévé teszi.
A karhatalmi politikai szer-
vezet vezetője J_ SteidIe,
katonai irányítój a Papst
volt porosz őrnagy lesz.
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1927. október 10. Stipben
macedon forradalmárok
merényletének áldozatául
esik Kovaéevlé jugoszláv
tábornok. A merénylet kö-
vetkeztében - bár a bolgár
saitó egységesen elítéli azt
- a bolgár-jugoszláv vi-
szonyban újabb feszültség
következik be.

1927. november ll. A
belgrádi jugoszláv-francia
szerződéssel kapcsolatban a
bolgár sajtó a balkáni beke-
rítő politika veszélyeiről
cikkezik.

1927. dec. 15. Tizennégy
hónapos huzavona után
Hlmka szlovák néppárt ja
belép a 'kormányba és két
tárcát ~ap. Az első Hlinka-
párti szlovák miniszterek

I
Marko Gazik, illetve Lude-
vit Labaj (unifikációs) és
Jozef Tlso (egészségügy),

1928. jan. Közzéteszik a [á;
rásí közígazgátásí rendszer;
ről szóló kormányrendele-
tet, mely szerínt a közigaz-
gatás ügyeinek legfőbb ve-
zetése Csehországban 120.
Morvaországban és Szi-
léziában 60, Szlovensz-
kóban 54 és Kárpátal-
ján 18 tagból álló "tarto-
mánygyülésekre" tartozik.

JUGOSZLAVIA

1927. aug. Boris bolgár és
Sándor jugoszláv uralko-
dók állítólagos müncheni
találkozója. A találkozó
megtörténtét később mind
Belgrád, mind Szófia eré-
lyesen cáfolják.

1927. szept, ll. A skupstí-
nai választások után Vukí-
éevíé beveszi kormányába
a radikálisokat, demokra-
tákat és szlovén klerikáli-
sokat. ' I

1927. okt. 10. A "Kova:ce-
víé-ügy". A délszerbíaí
Stipben Kovaéevlé jugo--
szláv tábornok, dandárpa-
rancsnok ellen elkövetett
halálosvégű macedón ;me-
rénylet következtében ki-
éleződik a [ugoszláv-bolgár
viszony.

1927. nov. 9. Radié és Pri-
biéevíé megkötik a pa"
raszt-demokrata koaliciót
Vukiőevíé kormánya ellen.

1927. nov. 15. Marinkovié
külügymíníszter bejelenti a
skupstinában a francia-
jugoszláv barátsági szerző-
dést. A nagyfontosságú be-
jelentés alkalmával Sándor
király - elsőízben - meg·
jelenilt a skupstínában.
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1927. nov. 25. A Vilna
miatt bekövetkezett len-}
gyel-litván viszály háborús
állapotra vezet. - Lengyel-
ország a Népszövetséghez
fordul.

1927. dec. ll. A Népszö-
vetség közbelépésére meg-
szűnik a hadiállapot Len-
gyelország és Litvánia kö-
zött.

ROMANIA

1927. aug. 17. Román-ju-
goszláv egyezménya kéj;ál-
lamot érintő iskolaügyek-
ben: később a szkupstína
nem hajlandó ratifikálni.

1927. nov. 23. 1. Bd.tianu
meghal: a régenstanács a
népszerűtlen Vinti11l:Br1l:tia·
nut nevezi ki utódjául.

. ,."

1927. szept. 18. Hínden-
burg tannenbergi beszédé-
ben visszautasítja Németor-
szág háborús felelősségét.

1927. okt. 25. Trockijt ki-
tiltják a Kommunista Párt
központi bízottságából,

1927. nov. 22. Tiranában
húsz évre szóló véd- €JS dac-
szövetséget köt Albánia
Olaszországgal.

1927. dec. 2. Az· oroSI2J
kommunista párt XV. kon-
gresszusán elhatározzák Fl
mezőgazdaság teljes kollek-
tivízálását,

1927.. dec. 28. Amerika
külügyminisztere, Kellogg,
jegyzéket intéz Franciaor-
szághoz a háború kiküszö-
bölése végett.
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1928. máj. Az osztrák ha
tóságok elutasítják az állí-
tólagosan Bécsben tartóz-
kodó Kun Béla volt ma-
.gyar ,külügyi népbiztos ki-
adatására vonatkozó ma-
gyar jegyzéket.
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1928. jan. 1. A szlovák
néppárt lapjában, a Slovak-
ban "Vacuum iuris" cím-
mel vezércikk jelenik meg
a tíz év előttí túróeszerit-
mártoní deklaráció állítóla-
gos záradékaról.

1928. jan. A szerb de-
mokratapárt országos kon-
gresszusán Marinkovié ju-
goszláv külügyminiszter
éles támadást intéz Bulgá-
ría ellen.

1928. jan. 27. Az 1924-ben
kötött ötéves jugoszláv-
olasz "római egyezmény"-t
a szerződő felek már csak
hat hónappal hosszabítják
meg. BelgrádeIhatáro,zza,.
hogya régen halogatott
"nettunoi szerződések"-et
ratifikálás végett a skupsti-
na elé terjeszti, ami a to-
vábbiak során a Radié-
Príbiőevié obstrukcióra és
horvát népvezér elleni po-
litikai merényletre vezetett.

1928. j~. 20. Modus vi-
vendi Prága és a Vatikán
xözött. A Szeritszék hozza"
járul, hogya csehszlovák
területen lévőegyházme-
gyék részben se tartozza-
nak leülföldi egyházi fenn-
hatóság alá és püspök csak
csehszlovák állampolgár le-
hessen, akinek esküt kell
tennie a köztársaság alkot-
mányára. Ennek ellenében
Prága elrendeli a lefoglalt
egyházi birtokok zárlatának
feloldását. 1928. febr. 3. Kormány-

válság Belgrádban. a de-
mokrata miníszterek kilép-
nek a kormányból.

1928. febr. 8. Vukíőevíé
beadja lemondását.

1928. febr. 23. Az UJ
Vukiéevié-kormányt a Ra-
díó-vPribiéevíc koalícíó vi-
haros obstrukcíóvaj fogad-
ja a skupstínában.

1928. máre, Seton Watson
második szlovenszkói útja
után írt cikksorozatában
kijelenti: megokolt a szlo-
venszkóí kisebbségi kérdé-
sek rendezése, mert a halo-
gató politika a dunai békét
veszélyeztetné.

l1928. márc. 1. Végleg
mégalákul a szlovenszkói
magyarság vezető közmű-
velődési egyesülete (SZM-
KE).

1928. márc. 8. Radié tom-
boló vihar közepette elmen-
dott skupstinai beszédében
a szerb kormánypolítika
eddigi intézőit az első vi-
lágháború felidézésével vá-
dolja.
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1928.febr. Maniu takti-
kai okokból szövetségre lép
a szocia:listapárttal s ezzel
biztosítja magának a szeeia-
lista világsajtó támogatását.

1928. márc. 4. Altalános
választások Lengyelország-
ban. Példátlanul heves küz-
delem a kormánypárt és a
baloldali pártok között. A
kormánylista csupán a sza-
vazatok 27.6százalékát kap-
ja, Pilsudski mégis kor-
mányt alakít.

1928.ápr. 14.Litvániában
a kormány feloszlatja a
parlamentet és életbe lép-
teti a diktatúrát. - Újabb
feszültség Lengyelország és
Litvánia között.

1928.márc, 15. Az anya-
országi és a külföldi ma-
gyarság nagy ünnepségek-
kel üli megmárcius 15-ikét,
amely ezúttal először or-
szágos, törvényileg elren-
delt nemzeti ünnep. New-
Yorkban 120.000ember je-
lenlétében leplezik le Kos-
suth Lajos szobrát. i

1928.máj. 6. A nemzeti-
parasztpárt gyulafehérvári
gyűlésén élesen megbélyeg-
zi a liberálisok uralmát.

1928.máj. 8. A londoni
román követség követelésé-
re Anglia kiutasítja terüle-
téről Károlyt, aiki Belgium-
ban telepedik meg.

31 Radisics E.: A Dunatáj III.

1928.jan. 6. Trockijt Tur-
kesztánba száműzik.

1928.márc. 19. Litvinov
Genfben valamennyi fegy-
vernem eltörlése mellett
foglal állást,

1928. ápr. 10. Törökor-
szágban megszüntetik az iz-
lám államvallási jellegét.

1928.máj. 20.A német bi-
rodalmi választások a szo-
eialista és kommunista pár-
'tok nagy győzelmével vég-
ződnek.
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1928. július 7. Protcgerov
tábornokot a macedon for-
radalmi szervezet egyik ve-
zetőjét, a balkáni megegye-
zési politika ellenzőjét,
Mihailov macedon vezér
utasítására agyoruövik.A
merénylet mély hatást kelt
Szófiában. Protogerov ha-
lála után a macedon forra-
dalmi szervezetben bomlási
folyamat kezdődik,

1928 júl. 1. A' Szlovensz-
kón és Kárpátalján életbe-
léptetett cseh-szlovák köz-
igazgatási reform értelmé-
ben megszünik a szlovensz-
kói teljhatalmú mínisztérí-
um, a terület tartományi
elnököt kap.

1928. aug. 1. Szlcvenszkó
első országos elnöke Ján
Drobny volt zsolnai járás-
bíró. Ugyanakkor kíneve-
zik Kárpátalja (Podkar-
patska Rus,) országoselnö-
két is Anton Rozsypal volt
kárpátaljai alkormányzó
személyében.

1928. jún. 20. A Vukiée-
vié-kormány végül is sza-
vazásra bocsátja a nettu-
noí szerződéseket ratífíkáló
és becikkelyező javaslatát.

Radié és Príbiée-
vic a javaslat kitűzésekor a
koalícíó összes képviselőit
beküldik a skupstinába. A
vita forrpontján Radié sú-
lyosan megsérti a szerj, rni-
nisztereket, mire a bekö-
vetkezőkavarodásban Ra-
dic Punisa szerb radikális
képviselő közvetlen kö-
zelről hat lövést adott
az ellenzékre. Radiő
Pál és Basariöiek György
horvát parasztpárti kép-
viselők a helyszínen meghal-
nak, Radic István három pa.
rasztuártt képviselő társával
súlyosan megsebesül.

1928. jún. 21. A skupstí-
nában történtek hírére
Zágrábban forradalmi tün-
tetésekre kerül sor. - A

, kormány elnapolja a skup-
stinát és ostromállapotot
rendel el Zágrábban.

1928. júl. 4. Sándor jugo-
szláv király Pribíőevió
Szvetozár útján felajánlja
Radlónak a kormányelnök-
séget. A nagybeteg poli-
tikus azzal utasítja el a
megbízatást, hogy bízza
inkább semleges kormány,
ra Belgrád az ügyek inté-
zését. - Az uralkodó ek-
kor előbb Hadzié tábor-
nokkal tárgyal, majd a
szlovén radikálisok vezérét,
Korosecet bízza meg kor-
mányalakí tással.

1928. aua, 1. A Korosec-
kormány összehívja a skup-
stinát. Ugyanakkor Zágráb-
ban összeül a parasztdemo-
krata koalíció nagygyűlése
78 ellenzéki képviselő rész-
vetelével. A nagygyűlésen
elhatározzák a parasztde-
mokrata koalícíó klubjá-
nak. mint a "horvát nemzet
képvíseletének" megalakí-
tását.

1928. 'aug. 8. Radié István,
a horvát parasztpárt és a
horvát ellenzéki politika
vezére belehal a skupstíná-
ban szerzett sérülésébe.

1928. aug. 13. A skupstina
ratífikálja a ..nettunói 'szer-
ződéseket", amelyeknek ek-
kor már nem volt politikai
jelentőségük.



LENGYELORSZAG MAGYARORSZAG VILAGTöRTÉNETROMANIA

1928. jún. 5. É,s,zt és finn
képviselők érkeznek Buda-
pestre.

1928. jún. 8. Az optáns-
ügyben a Népszövetség Ta-
nácsa kölcsönös engedé--
kenységre szólítja fel a ma-
gyar és a román kormányt.

1928. jún. 27. Pilsudski -
betegségére hivatkozva -
lemond. Az addigi helyet-
tes miníszterelnök, Bartel !
alakít ~j kormányt.

31*

1928. jún. 22. A bukaresti
tábla kimondja a király
anyjának, Helena herceg-
nőnek Károlytól való elvá-
Iásáíl

1928. jul. 5. Venízelosz-
kormány Görögországban.
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11928. okt. 7. A Schutz-
bund napja Ausztriában.
A szervezett munkásság fel-
vonulásait a Heimwehr-
alakulatok megakadályozni
igyekeznek.

I
1928. dec. Michael Hai-I

nísch szövetségi elnök le-I
rnond, utódja Wilhem Mik-,
las. : i

I

484.

1928. aug. 21. Ivan Kur-
tyak, az "autonóm Kárpát-
orosz paraszt szövetség"
(Sojaz) elnöke "Petition des
Ruthénes en 'I'chécoslova-
quie conoemant l'autono-
mie de la Russie Subcar-
pathique" címmel emlék-
iratot intéz a Népszövet-
séghez, melyben a kárpát-
aljai területi önkormányzat
megadását követelí.

1928. aug. 27. Benes kül-
ügymíníszter Csehszlovákia
nevében Párizsban aláírja
a Bríand-Kellog paktumot.

1928 szept, 19. Benes
csehszlovák és Marinkovic
jugoszláv külügymíníszte-
rek Genfben aláírják a
csehszlovák-jugoszláv seö-
vetségí és barátsági szerző-
dés meghosszabbításáról
szóló egyezményt.

1928. október 15. A sza-
lonikii kikötő használata
tárgyában kötött jugoszláv-
görög megegyezést tartóz-
kodással ítélik meg Szóflá-
ban. I 1928. okt. 28. Országos ün-

nepségek Csehszlovákiában
a köztársaság fennállásának
tizedik évfordulója alkal-
mából. - Bydlo prágai
egyetemi tanár, a kárpát-
ukrán kérdés egyik szakér-
tője, a Ceskoslovenská Re-
publika folyóirat ünnepi
számában kijelenti, hogy a
Ruténföld csak ideiglenes
függeléke a csehszlovák
köztársaságnak, melyet
előbb-utóbb át kell 'engedni
Ukrajnának.

1928. nov, Michael Yu-
hász, az Amerikai Rutén
Nemzetvédelmi Tanács
(Rusin Council of National
Defense) elnöke "Wilson
elvei a cseh-szlovák gya-
korlatban" címmel emlék-
iratot intéz a prágai kor-
mányhoz.

1928 aug. 25. Macek Vla-
dimir a parasztdemokrata
koalíció (1. ,1927 nov. 9.) új
vezére.

1928. szept. 19. Genfben
csehszlovák-jugoszláv szö-
vetségi szerződést írnak alá.

1928. dec. 30. Korosec ju-
goszláv míníszterelnök
lemond. - Sándor elfo-
gadja a Korosec-kormány
lemondását és beható poli-
tikai tárgyalásokba kezd a
szerb vezérkarral.



LENGYELORSZAG ROMANIA

1921Y.'okt. 17. Lengyel-
orszá es Magyarország bé-
kéltető és választott bíró-
ságí egyezményt kötnek ..Az
egyezményt Walko Lajos
írja alá Varsóban.

MAGYARÖRSZAG I VILÁGTöRTÉNET

n92,8. szept. 6. Gömbös
feYószlatja .a fajvédő pártot
és belép az egységespártba.

1928. okt. 8. A magyar
koiTIíány csatlakozik a Kel-
l g-paktumhoz,

1928. okt. 17. Békéltető- és
va asztottbírósági szerződés
Magyarország és Lengyel-
ország között,

1928. okt. 20. A csepeli
vámmentes kikötő felava-
tása.

(1928. dec. A vorosvari
b§.nyáswk "éhség-felvonu-
lása" Budapestre.

~28. ~c. 17. A magyar-
román optáns-perben .köz-
vetlen tárgyalások kezdőd-
nek Abbáziában.

~9~8. dec. 19. A képviselő-
ház megszavazza az új ház-
szabályokat.

1928. ; aug. 27. Párisban
aláírják a Briand-Kellog-
paktumot, \

69~ szept, 10. KoloZE-
van nazv ner kezdődik a
kornrnunisták ellen. I

1928. szept. 1. A' tiranaí
albán nemzetgyűlés Ahmed
Zogot Albánia kírályává
választja.

'1928. okt. 7. Szocialtsta
tüiítetések Ausztriában.

9.28. okt. Az Országos
Magyar Párt székelyudvar-
helyi gyűlésén olyan sza-
bályzatot fogad el, amely
szerint la párt tagja mínden
magát magyarnak valló, 20
évnél idősebb román állam-
polgár.

1928 • nov. 10. Míután a
régenstanács felmentette
Bra tianu Vintílát, a kor-
mányt - Averescu sikerte-
len kísénletei után ~ Maniu
alak ítja meg.

1928. nov. 7. Hocvert vá-
lasztják meg aa Egyesült
Államok elnökévé. '

1928. dec. 12. Maniu párt ja
89.9%-os többséget szerez
magának a választás ok so-
rán. Közvetlen tár-
gyalások indulnak meg Ma-
gyarországgal az optáns-per-
ben.
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1929. jan. A lejárt osztrák-
csehszlovák (lánai) szerző-
dést nem hosszabbítják
meg.

1929. febr. 14. Kíélezö-
dik az osztrák szocíálde-
mokrácia elleni harc. A
Seipel-kormány megbízá-
sából, Sehober rendőrfőnök
utasítására házkutatást tar.,
tanak az osztrák szocíálde-
mokrata párt bécsi szék-
házában.

486

BULGÁRIA

1929. jan. A bolgár parla-
ment elfogadja a leva sta-
bilizálásáról szóló törvényt.
- Bulgária ratifikálja a
Kellog-paktumot, majd az
Egyesült Allamokkal kötőtt
döntőbírósági szerződést.

1929. febr. A községi ivá-
lasztásokon a kormányzat
vereséget szenved, A vá-
lasztási vereség nem ingat-
ja meg a Liapcsev-kormány
helyzetet.

CSEHSZLOVAKIA.

1!)29. jan. 3. Tukát, a
szlovák néppárt hivatalos
lapja (Slovak) főszerkesz-
tőjét, a pozsonyi ügyészség
államellenes tevékenység
cimén letartóztat ja.

1929. jan. 25. Sikertelen

I
csehszlovák kísérlet a le-
járt osztrák-csehszlovák
szerződés rneghosszabbítá-
sára. I

1929. febr. 1. Sv hla a
Tuka-ügy nyomán támadt
belpolitikai válság követ-
keztében lemond. Utódja a
szintén agrárpártí Franti-
sek Udrzal.

1929. febr. 14. A szlovák
néppárt rendkivüli értekez-
letén a csehszlovák együtt-
müködésthirdető u.n. kom-
promisszumos frakció kép-
viselőit, Jurigát és Torna-
neket kizárják a pártveze-
tőségből.

1929. jan. 6. A "Fehér
Kéz" végrehajtja az u. n.
"alkotmány-puccsot". A ki-
rály feloszlatja a skupsti-
fiát, semmisnek deklarálja
az 1921. évi vidovdani al-
kotmányt és elrendeli a
katonai önkényuralmat. A
kírályi diktatura első kor-
mányát Zívkovíé tábornok
alakítja meg, aki egyben a
belügyminiszterí tárcát is
megtartja. - Sándor király
felkérésére Korosec a szlo-
vén klerikálís ok nevében
bejelenti az önkényuralmi
kormány támogatását.

1929. jan. 7. Uralkodói
rendelet az "államtanács,
mínt legfelsőbb közígazga-
tási bíróság" feláUításáról.

1929. jan. 8. A Zivkovié-
kormány közzéteszí a diktá-
tura sajtótörvényeit. Teljes
sajtócenzúra és közlési tila-
lom Jugoszlávia egész terü-
letén.

1929. jan. 24. Feloszlatják
az összes jugoszláv párta-
kat.

1929. jan.. 27. Az 1927-ben
kötött "Pace dí Roma"
(olasz-jugoszláv ideiglenes
barátsági szerződés) hatá-
lyát veszti

{1929. febr. Zivkovié mi-
ni~relnök diktátori telj-
hatalommal átszervezí az
állami közigazgatást, négy
mínísztériumot megszün-
'tet, kettőt összevon. A
Magyar Párt, mely skup-
stinai és tartománygyűlésí
képviséletét a pártfeloszlató
rendelet következtében el-
vesztette, bejelenti végleges
megszüntét,

1929. febr. 10. A bolgár
határnak jugoszláv részről
való megnyitása enyhíti a
iugcszláv-bolgár feszültsé-
get.

1929. febr. 17.Királyi ren-
delet végleg meghatározza
az államtanács. mint ta-
nácsadói szerv munkakörét.
A 17 tagból álló államtanács
elnökévé M. Políöevíéet ne-
vezik ki.
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1929. jan. Fél-diktatúrás
állapot Lengyelországban.
A tekintélyuralmi Irányzat
szálai Pilsudski marsall ke-
zében futnak össze, akivel!
az országot kormányzó Ú. n.
"ezredesi bIo kk" 'nyiltan
rokonszenvez. '

1929. jan. 5. Magyar-tö-
rök semlegességí és válasz-
tottbírósági szerződés,

1929. febr. Lengyeloszág
elfogadja a Kellog-paktu-
mot,

11929. febr. 14. Magyar-
ország' csatlakozik a Bri-
and-Kellog-paktumhoz.
(1929:XXXVII. t.-c.)

I
J 1929. jan. A Maníu-kor-

má'fí.Y szanálási akciót kez-
deményez, francia pénzügyi
ellenőrzés mellett.

1929. jan. 5. Királyi dik-
tatúra és alkotmánypuccs
Jugoszláviában.

1929. febr. A Maníu-kor-
mány sikeres próbálkozást
tesz a lej stabílízálására.

1929. febr. 9. Románia
Moszkvában csatlakozik a
Kellogg-paktumhoz, ami ál-
tal bizonyos közeledés jön
létre Románia és a Szovjeb-
Unió közt.

1929. febr. 11. A római
szerződésben Olaszország
elismeri a Vatikánváros
különállását és rendezi a
Szeritszékkel a többi függő
kérdést.

1929. febr. 18. Trockijt
száműzik a Szovjet-Unió-
ból.
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,1929. febr. 24. Szocialista
és fasiszta tüntetések Bécs-
ben. ,Az utcai összetűzések
során a Schützbund kény-
telen felvenni az önvédelmi
harcot a provokáló Heim-
wehrrel szemben. Az össze-
tűzéseknek több halálos
áldozata van.

1929. márc. A Heimwehr
alkotmányváltoztatást kö-
vetel, mely a szövetségí el-
nök hatalmát megerősíti és
a szocialtsta vezetés alatt
álló Bécs jogkörét korlá-
tozza. Ebben 'az értelemben
megjelenik a szövetségí el-
nök jogainak kiszélesítésé-
ről szóló hivatalos rendelet.
A később uralomra kerülő
Sehober viszont - általá-
nos meglepetésre, de nyil-
vánvaló taktikai okokból
- a szocíáldemokrata párt
bevonásával újabb alkot-
mánytervezetet készít. A
kompromísszumos terveze-
zetet csak 1929 őszén Seho-
ber szövetségí kancellár ki-
nevezése után hozzák nyil-
vánosságra.

1929. febr. 20. HodZa cseh-
szlovák kultuszmíníszter ki-
.válík az Udrzal-kormány-
ból. Távozásának állítólagos
oka a Radiccsal folytatott,
"kisántánt-ellenesnek" mi-
nősített agrárpolitikai tár-
gyalás. Hodza utódja a
centralista Anton Stefánek.

1929. március 1. Bolgár-
jugoszláv konterencía Pi-
rotban a macedon kérdés
körül támadt bonyodalmak
tisztázása ügyében . ..- A pi-
roti tárgyalásokon felmerül
a bolgár-jugoszláv határ-
forgalom és kettős birtoko-
sok ügyének rendezése, va-
lamint egy határmenti sem-
leges zóna megállapítása. A
tárgyalások hosszabb meg;
szakítás után eredményte-
lenül zárulnak.

1929. márc. A 2ivkovié-
korrnánv átmenetileg inter-
nálja Pribíéevíő Szvetozárt
és letartóztat ja ~acek és
Predavec horvát parasztpár-
ti vezetőket. - Kosutíó és
Krnjevié horvát parasztpár-
ti képviselők külföldre me-
nekülnek. - Pera Zivkovió
miniszterelnök feloszlatja a
jugoszláviai egyesületeket.
a katonai jellegű. szélső-
jobboldali Národna Odbra-
na (Nemzetvédelem) kivéte-
lével. '

1929. ápr. 3. Seipel le-
mond és röviddel később
visszavonul az osztrák ke-
resztényszocialísta párt élé-
ről is. Utódjaként a keresz-
tényszocialista Streeruwitz
kormányt alakít. A Stree-
ruwítz-kormány alkancel-
Iárja a landbundista
Schumy, - Kiderűl, hogy
a Heimwehr által előter-
jesztett alkotmánytervezet
szerzője Seipel volt.

1929. ápr. Eredménytelen
a csehszlovák-magyar ál-
lampolgárságí és riyugdij-
tárgyalás.

1929. ápr. 12-19. Szélső
jobboldali emígránsok (Pa-
velié, Peröec) tárgyalásai
Szófiában macedón forra-
dalmi vezetőkkel. Belgrád
tiltakozik Szófiában.

{1929. máj. 1. Szeeialista
és Heírnwehr összetűzések
Bécsben. A Schutzbund
visszaszorítja a támadó
Heimwehrt.

11929• máj. 7. Az európai
államok "únióját" ajánló
Bríand-tervet az osztrák
szocíalísta saitó rokon-
szenvvel fogadja.

1929. május. Csehszlová-
kia háromoldali döntőbíró-
sági szerződést kőt a bel-
grádi kísantant-konferen-
cián.: \

1929. május 24. A kís-
ántánt katonai szerződésé-
nek megújításával Kapcso-
latban a bolgár saító az
"elintézetlen balkáni prob-
lémákról" íro

1929. jún. A bolgár-gőrög
közeledésí tárgyalások is-
mét megszakadna:k. - Bol-
gár-csehszlovák tárgyalá-
sok a barátsági szerződés
megkötése tárgyában.

1929. Jun. A Jugoszlávia
számára kilátásba helyezett
francia kölcsön meghiusul.
- Görög-jugoszláv barátsá-
gi és döntőbírósági szerző-
dést írnak alá Athénben.
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1929. máre, A Switalski-
kormány hozzájárul Kl. szov-
jet-orosz békejavaslathoz.
Zaleski külügvmíníszter
aláírja Moszkvában az ú. n.
Lítvínov-paktumot.

1929.. ápr, 13.Lengyel kor-
rnányválság. Switalski mí,
niszterelnök kísebb kor-
mány-rekonstrukcíót hajt
végre.

11929.ápr. Magyar delegá-

j
cró tárgyal Prágában a két
országot érintő állampol;
gársági es nyugdíj kérdé-
sekről. A tárgyaló feleknek
nem sikerül megállapodás-
ra jutni. (

1929. máj. 21. Zalesky
Agost lengyel kűlügymí-
niszter Budapestre érkezik.

1929.máj. 23. Grandi olasz
külügyi államtitkár látoga-
tása Budapesten.

1929 jún. 6. A képviselő-
haz elfogadja a Kellog-pak-
tum becíkkelyezéséről szóló
törvény javaslatot.

1929. febr. 24. (lVIironeseu
román külügyminiszter
varsói látogatása.

1929. márc. A .Maníu-kor-
mány a kormánypártí ifjú-
ság számára katonai előké-
szítő szervezetet létesit
(voinie-alakulatok).

1929. máj. A kisantant
belgrádi értekezletéri meg-
erősíti a kölcsönös segély-
nyujtási paktumot és dön-
tőbíráskodási egyezményt
köt.

1929. ápr. 25. Az orosz
Kommunista Párt konfe-
renciája elfogadja az ötéves
tervet Oroszország gazda-
sági fellendítésére. I

1929. jun. 8. Ramsay Ma~
Donald munkáspárti kor-
mányt alakit Angliában.
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1929. jún. 14. A Streeru-
witz-kormány bevezeti az
új Lakástörvényt. '

1929. júl. 9. Angol-francia
demars Szófiában a bulgár-
[ugoszláv határincidensek
miatt.

1929. szept. 26. S'treeru-
witz átmeneti kormánya
átadja helyét a második
Schober-kabínetnek, Hai-
nisch volt szövetségí elnök
elvállalja a mezőgazdaságí
ügyek tárcáját az új Seho-
ber-kabinetben.
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11929. jún. 10. A budapest/
cse szlovák követ átnyújt-
ja a magyar kormánynak
a kísántánt államok de-
marsat a magyar kormány
"reviziósszellemű tevékeny-
sége" míatt.

1929. júl. 1. A "hidasné-I
metl incidens". A magyar
hatóságok által kémgyanú
alapján letartóztatott Pecha
Vince vasuti tisztviselő
miatt Csehszlovákia ideig-
lenesen beszünteti a hidas-
németi határforgalmát. A
határzárlat július 25-ig tart.

1929 júl. 29. A Tuka-féle
hűtlenségi pör a pozsonyi
törvényszék előtt. Tukát
a szlovák autonomista moz-
galom szándákos elmérgesí-
tésével, a köztársaság el-
leni kémkedéssel és hűtlen-

.séggel vádolják.

1929. szept. 4. A prágai
ifjúsági "kisántánt"-talál-
kozón elhatározzák a "kis-
ántánt-ífjúság" rendszeres
évi kongresszusaít.

.1929. szept. 25. Feloszlat-
ják a prágai parlamentet. A
nemzetgyülés feloszlatása
szeros összefüggésben áll
Udrzal míníszterelnök és
Hlinka éleshangú tárgyalá-
saival.

1929. okt. 15. Tukát a po-
zsonyi törvényszék "köz-
társaság elleni összeesküvés
és katonai kémkedés" cí-
mén 15 évi fegyházra ítéli.

1929. okt. 27. Az országo':
vá tsztásokcn az u. n.
"cseh-német kormánykoa-
líció" 128 maridátumot sze-
rez az eddigi 14S-tal szem-
ben, A koalícíón kívüli
pártok közül a szociálde-
mokraták 39, a Stfibrny-
Gajda-Pergler fuzió 3, a
kommunisták 30, a szlovák
néppárt 19 mandátumot
szeréznek. A Hllnka-párt-
ból kizárt Juriga-frakció
mandátum nélkül marad.
A német ellenzéki pártok
36, a magyar nemzeti és
keresztény szocíalísta pár-
tok választási blokkja 9, a
lengyel párt 2 mándátumot
kapnak.

1929. júl. 27. A középisko;
lai reform során a Zívkovíé
kormány 37 intézet kívéte-
lével megszüntetí a horvát-
országi középfokú intézete-
ket. Ugyanebben az évben
Szerbiában 61 úl középis-
kola felállítását engedélye-
zi a diktatúra kultuszkor-
mányzata.

1929. okt. Uj iskolai tör-
vények és állami tankönyv-
monopólium Jugoszlávia-
bán.

1929. okt. 3. A királydik-
tatura közigazgatásí rende-
lete kilenc bánságra osztja
az országot Ljubljana, Zág-
ráb, Banjaluka, Sarajevo,
Cetinje, Újvidék, NiS és
Skoplje székhelyekkel. Bel-
grád Zimonnyal és Pancso-
vával külön egységet al-
kot. - Az új közigazga-
tási rendelet kibocsátása
napján a szerb-horvát-
szlovén királyság (SHS) hi-
vatalos nevét "Délszláv Ki-
rályság"-ra (Kraljavina Ju-
goslavija) változtatják.



-1

LENGYELORSZÁG MAGYARORSZAG ROMANIA . ylLAGTöRTÉNET

l192~. jún. 12. Bethlen Pá-
ristran Poincaréval és a

I
francia külügyminíszterrel
folytat megbeszélést.

'1929. jún. 26. Az optáns-

I
perben folyt tárgyalások
eredménytelenül végetér-
nek. ' '

1929. júl. Német-lengyel!
likvidációs egyezményt
kötnek Varsóban. ,) I

I

I
, ~9. Júl, 22. Budapesten
magyar-bolgár békéltető és
döntőbírósági szerződést
írnak alá.

1929. aug. 26. A magyar
kormány az optáns-ügyet a
Népszövetség elé terjeszti,
mely azt szept, s-án napi-
rendre tűzi és előadójául
Henderson angol külügy-
minisztert bízza meg.

1929. szept, 19. A Népszö-
ve ég tanácsa Henderson
angol külügyminiszter ja-
vaslatára a magyarokat és
románckat közvetlen táro'
gyalás folytatására utasítja.

929. szept, 28. Négy
m n:Kanélküli tüntető nagy-
gyűlés Budapesten. Több-
száz baloldali személyt
rendőri felügyelet alá he-
lyeznek.1929. okt. Zaleski kül-

ügyminiszter Bukárestben.

1929. júl. 5. Románia és
Görögország kiküldöttel
Genfben megnemtámadási
és döntőbíráskodási szerző-
dést kötnek,

1929. júl. 30. :A II. szociá-
lista'-ínternacionálé végre-
hajtó bizottsága berni ülé-
sén elismeri, hogy a ma-
gyar népnek jogában ·áll a
II. Internacionálé támoga-
tását kérni az önrendelke-
zési íos érvényesítése te-
kintetében, de kímondja,
hogy "csak ,egy demokrata
és békés Magyarország kér-
heti az Internacionálé tá-
mogatását a magyar nép
szabad fejlődése tekinteté-
ben."
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~. júl. 20. '..A csiki ma-
ganjavak ügyében a Ma-
gyar Párt a Népszövetség-
hez fordul.

1929. okt. A magyar op-
táns-kérdésre vonatkozó ro-
mán-magyar tárgyalások
megszakadnak. - Zaleski
lengyel külügyminiszter
Bukarestben tárgyal. \ 1929. okt. 3. Stresemann

h1'l:-tál-a;-utóda Curtius. -
Henderson külügyminisz-
ter és Dovgalevszky párisi
orosz ikövet aláírják az an-
gol-szovjet diplomáciai vi-
szony helyreállításáról szólö
megegyezést.
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1929. dec, 7. Schober szö-
ve ségi kancellár végre-
hajtja a szocíáldemokraták
közreműködésével készült
kompromisszumos alkot-
mányreformot,

1 O. A Schober-kormány
erélyes fellépése következ-
tében belső bomlás indul a
Heimwehrben, J. Steidle
lemond, Papst őrnagyot, a
Heimwehr katonai szerve-
zőjét kiutasítják. A
Schutzbund szoros kapcso-
latot teremt a fasizmus le-
törésére szervezett európai
nemzetközi bizottságokkal.

U930. jan. Sehober szövet-
ségi kancellár a hágai kon-
ferencián eléri, hogy Ausz-
triát mentesítik minden jó-
vátételi kötelezettsége alól.
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1929. nov. Ujabb angol-
francia demars a jóvátételi
tárgyalások ügyében.

1929. nov. 8. Hlinka Udr-
zalhoz intézett levelében
bejelenti, hogy a szlovák
néppárt felmondja a koalí-
ciót és visszavonja ket mi-
niszterét a kormányból.

1929. dec. 7. Többhetes
kormányválság után meg-
alakul Udrzal és a cseh-né-
met koalíció második kor-
mánya. A kormányban 4
osehagrár, 3 szociáldemok-
rata, 2 cseh nemzeti szccí-
álista, 2 cseh néppárti; 1
cseh iparospár-ti és 1 nemet
szociáldemokrata miníszter
van. A pénzügyek vezetését
a párton kívülí ;Englissel
töltik be. Szlovák részről a
szociáldemokrata Dérer
Iván iskolaügyi miniszter
és az agrárpártí Juraj Sla-

I vik volt kassai zsupán,
belügyminiszter vesznek
részt. A németek részéről
Spina egészségügyi- és
Czech népjóléti rnínísz-
ter vállalnak tárcát a
kormányban. A má-
sodik cseh-nérriet koalí-
ciót a cseh agrárpártok.
szociáldemokraták, nemzeti
szociálisták, nemzeti de-
mokraták, cseh néppárt,
cseh iparospárt, nérriet szo-
ciáldemokraták és a Bund
der Landwirte alkotják.

L1930 Jan, 5. Az agrár- és
állatv'ámok ügyében hozott
felhatalmazásí kérvény ér-
zékenyen sujtja a magyar
exportkereskedelmet.

1930. jan. A szobranje el-
fogadja a mezőgazdaságí
terményele állami kivit,elé-
ről, a vámtarifák felemelé-
séről és a közalkalmazottí
illetmények leszállí tásáról
szóló javaslatokat.

1930. febr. A községí vá-
lasztásokon a Liapcsev-
kormány többséget ér el.

1930. rnárc. (}örögország
felmondja a bolgár-görög
kereskedelmi egyezményt.

1930 máre, 7. Országos
ünnepség keretében ülik
meg Masarykelnök 80. szű-
letésnapját, i

1929. nov. A Zívkovíé-
kormány engedélyezi a [u-
goszláviai nérriet Kultur-
bund-ot. A diktatura és a
jugoszláviai német kisebb-
ség érdekszövetséget köt.

1930. jan. Egész Jugo-
szlávia területére érvényes
egységes kereskedelmi és
váltójogí rendeletet léptet-
nek életbe.

1930. febr. A Maéek Vlac-
ko ellen indított politikai
pör a horvát parasztpárti
politikus fölmentésévei vég;
ződik. Később újabb eljá-
rást indítanak Maéek ellen.

1930. febr. 1. A királyi
önkényuralom egyházpoli-
tikai rendelete kimondja a
szerbiai, montenegróí és
boszniai mohamedán egy-
házak egyesítését.
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J 1929. nov. 25. Magyar-
&zfbarátsági és döntőbíró-
sági szerződés.

1929. nov. 27. Bethlen Istt-
van visszautasítja Baltha-
zár Dezső debreceni ref.
püspök demokratikusabb
irányzatot követelő 12
pontját.

1929. dec. 29. Ujabb kor- (1929. dec. 7. A budapesti
mányválság Lengyelország- egyétem diszdoktorokká
ban. A Switalskí-Icormány avatja Newton lordot, Sir
lemond. Kazimir Bartel Robert Gowert és George
kormányt alakít. Az új Sydenham lordot.
honvédelmi tárcát Pilsudski
vállalja. '

1930. jan. Lengyelország
aláírja a számára jelentős
pénzügyi előnyöket bizto-
sító hágai jóvátételi egyez-
ményeket.

1930. márc, Lengyel-ne-
met kereskedelmi, szerző-
dés,

1930. márc, :15. A szeeia-
listák és nemzeti demokra-
ták bizalmatlansági indít-
ványa miatt a Bartel-ker-
mány lemond. Miután Szy-
manskinak és Jan Pilsudski
(Józef Pílsudski fivérének)
kormányalakítási kísérlete
nem sikerül, március 30-án
Slawek lép kormányra.

11930. jan. 4. Létrejön a
m'a:gyar és román kormány
megegyezése az optáns-kér-
désben. - A hágai kon-
ferencia a magyar jóváté-
teli kötelezettséget akként
szabályozza, hogy Magyar-
országnak 1966-ig 13 és fél
rníllíó pengőt kell fizetnie.
Az egyezményt ápr, 28-án
írják alá Párisban s ezzel
Magyarország visszaszerzi
pénzügyi szuverenítását.
[1930. febr. 14. Bethlen a

m'tnrkanélkűliség problémá-
jának megoldásáról tárgyal
a szocíáldemokratákkal,
( 1930. marc, A világgazda-

s~álság egyre jobban
érződik Magyarországon. A
budapestkörnyéki gyár~-
ból tömegesen bocsátják el
a munkásokat. 1

1929. nov. Románia fel-
mondja összes , ideiglenes
jellegű kereskedelmi szer-
ződéseit és új tárgyalásokat
kezdeményez.

1929. nov. 2. Briand bu-
kása után Tardieu alakít
kormányt Franciaország-
ban. J

1929. dec. Rendkívüli kül;
politikai feszültség a
besszarábiai kérdés kiéle-
zödese miatt.

l1930:Jan. 4'.A hágai kon-
ferencl,a a nemet, osztrák,
bolgár és magyar jóvátétel
kérdéseit tárgyalja. i

1930. jan. 1. Közigazgatá-
si reform: a megyetanácso-
sok a közigazgatás egysze-
rűsítése végett egyesíthet-
nek nem egymás mellett
fekvő községeket is. Ezzel
megakadályozzák magyar
többségű községtanácsok
választását. A februári vá-
Iasztásokon csak Három-
szék és Udvarhely választ
magyar többségű törvény-
hatósági bizottságet. I

1930. febr. 6. Olasz-osz-
trá -- barátsági szerződést
írnak alá Rómában.
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1930. ápr, Megjelenik
Karl Renner volt szövet-
ségí kancellár, az oszt-
rák szociáldemokrata párt
egyik vezetőjének nagysza-
bású közgazdasági munkáia
"Allamgazdaság, világgaz-
daság és szocialízmus"
címmel. - Sehober kan-
cellár párisi tárgyalásai az
Ausztriának folyósítandó
nemzetközi kölcsönről.

1930. máj. Sehober kan-
cellár Londonban az oszt-
rák nemzetközi kölcsön
ügyében tárgyal.

I
1193(( jún. 14. Kereske-I

~d~ pótegyezmény Ausz-
tria és Magyarország kö-
zött. I

1930. júl. Nagy-Britannia
és Franciaország hozzájá-
rulnak az osztrák nemzet-
közi !kölcsRn folyósításá-
hoz.

49.4

I 1930. ápr, 18. A protes-
táns egyházakról szóló új

I
jugoszláv törvény az ál-
lamhatalom fennhatósága
alá rendeli a protes-
táns felekezeteket. Ugyan-
akkor megerősítik a mo-
hamedán egyházak egye-
sítéséről szóló korábbi ren-
delkezest. - Az egyházpo-
litikai rendeletek és általá-
ban a diktatúra közigazga-
tási rendeleteinek ..kodifí-
kátora" Srskié Milán, a
Zívkovió-kormány igazság-
ügyminisztere lesz.

I1930 ápr, 30. A csehszlo- 1930. ápr, 28. Jugoszlávia
váK"kormány jegyzéket in- aláírja a trianoni szerző-
téz a magyar kormányhoz 'désből folyó pénzügyi kő-
a felemelt agrárvámok el- [ telezettségek rendezése tár-
fogadására vonatkozólag. A, gyában hozott párizsi egyez-
jegyzék bejelenti, hogyazi ményt.
új vámtételek el nem foga-
dása esetén Cseh-szlovákia
az 1927. évi kereskedelmi
keretegyezményt dec. 15-re
felmondja. Magyar részről
hozzájárulnak a búza- és
rozsvámok emeléséhez a
lisztvámok úi vámtételét
azonban elutasítják, ami
rövidesen szerződés nélküli
állapotra és vámháborúra
vezet a két állam között.

1930. ápr, Tevfik Rüsdi
török külügyminiszter szó-
fiai látogatása.

1930. máj. Hágábari ren-
dezik a bolgár jóvátételi
kérdéseket. A vonatkozó
egyezményt Burov .külügy-
miniszter ratifikálja.

, 1930. jún. Liapcsev bol-
gar miniszterelnök buda-
pesti és prágai látogatása.

1930 jún. 20. Az új vám-
tételek miatt lengyel rész-
ről is elzárkóznak a cseh-
szlovák-lengyel u. n. "vám-
béke" egyezmény ratifiká-
lása elől.1930. július 22. Bulgáría

résztvesz a Bukárestben
rendezett balkáni mezőgaz-
dasági konferencíán. Beje-
lenti, hogy a bolgár kivitel
alig 45 százalékát fedezi az
összbehozatalnak.

1930. máj. 19-20. A lp.-
mondott Korosec közleke-
dési, majd erdő- és bánya-
ügyí mlníszter utódia Du-
sán Sermec a Zivkovié-kor-
mányban.

1930. jún. Zágrábban Be-
dekovié rendőrfőnök irá-
nyításával horvát politikai
monstre-pör kezdődik.-
Azcarate, a Népszövetség
kísebbségí osztályának ve-
zetője, látogatást tesz Bel-
grádban a Népszövetséghez
intézett kisebbségi pana-
szok tisztázása ügyében
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1930. ápr. A varsói szov-

jet nagykövetség 'ellen 'el-
követett bombamerénylet
következtében politikai fe-
szültség a Szovjet-Unió és
Lengyelország között,

1930. jún. Zaleski külűgy-
miniszter beszédet mond a
páriskörnyéki szerződések
revíziója ellen. - Grandi
olasz külügyminiszter Var-
sóban. :

MAGYARORSZAG

~!l. ápr. 11. Bethlen mi-
niszberelnök Rómában.-
A képviselőház megszavaz-
'za a fővárosi törvényjavas-
latot. \

1930. máj. 5. Walkó kül-
ügyminiszter Athénben alá-
írja a görög-magyar békél-
tető eljárási és választott
bírósági seerzödést.
~o. máj. 15. A Népszö-

vetség tanácsa hozzáj árul
Magyarország pénzügyi el-
lenőrzésének a megszünte-
téséhez.

~O. jún. 3. Cseh kezde-
menyezésre tárgyalások
kezdődnek Budapesten a
cseh-magyar kereskedelmi
szerződés revíziója tárgyá-
ban. (

1930.jún. 13. Grandi olasz
külügyminiszter Budapes-
ten.

}1930. jún. 14. Kereske-
delrfii pótegyezmény Ausz-
triával a gabona- és Iísztvá-
mok szabályozására. Az
életbeléptetés feltétele az,
hogy az osztrák kormány
hasonló változtatásokat te-
gyen az osztrák-jugoszláv
kereskedelmi szerződés en
is.

1930. jún. 16. Bethlen mí-
níszterelnők Londonban
folytat tárgyalásokat.

1930. júl. 7. Sehober oszt-
rák kancellár Budapesten.

VILAGTöRTÉNET

193Q.ápr. 16. Üj kereske-
delmi megállapodás Anglia
és 'a 'Szovjetunió között.

1930. ápr. 4. Dobrescu ko-
lozsvári tartományi igazga-
tó megtiltja 'a magyar nyelv
használatát a megyei és
községi tanácsokban.

1930. ápr. 22. A londoni
te ig"erészeti konferencián
létrejött megegyezés 1936-ig
szabályozza Anglia, Japán
és az Egyesült Allamok
tengeri haderejét.

1930. ápr. 23. Véres tün-
tetések Indiában; Gandhi
a nacionalista mozgalom
élére áll.

1193P.ápr, 28.A keleti jóvá-
téte re vonatkozó egyez-
mény aláírása ,árisban.
«Lásd 1930. jan. 4.)

1930. máj. 1. A Szovjet-
únió mezőgazdaságának hi-
vatalos kímutatása szerínt
az elsőrendű gabonatermő
kerületekben a kollektivi-
zálás kiterjed a parasztgaz-
daságok 40-50%-ra.

1930. máj. 5. Gandhit le-
tartóztatják.

1930. máj,. 17. Briand 26
eur pai kormánnyal közlí
az Európai Egyesült Alla-
mok felállítására vonatkozó
tervét.

1930. jún. 7. Maniu hívá-
sára Károly király vissza-
tér Romániába és elfoglalja
trónját.

1930. ~ún.13. A király
házasságának felbontását
most is ellenző Maniu he-
lyett Míronescu külügymi-
níszter veszi át a kormány-
elnökséget, azonban egyna-
pos uralma után ismét Ma-
Illiu kerül uralomra.

1930.júl. 21. Magyar szak-
-'ereK érkeznek Buka-

restbeegy délkeleti gazda-
sági blokk megalkotása
céljából. A terv cseh rész-
ről támasztott nehézségek
míatt meghiusul.

1930. júl. 18. A szocialis-
ták leszavazzak a német
kormányt, Brüníng lemond
a birodalmi gyűlést felosz-
latják.
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1930. aug. 1. Kisantant
sa ltőiroda létesítése Bécs-
ben. i

1930. ssept, Ernst Rüdi-
ger .Starhemberg herceg el-
vállalja a Heimwehr veze-
tését.

1930. szept. 30. A keresz-
tényszocialísta Vaugoin a
lemondott Sehober utódja-
ként kormányt alakít. A
rövidéletű Vaugoin-kabinet
alkancellárja a ker. szoc.
Richard Schmitz. - Az új
kormányban a Heímwehr
ú. n; Heimat-blockját Ernst
starhemberg belügyminisz-
teri minőségben képviseli.

1930. okt; Osztrák politi-
kai körökben visszatetszés-
sei fogadják Benes cseh-
szlovák külügyminíszternek
az osztrák belviszonyokkal
foglalkozó expozéját. - Sei-
pel kívánságára a prágai
osztrák követ tiltakozik az
expozé egyes megállapítá-
sai ellen.

U930. nov. 9. A;z 'osztrák
nemzetgyűlési választáso-
kon a szociáldemokraták
győznek. A szociáldemokra-
ta párt 72, a kereszténysze-
eialisták 66, a nagynemet
frakcíókból és Landbund-
ból alakult Ú. n, Sehober-
block 19, a heimwehristák
(Heimat-block) 8 mandátu-
mot szeréznek. A szociálde-
mokrata mandátumok szá-
ma a multhoz viszonyítva
eggyel gyarapodott, a ke-/
resztényszocialísták 6 man-
dátumot veszítenek,
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1930. szept. A Szent Szi-
nódus elhunyt elnöke, Kle-
ment, utódjául megválaszt-
ják Neofit mitropolitát.

1930. október 5. Görög kez-
deményezésre balkáni ken-
ferenciát tartanak Athén-
ben, melyen a jugoszláv és
a rornán delegátusok mel-
lett bolgár megbízott is
résztvesz.

11930. október 18. Bolgár
kezáeményezésre úlabb bal;
káni mezőgazdasági konfe-
renciát tartanak Bukárest-
ben, melyen bolgár részről
javaslatot terjesztenek elő
a balkáni gazdasági kőzele-
désre vonatkozólag.

1930. október 25. III. Bo-
risz bolgár cár házasságot
köt Viktor Emánuel olasz
kírály leányával, Giovan-
nával. l

1930. nov. A részleges
törvényhatósági választáso-
kon a bolgár demokrata-
párt (Liapcsev míníszterel-
nök párt ja) vereséget szen-
ved.

1930 aug. 1. Benes kül-
ügyminiszter kezdeménye-
zésére és az 1929. évi csor-
batói sajtókonferencia alap-
ján létrehívják a kísántánt
hírlapirók szövetségét, A
kisántánt sajtószövetség
közporrtját Prágában, a
sajtópropaganda - irodát
Bécsben állitják fel.

1930 ISlZept. 25. Masaryk
elnök egy Prágában tartóz-
kodó angol ujságírónak
adott nyilatkozatában em-
lítést tesz a békés területi
rendezés lehetőségéről.

1930 szept, 30. A csehszlo-
vák kormány téves közlés-
nek mínősítí az angol saj-
tóban napvilágot látott
Masaryk-nyilatkozatot.

1930 okt. 2. Udrzal cseh-
szlovák míníszterelnök ha-
sonló értelemben válaszol
a képviselőházban a Masa-
ryk-nyilatkozat és a "Szlo-
venszkó esetleges ikettéosz-
tása" ellen interpelláló
Hlinkának. Udrzal szerint
cseh-szlovák részről soha és
semminemű határkíígazí-
tást nem fogadnának el.

1930 nov. 11. Csehszlová-
kiábaU életbe lép az új őr-
lési és Iíszttörvény, mely
kimondja, hogy kűlföldi
búzát csak 25%-os arány-
ban .őrölhetnek a malmok s
csak ebben az arányban
hozhatják forgalomba. Ez-
zel a magyar búzát teljesen
kiszorították a csehszlová-
kiai piacról.

1930. aug. 25-28. Marin-
kovic jugoszláv külügymí-
níszter látogatása Buka-
restben.

1930. szept, Chéradame
fra ia publicista javaslata
alapján Belgrádban meg-
szervezik a jugoszláv anti-
revizionista ligát.

t .19.30. okt. 5. Balkán-ken-
ferenci a Athénben.

1930. nov. Srskié igaz-
ságügyminiszter elkészíti a
..nemzeti védelemv-ról szóló
rendeletet Jugoszlávia kö-
telező katonai szervezkedé-
séről.
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--------------------~--------------------~-------------------~~-------------------
1930. aug. 25-28. Marin-I

kovié jugoszláv külügymí- .
níszter bukaresti útja alkal-I
mával elvben megegyeznek
a később meg nem valósult l
román-jugoszláv vámunió-
ban. W~.!Laug. 28. (~Kelet-kö-

930. szept. 1. Ideiglenes zépeurópai államok varsói
kereskedelmi egyezmény gazdasági értekezlete.
Románia és Magyarország
között.

1930. aug. 25. Pilsudski át-
veszi a politikai Irányítást
Slawek miniszterelnöktől,
Pilsudskí kormányt alakít.

1930. aug. 28. Kelet-
középeurópai államok gaz-
dasági értekezlete Varsó-
ban.

1930. aug. 30. Moscicki el-
nök feloszlatja a parl amen-
tet, hogy az új országgyű-
léssei megszaváztassa az
alko.tmányreformot.

1930. szept. 10. Az ellen-
zéki pártvezér eket a kor-
mány rendeletére letartóz-
tatják.

930. aug. 13. Magyar-lett
békéltető eljárási és vá-
lasztott' bírósági szerződést
írnak alá Rigában.
\.!930. szept. 1. A "szep-

temberi tüntetés". Több-
ezer fővárosi munkás és
baloldali értelmiségi .tün-
tető felvonulása Budapes-
ten. A tüntetők ellen fel-
vonuló lovasrendőrattakek-
nak két halottja, számos
súlyos, többszáz !könnyű
sebesült je volt.

11930. szept. 13. Bethlen
enfben új kölcsön felvé-

teléről tárgyal.
~!O. s.zept. 28. A keleti

jóvatételek ügyében létre-
jött párisi megegyezés ered-
ményekép a Népszövetség
Tanácsa, a magyar ker-
mány kérésére, leveszi a
napirendről az optáns-kér-
dést.

/1930. 5Ilept. 14. A német-
oszá:gí'vá1asztásoKon a nem-
zeti szocialisták előretör-
nek (18%).

1930. nov. 16. Az országos
választásokon a kormány
váratlanul, könnyű győzel-
met arat, elnyeri a szavaza-
tok 55.7 százalékát.

19~nov. 18. Nemzetközi
'az'dasági konferencia Var-

sóban.

1930. okt. 18. Balkáni 1930. okt. 30. Görög-török
m zogazdasági konferencl.a barátsági és döntőbirósági
Bukárestben. szerződés,

I 1930. okt. 5. A Balkán-al-
lamok 'konrerencíája Athén-
ban.

1930. okt. '1. Buzdugan
régens meghal: helyét Má-
ria királyné akarja megsze-
rezní, de Maniu Sara~eanu
semmitőszéki bíróval tölti
be a régensi széket. A párt-
harcok kiélesednek: Maniu
kénytelen lemondani, utóda
ismét Mironescu. (Okt. 10.)

1930. nov. 1. Hailé Sze-
Ilasszié Abesszínia császára.

I

I
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1930. nov. 29. A Vaugoín-
kormány lemond. - Seipel,
Schmitz és Starhemberg
visszavonulnak.

1930. dec. Ender kancel-
lár elfogadja a Sehober ál-
tal kidolgozott osztrák-ne-
met vámunió tervet.

1930. dec. Sajtókonferen-
ci 'Szófiában a Balkán-ál-
lamok közeledéséről.

1930. dec. 4. A keresztény-
szocialísta Ender kancellár
kormányának külügymí-
nisztere és alkancellára
Schober, kereskedelmi mí-
nisztere a kereszténysze- I
eialista Heínl, közoktatás,
ügyí minisztere Czernak,
belügyminisztere a Sehober-
blockhoz tartozó Franz
Winkler. Vaugoin továbbra
is megtartja a honvédelmi
tárcát, - A Nemzeti Ta-
nács elnökévé a szocíálde-
mokrata Elderst választják,
a nemzetgyűlés alelnöke a
keresztényszocíalísta Ra-
mek.

1931. jan. 26. Bethlen Ist-
ván magyar miniszterelnök
bécsi látogatása alkalmá-
val osztrák-magyar barát-
sági és választott bírósági
szerződést kötnek.

1930. dec. 10. Sehober ex-
kancellár münchení elő-
adása az osztrák-német
gazdasági érdekközösségről.

1931. jan, Venízelosz gö.,
rög míníszterelnök bécsi lá-
togatása.

1931. jan. Bakardiev tá-
bornok, hadügyminiszter
lemond. Utódja Alexander
Kiszov tábornok,
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1931. jan. A királyi pár
látogatását Zágrábban tar-
tózkodással fogadják.

1930. nov. 25. Vámválság
é szerződésnélkülí állapot
Magyarország és Csehszlo-
vákia között.

60'-dec. 2. Népszámlálás'
Csehszlovákiában. A nép-
számlálási adatok szerínt
C'sehszlovákiában 7,448,632
cseh nemzetiségű lakossal
szemben 7,282.904 más
nemzetiségű él, úgymint
3,318.445 nérnet, 2,309.972
szlovák, 719.569 magyar,
568,941 rutén, 204.779 zsidó,
100.322 lengyel, 14.170 ro-
mán, egyéb 46.706. A nép-
számlálást adatok sérelmes
nemzetiségi felvétele míatt
a csehszlovákiaí nemzeti
kisebbségek számos peti-
ciót intéznek a Népszövet-
séghez. A magyarság arány-
száma a kérdőíveknek a
számlálóbiztosok által tör-
tént sérelmes kitöltés é mi-
att Pozsonyban, Kassán és
Ungvárt a 20 százalék alá
süllyedt.

1930. dec, 3. Barátsági
szerződés Jugoszlávia .és
Lengyelország között.

1930. dec. 10-15. Marinko-
vié külügyminiszter athéni
látogatása,

1930. dec. 15. A csehszlo-
va -magyar kereskedelmi
szerződést nem hosszabbit-
[ák meg. Megkezdődik a
vámháború a két ország
között, mely az 1931. jú-
liusi, illetve 1932. augusz-
tusi egyezményig tart.

1931. jan. 1. Szlovenszkó
ú] országos tartományi el-

. nöke Jozef Országh, eddigi
alelnök. - Megkezdik az
1.300 rnilliós belföldi köl-
csön jegyzését.
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1930. dec. 3. Lengyel-ju-
goszláv barátsági szerző-
dés.

1930. dec. A román libe-
ralis párt, vezérének, Vin-
tíla Br acianunak halála
után közeledik a kírályhoz
és kompromísszumot köt
vele.

1930. nov. 23. A kormány
győz a szenátusí választá-
sokon.

1930. dec. 5. Pilsudski a
közvélemény nyomására
visszaadja a kormányel-
nökséget Slawek volt rní-
niszterelnöknek. - Az új I
Slawek-korrnány csaknem
egészében átveszi Pilsudski I
korábbi kormányát, aki to-
vábbra is megtartja a had-
ügyí tárcát.

U931. jan. 26. Bécsben új
magyar-osztrák barátsági
és döntőbírósági szerződést
írnak alá.

/1930. dec. 9. Interpelláció'
elz angol alsóházban a
cseh-szlovák népszámlálási
összeírás "bizonyos viszás-
ságai miatt." - Delatour, a
Nemzetközi Statisztikai In-
tézet elnöke nemzetközi
felkérésre 'Elemhajlandó e1-
vállalnia vonatkozó nép-
számlálási adatok felülvizs-
gálását.

.1

1930. dec. 9. Walkó La-
jos külügyminiszter le-.
mond, utóda Károlyi GyulaI gróf. (1931. aug. 24-ig.)

1931. jan. A Slawek-kor-
mány békéltető tárgyaláso-
kat kezd az ukrán kisebb-
séggel. A lengyel-ukrán
megegyezés a kormányzat
merevsége következtében
meghiusul. Venizelosz
görög miniszterelnök varsói
látogatása.

l1930. dec. 15. Eredmény-
teten:ül végződnek a ma-
gyar-cseh vámtárgyalá-
sok; beáll a szerződésnél-

,küli állapot Csehországgal.

1931. jan. 15. A lengyel-
román szövetségí szerződést
öt évre meghosszabbítják.

1931. jan. 15. Genfben az
1926-i megállapodással azo-
nos úiabb lengyel-román
garancíaszerződést kötnek. '

1931. jan. 24. A Népszö-
ve seg lefegyverzési konfe-
renciát hív össze,
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1931. jan. 11. Mihalache
belügyminiszter betiltja
Codreanu mindkét szerve-
zetét; a csoport azonban az
elkövetkezendő választáso-
kon jelentékeny számú sza-
vazatot kap s így Codreanu
bekerül a képviselőházba.
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1931. márc. 3. Curtius ná,
met külügyminiszter bécsi
látogatása alkalmával Seho-
ber és Curtius meg egyez-
nek az osztrák-német regio-
nális szerződés (vámunió)
végleges formáját tartal.,
mazó bécsi jegyzőkönyv
szövegében.

1931. márc. 18. A keresz-
tényszociálista Thaler fÖld-

1

művelésügyi minisztert En-
gelbert Dollfuss váltja fel
az Ender-kormányban.

1931. márc. 19. SChober,'
osztrák és eurtius német
külügyminiszterek nyilvá- I
nosságra hozzák az osztrák-
német vámúnióról szölő bé-
csi jegyzőkönyvet.

1931. márc, 23. Francia-
ország, Csehszlovákia és
Olaszország tiltakozásukat
jelentik be az osztrák kor-
mánynál az osztrák-ne-
met vámúnió gondolata és
a bécsi jegyzőkönyv ellen.

19 • febr. 24. Magyar dé-
mars Prágában es Belgrád-
ban az egyre fokozódó ma-
gyarellenes sajtókampány
miatt. ;

1931. febr. Sufflay Milán
zágrábi egyetemi tanár,
horvát történész, politikai
merénylet áldozatául esik.
- Az egészségi okokból
Bécsben tartózkodó Zog al-
bán király ellen albán emí-
gránsok merényletet követ-
nek el. Zog sértetlen ma-
rad. kíséretének több tagja

egsebesül,
1931. febr. 24. A belgrádi

magyar követ kormánya
nevében démarsot nyujt át
Belgrádban a magyarelle-
nes sajtópropaganda miatt.

1931. márc. Bauer zágrábi
érsek pásztorlevelet bocsát

ki az olaszországi délszláv
katolikusok egyházi jogai-
nak biztosítása érdekében.
- Olaszország tiltakozik a
jugoszláv kormánynál a
pásztorlevél megállapításai
ellen.

1931. febr. A szobranje
elfogadja a gabonaértéke-
sítő intézet létesítéséről
szóló törvényt.

•

1931. máj. A bécsi Cre-
di anstalt bukása. A Credit-
anstalt csődje megrendíti az
Ender-kormány helyzetét.
- Tőzsdei pánik Bécsben.

1931. április 20. A. Liap-
csev beadja lemondását, a
"nemzeti blokk"-ba tömö-
rült pártok kívánságára.

1931. április 23-május
1. Ill. Borisz Malinovot,
Cankovot, majd ujra Líap-
csevet bízza meg kormány-
alakitással. Mindhárom
korrnányalakítási kísérlet
meghiusul, miután a dezig-
nált kormányelnökök nem
tudnak megegyezni a nem-
zeti blokkal.

1931. ápr, 1. Az Udráal-
kormány kincstárjegyeket
bocsát ki 300 millió ke. ér-
tékben.

1931. ápr. 23. Benes híva-
talos korrnánynyílatkozat-
ban tiltakozik "a köztársa-
ság létét fenyegető" nemet-
osztrák vámunió ellen.

1931. május 1-július 19. i
A rendkívüli kormányvál-]
ság ideiglenes áthidalására
az uralkodó felkérésére A.
Liapcsev megbízott ideigle-
nes kormányfőként vállalja
a kormányügyek intézését.

1931. máj. 3. A kísantant
kül~yminisztereinek bel-
grádi értekezléte.
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Q.93!, febr. 24. A magyar
kormány jegyzékben tílta- ,
kozik a csehszlovákiai és I
jugoszláviai magyarellenes
saitótámadások miatt. .

1931. márc. Ismét felme- I
rül a lengyel-ukrán ki-
egyezés terve. Holowko
képviselő kidolgozza a
"nemzetiségi megbékélés
tervezetét" .

!

1931. febr. A hágai Nem- i
zetközi Bíróság a lengyel-
litván vasúti konfliktus
ügyében Litvánia javára
dönt.

1931. ápr. 14. Lengyelor -
szág ratifikálja a hágai és
párisi jóvátételi egyezmé-
nyeket.

1931. máj. A danzigi vá-
rosi testület és Strassbur-
ger lengyel megbízott kö-
zött támadt konflíktus a
Népszövetség előtt.

L1931. máj. 2-töl a Nép- .
szövétségt Lígák Uniója
Budapesten ülésezik.

1931. marc. Romulus Boila
alkotmánytervezete az or-
szág három autonóm köz.,
igazgatási részre való cso-
portosítását (Regat, Moldva, .
Erdély) ajánlja. A kor-
mányzat ezzel szemben

újabb központosító köztgaz-
gatási tervezetet készít.

1931. ápr. 18. Mironeseu
lemond; Titulescu ered-
ménytelen tárgyalásai után
N. Iorga megalakítja a
"szakemberek kormányát",
amely bizonyos. engedmé-I
nyeket tesz a kisebbségek
érdekében.

1931. febr. Az ipari terv-
politika irányítóinak első
konferenciája Moszkvában,

1931. febr. 20. Bécsben
merényletet követnek el
Zog albán király ellen.

1931. máre, 5. Megegyezés
Gandhi és az alkirály kö-
zött. A zavargások Indiá-
ban véget érnek.

1931. marc, 14. Orosz-tö-
rök kereskedelmi szerződés,

~ ....március 31. Beries
és Briand tiltakozása kő-
vetkeztében a Népszövetség
élesen :szembefordul a né-
met-osztrák vámunió terv-
vel.

1931. ápr. 14. Kikiáltják a
spanyol köztársaságot.

(1931. máj. 4. Károly ro-
ma:h -és Sándor jugoszláv
királyok találkozója Orso-
ván.
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1931.máj. 9. Osztrák-olasz
kereskedelmi pótegyezmény
a áírása Bécsben.

1931. Dláj. 16. ~. orszá-
gos pénzügyi válság ellen-
súlyezása érdekében Ender
kancellár benyujtja az u. H.

Credi tanstalt- törvényi avas-
latot,

1 31. jún. Osztrák-magyar
kereskedelmi szerződést
kötnek Bécsben.

1931. jún. 15. ~ Angol
Bank 150 millió schilling
értékű valutakölcsönt ad
Ausztriának

1931. jún. 17.
belügyminiszter
korrnányból, az
binet lemond.

1931. jún. 20. A keresz-
tényszocíálísta Karl Bu-
resch [kormányt alakít. Bu-
resch kancellár korrnányá-
nak külügyminisztere és
alkancellár-ja Seho ber, bel-
ügyminísztere Winckler,
hadügyminisztere Vaugoin,
kereskedelmi minisztere
Heinl, földművelési mínísz-
tere Dollfuss.

Winckler
kilép a

Ender-ka,

1931. jún. 19. A földre-
form rendelettel (1919. febr.
25., agrár-reform) kapcsola-
tos függő ügyek likvídáció-
jára vonatkozó törvény a
korábbi birtokosok kárta-
lanítását állapítja meg. A
rendelet később hatályát
veszti.

1931. aug. 5. Jugoszlávia
bécsi követe az ausztriai
horvát ernigráns propa-
ganda és bizonyos határ-
szélí robbantás ok ügyében
tiltakozó jegyzéket nyujt
át az osztrák külügyminisz-
tériumban.

1931. aug. A Malinov.,
kormány általános amnesz-
tia-rendelete. - A rendelet
a Jugoszláviában élő szám-
űzött. agrár politikusokra
(Sztojanov, Atanaszov, Fo-
dorov) nem vonatkozik.

1931. jún. Lord Robert
Cecil Prágában.

1931. június 21. A bolgár
választásokon megoldódik a
belpolitikai válság: a nem-
zeti blokk többséget ér el
és koaliciós tárgyalásokat
kezd a demokratákkal. (Az
öt pártból álló nemzeti
blokk 274 mandátumból
151-e.t kap.)

1931. június 29. A. MaIi-
nov dernokrata-koalícíós
kormányt alakí t.

/1931. júl. Ideiglene.s cseh-I 1931. júl. Zivkovíé tábor-
sztmrák-.magyar kont.mgel!-s- nok, a .Iugoszlávíának fo-
egyez:neny. ÉI~tbe~~Ptetese lyósítandó francia kölcsön-
egyelore nem sikerül, nel kapcsolatban francia

részről fel merült kívánság-
ra bejelenti, hogy a kor-
mányzat új "alkotmány"
kidolgozását határozta el.

1931. júl. Ratifikálják az
o'SZtrák-magyar vasúti for-
galmi egyezményt.

1 1. aug. 30. Karel Trapl,
az új cseh pénzügyminisz-
ter a német, osztrák és
magyar devizakorlátozások
következtében elrendeli a
valuta és devizaforgalom
szígorú korlátozását,

1931. júl. 20. Jugoszlávia
dinár-stabilizálásí kölcsönt
kap Franciaországtól. A [u-
goszláviai nérnetség, melyet
a diktatúrás kormányzat
kezdettől kivételes elő-
nyökben részesít (Kultur-
bund engedélyezése 1929.
novemberében stb.), soro-
zatos iskolai engedménye-
ket kap. A kultúrpolitíkaí és
iskolai engedmények ellen-
szolgáltatásaként a volt né-
met párt skupstinaí cso-
portja kormány támogató
programmal résztvesz a

Zívkovíó-féle választásokon.
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1931. máj. 28. A Slawek-
kormány lemond, utódja-
ként Prystor kormányt ala-
kít. A külügyí és honvé-
delmi tárca változatlanul
Zaleskí, illetve Pilsudski
kezében marad.

1931. jún.-júl. Ered-
ménytelen kereskedelmi

. tárgyalások Csehszlovákiá-
val.

1931. jún. 22. Sladkowski
belügyminiszter lemond,
utódja Pieracki miniszter-
elnökhelyettes.

1931.aug. 4. Meghal Czer-
winski közoktatásügyi mi.,
niszter. A kultuszkormány-
zat új vezetője Jan Jedr-
zejewicz.

1931. aug. 20. Holowko,
a lengyel-ukrán kiegyezési
terv szerzője gyilkos me,
ténylet áldozata lesz.

MAGYARORSZAG

}1931. maa, 19. Magyar-
olasz kereskedelmi szerző-
dést Írnak alá.

1931. jún. 6. A magyar
o sZ'ággyülést feloszlatják.

1931. jún. 14. A magyar
k rmány háromnapos
bankzárlatot rendel el, me-
lyet július 30-ig folytatóla-
gosan meghosszabbít.

ll~l. jún. 30. Lezajlanak
az országos választások.
Eredmény: 155 kormány-
párti, 31 kereszténypárti,
20 pártonkívüli, 14 függet-
len kísgazda, 14 szociálde-
mokrata és 12 különböző
liberális demokrata man-
dátum.

\ 1931.júl. A hó elején újabb
c~eh:§Zlovák-magyar keres-
kedelmi tárgyalások kez-
dődnek a szerződésnélküli
állapot megszüntetésére, -
A tárgyalások rövidesen
megszakadnak.

1931. aug. 19. A gazda-
ságI válság a Bethlen-kor-
mányt lemondásra készteti.

1931. aug. 21. Károlyi
Gyula gróf kormányalakí-
tása. Külügyminiszter Wal-
kó Lajos.

1931. máj. 31. A lorga-
kormány lemond. Utána sú-
lyos válság: Títulescu úlabh
sikertelen: kísérlete után
Vaida-Voevod kap meg-
biza tást kormányalakí tásra
(jún. 6.).

1931. máj. 13. A francia
elnökválasztás második sza-
vazásán Doumer kapja a
többséget.

1931. jún. A választáso-
kon a "nemzeti egység
párt ja" 47%-os győzelmet
arat: az ellenzék 98 mandá-
tumával szemben a kor-
mány 289 mándátumot
szerez.

1931. jún. 28. A spanyol

I
választásokon a köztársa.,
ságí szocialisták győznek.

9 "1 ., 1931. júl. 6. A külföldi tő-
1 31. Ju. -,,?-z.orsz,ag, su- keneK Németországból való

lyos gazdasági valsagba menekülése egyre nagyobb
Jut: ~ Ipar es kere~ked~ méreteket ölt.
lern tönkremegy, a tisztvl-
selők és nyugdíjasok hóna-
pokig nem kapnak fizetést.
- A regáti törvénykönyve-
ket nem sikerül törvény-
javaslattal sem Erdélybe
bevezetni.

~.,. júl. 20. Az osztrák-
nemet vámúníó ügye a há-
gai Nemzetközi Bíróság
előtt.

1931. aug. 12. Románia
es edelmi és letelepe-

dési szerződést köt Ma,
gyárországgal.
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1931. szept. 17. Kőzségí
választások Csehszlovákiá-
ban.

1931. szept. Buresch kan-I
cellár a népszövetségí ta;
nács előtt ismerteti az oszt-
rák kormány újabb taka-
rékosságí (szanálási) pro-
grammját.

1931. szept. 3. Curtius és
Sehober a genfi Európa,
Bizottság ülesén visszavon-
ják az osztrák-nérriet vám-
únió tervet.

1931. szept, 5. A hágai
Nemzetközi Bíróság eluta,
sítja az osztrák-német vám-
úniót.

1931. szept. 13. Huszon-
négyórás Heimwehr-puccs I
Bécsben. A puccsot Pfríe;
mer, a Heímwehr-osztagok
parancsnokának utasításai
alapján szervezték meg. A
Buresch-kormány letöri a
fasiszta puccskísérletet.

1931. szept. 3. Sándor ki-
rály kihirdeti az új alkot-
mányt, mely a kírályi ma-
nifesztum szerint "parla-
mentáris és demokratikus
királyságnak" nyilvánítja
Jugoszláviát. Az új látszat-
alkotmány csak formai mó-
dosításokat tartalmaz, igy
kimondja, hogy katonatiszt
közéletí szerepet nem tölt-
het be, amiért Zivkovié
előbb lemond, majd királyi
megbízásból újra vállalja

.a kormányelnökséget. A
látszatalkotmány továbbá
megállapítja, hogy a tör-
vényhozó hatalmat a kírály
és a parlament közösen
gyakorolják, de az uralko-
dónak jogában van politi-
kai szerződéseket kötní, ha-
dat üzenni és békét kőtní a
parlament megkérdezése és
jóváhagyása nélkül is.

1931. szept. 18. A .zivko-
vié-kormány rendeletileg
kimondja, hogy alkotmány-
jogi, felekezeti, faji vagy
törzsi alapon politikai pár-
tokat nem lehet alakítani,
A .zivkovié·kormány ilyen
módon kikényszeríti az·
e~ypártrendszert, majd ki-
tűzi a skupstinai választá-
sokat.

1931. szept. 23. A volt ju-
goszláviai politikai pártok:

, szerb radikálisak, demokra-
ták és földmíves párt, hor-
vát parasztpárt, horvátor-
szági mohamedának és
szlovén klerikálisok ellen-
manifesztumot intéznek a
néphez, melyet a volt párt-
vezérek részéről Jovanovié,
Davídovié, Príbíőevié, Ma-
éek, Korosec és Mehmed
Spaho jegyeznek. Az ellen-
zéki manifesztum megálla-
pítja, hogy 1929 január ele-
je óta semmiféle politikai
szabadság nem 'létezik Ju-
goszláviában, az 1931 szep-
tember lS-án közzétett
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1931. szept. Angol mun-
káspártí képviselők a hely-
színen tanulmányozzák a
lengyelországi ukrán ki-
sebbség sérelmeit.

W!.3.1. szept, 1. ~letbelép
a Romániával kötött keres-
kedelmi szerződés.

1931. szept. 1. ~letbelép a
ro lán-magyar kereskedel-
mi és letelepedési egyez-
mény.

1931. I!Izept. 'Z. A kormány
az ország pénzügyi helyze.
tének felülvizsgálatára nép-
szövetségí szakértők kikül-
dését kéri. I

I
I

1 1. szept. 13. Bíator-
bagyi vasúti robbantás.
Tettese Matuska Szílvesz-
ter, hibbantelméjű osztrák
állampolgár, akit később
életfogytiglani fegyházra
ítélnek.

1 1. szept. 20. A Nép-
szövetség hozzájárul a ma,
gyar kormány szeptember
7-én előterjesztett kérelmé-
hez.

l!911. szept. 5. A hága;
nemzetközi bíróság kimond-
ja, hogya tervezett ném et-
osztrák vámúnió ellentét-
ben van az osztrák szaná-
lásí megegyezéssel.

!1931. szept. 21. A kínaí-
japan konfliktus a Népszö-
vetség elé kerül, melynek
genfi tárgyalása 1935-ben
Japán kilépésével fejeződik
be.
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r
L!~31.. de~. Osztrák· ma- 1931. dec. Muszanov mí-

gyar jegyzékváltás a két niszterelnök és Muraviev
~llam közöttí árucserefor- közoktatásügyí miniszter
galern Illetményeínek ren-I arikarai látogatása. - Ag-
dezése ügyében. . rárállamok konferenciája

Szófiában.

1931. okt. A sztarnbulj
Ba án-konferencián a boL
gár delegáció a délkelet-
európai kísebbségvédelem
biztonsági rendszerének

1

megvalósitását követeli.
1931. október 14. A MaIi-,

nov-kormány beadja le-
mondását. Borisz a nemzeti
koalició jelöltjét, a bolgár-
jugoszláv kiegyezést hir-
dető N. Muszanovot bízza
meg kormányalakítással.

1931. okt. 7. A választási
színjáték. során a legfőbb
belgrádi törvényszék jóvá-
hagyja az egyetlen párt, a
Zivkovié-féle állampárt lis-
táját.

1931. dec. 10. Csehszlo-
vákia 600 millió frank
pénzügyi támogatást kap
Franciaországtól, a fran-
cia szélső-baloldal rendkí-

I "egyesülési és választási
törvény" pedig a jövő lehe-
tőségeitől is megfosztja Ju-
goszlávia népeit. Ezért az
aláirók elhatározzák, hogy
tartózkodnak a skupstlna]
választásoktól.

1931. okt. 9. Miklas elnő.,
köt a szövetségí gyűlés út-
ján ismét megválasztják az
osztrák szövetséges köztár-
saság elnökévé.

1931. nov. Bethlen István
volt' magyar miniszterelnök
Miklas szövetségí elnök
meghívására Bécsbe láto-
gat.

1931. nov. Bulgária a
Hoover-moratóriumnak a
keleti jóvátételekre vonat-
kozó szakaszát illetőleg
megegyezik Görögországgal.

1931. nov. 3. A jugoszláv
·"zászlóaffér". Zivkovié el-
rendeli a hadsereg régi
szerb zászlóinak jugoszláv
lobogókkal való kicserélé-
sét. Az intézkedés .aszerb
közvéleményben általános
visszatetszést kelt.

1931. nov. 5. A jugoszláv-
francia gabonaszerződés le-
hetövé teszi, hogy a dél-
szláv búzát 30%-os várn-
kedvezménnyel exportál-
ják Franciaországba.

19 • nov. 8. Ma:saryk
köztársasági elnök 1milliós
adományával Pozsonyban
megalakul a "Csehszlová-
kíaí Magyar Tudományos
és Művészeti Társaság",
más néven "Masaryk Aka-
démia".

1931. nov. 8. Országgyűlé-
si "választások" Jugoszlá-
viában. Egy-egy román,
magyar és német látszat-
mandátumon kívül a 'skup;
stína mind a 400 képvise-
lője a Zivkovié-féle állam-
párt (jugoszláv radikális
parasztdemokrácia) tagja.

(1931. dec. 8. A csehszlo-
vák ormány javaslatot
tesz Ausztriának a duna-
táji gazdasági összefogás
biztonsági polítíkájának
megteremtésére vonatkozó-
lag, melyben a kezdemé-
nyezés joga a Franciaor-
szággal együttműködő
Csehszlováklát illetné.

1931. dec. 7. Belgrádban
összeül a fasiszta diktatura
parlamentje. Az új "ház-
szabályok" valóságos ka-
szárnya-rendszert vezetnek
be a skupstinában.
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1931. dec. Lengyel legio-
nárius küldöttség Rómában.
- Zaleski külügyminiszter
londoni látogatása.

J
931. okt, Súlyos pénzügyi

vaísag Amerikában €s Euró-
pában.

1931. okt. 27. A Népszö-
ve ég pénzügyi bizottsága
A. R. Tylert küldi ki a ma-
gyar pénzügyek felülvizs-
gálatára.

1931. okt. Az Interparla-
mentáris Unió bukaresti
üléséri Benes csehszlovák €f.
Marinkovié jugoszláv mi.,
niszterek is résztvesznek.

1931. okt. ll. Izmet pa-
sa török miniszterelnök és
Tefvik Rüsdi Aras külügy-
miniszter látogatása Buda-
pesten.

1931. okt. 17. A korrnány
Iemondásra kényszerül az
orosz-román tárgyalások
során felmerüIt bonyodal-
mak miatt. Rövid ideig is-
mét Maniu kerül uralomra,
akivel a kírály már július
óta tárgyalásokat- folytat.

1931. nov· Marinkovic
Voja dél szláv külügymi-
niszter többnapos lengyel-
országi látogatása során
Varsóban kultúrális és poli-
tikai szerződést ir alá.

1931. nov. Románia, fran-
cia kezdeményezésre, meg-
nemtámadási szerződést
ajánl a Szovjet- Uniónak.
Miután a román előterjesz-
tés nem foglalkozik a ren-
dezetlen besszarábiai kér.,
déssel, a megn emtámadási
(non agresszíós) szerződés
meghiusul.

931. nov. 1. A Népszö-
, ség tanácsülésén Briand
bejelenti a fegyverkezésele
egy évi szüneteltetése (Tre-
ve des armements) tárgyá-
ban hozott [avasler életbe-
lépését.

M3l. dec. Károly király
T~rott kihallgatáson
fogadja Bethlen István volt
magyar miniszterelnököt.

1931. dec. 3. A Brit Biro-
dalomban az új birodalmi
alkotmányt (Westminster
Bill) törvénybe iktatják.

1931. dec. 9. Az új spanyol
alkotmányt törvénybe iktat-
ják.
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I vül éles támadásai köze-
pette, mely túlzott fegy-
verkezéssel vádolja a cseh-
s ovák kormányzatot.

1931. dec. 16. A nagyné-
met felfogású Schober
osztrák alkancellár és kül-
ügyminíszter, valamint
Schürff osztrák igazság-
ügyminiszter . nyilvános-
ságra hozzák a csehszlo-
vák részről kezdeménye-
zett gazdasági föderáció
tervét, mely állítólagosan
bizonyos területi enged-
ményt is jelentene Magyar-
ország számára. Prága hi- I
vatales cáfolatban vissza-
utasítja az osztrák közlést.

193~ jan. Uj devizaren-
'eret Csehszlovákiában.

AUSZTRIA

I 1931. december 30. Bui-
gá.ríát meghívják a Na.gy-

i Bríta...•mía által kezdemé-
nyezett s az érdekelt euró-
pai államok részvételével,
Lausanneban tartandó jó-
vátételi és háborús adóssá-
gok rendezése tárgyában
összeült konferenciára.1932. Buresch kancellár

svájci tárgyalásai a külföldi
kölcsön ügyében.

I
I
I

1 I
II 932. január 8. Bulgáriai

h.i-Vhtalosan bejelenti, hogy
leülföldi kötelezettségeinek
az ország válságos gazda-
sági helyzete következtében
nem tud a továbbiakban
eleget tenni.

1932. jan. 12. Ottakring- 1932. január 11. A re~d-
ben titkos fegyverraktárt kívüli bolgár míníszterta-
találnak. A Heimwehr saj- nács határozata értelmében
tója a kormányzat hallga- Bulgária a Népszövetséghes]
tólagos támogatásával éles fordul pénzügyi támogatá-
támadásokat intéz a szo- sért.
eláldemokrata párt ellen. [

1932. jan. 29. A Buresch- I
kormány átalakul. A kor-!
mány új tagja a február
4-én kinevezett landbun-I
dista Bachinger biztonsági
miniszter. Az új miniszter I

számára külön biztonsági
minísztéríumot szerveznek,
melynek egyedüli feladata
az ország belső biztonságá ,
nak védelme.

1932. febr. A stájer Heim- .
wehr külön frakciót alakít I
és szembehelyezkedik a \
jobboldali szervezet köz-
ponti vezetőségével.
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1931. dec. 15. A skupstina
záróűlésén véglegesen ki-
mondják az "átfogó jugo-
szláv állampárt", a [ugo-
szláv radikális parasztde-
mokrácia párt jának meg-
alakulását.

1932. jan. 4. Az előbbi
"választásokkal" azonos
szellemben megrendezik a
jugoszláv szenátusí válasz-
tásokat is. A szenátorok
egyrészét az új "szenátusi
törvény" alapján a kírály
nevezi ki.

1932. jan. 6. Zivkovié mi·
niszterelnökhelyettessé ne-
vezi ki Milan Srskié igaz-
ságügymínísztert.

1932• .fan. 11. Me~nynik.
az egypártrendszer •.kétks-
marás országgyűlésé"

1932. febr. A gabonamo-
nopólium megszűník egész
Jugoszlávia területén. '
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931. dec. 17. A baseli
neInzetközi bank megújítja
a magyar kölcsönöket:

\1.931. dec. 23. A magyar
ko'rm ny .....•.a népszövetsé-
gi kölcsönIt kivéve - az
összes külföldi fízetésekre
nézve transrerrnoratöríu;
mot léptet életbe.

1932. jMl. Az 1930. évi
választások idején Ietartóz;
tatott ellenzéki képviselők
ügye, az ú. n. "bresti per"
lezárul. - Az ukrán részről
emelt kisebbségí panasz
tárgyában a Népszövetség
Lengyelország javára dönt.
- Ghica román külügymi-
niszter Varsóban' (jan. 8-
10.)

1932. jan. 4. Athénban
aláírják a lengyel-görög
barátsági szerződést.

ROMANIA

1932. jan. Eredménytelen
orosz-román tárgyalások
Rigában. Titulescu igyeke-
zik elismertetni Románia
területi sérthetetlenségét a
Dnyeszterig terjedő vidék-
re, azonban orosz részről
ehhez nem járulnak hozzá.

1932. jan. 7. Hamangtu
igazaágügymíníszter le-
mond, utódja Valeriu Pop.

1932. jan. 16. 1. Cristit
kinevezik a besszarábi.ai
ügyek míníszterévé,

Wl..z2.,fan. 10. Brüníng né-
met kancellár közlí, hogy
Németország nem tud to-
vábbi jóvátételt fizetni.

1932. jan. 27. Kitör a kí-
nai-japán háború; Kína a
Népszövetséghez fordul.
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1932. márc. 10. Tevfik
Rüsdi török külügyminisz-
ter hivatalos látogatása
Szófiában.

1932. marc, Bachinger
bíztonságügyí miniszter
eredménytelen tárgyaláso-
kat folytat az ausztro-fa-
siszta fegyveres polgári ala-
kulatok lefegyverzése ügyé-
ben.

'1932. máre, A bolgár kor-
rrl~ny pénzügyi jegyzékét
jóváhagyja a Népszövetség.
Bulgária ezen tul tartozásai-
nak csak felét fizeti deví-
zákban, másik részét pedig
a bolgár Nemzeti Bank ál-
tal zárolt lévában. Később
a Népszövetség ahhoz is
hozzájárul, hogy a devizák
fizetése csak 40 százalékos
arányban történjék.

1932. marc, 31. Ausztria
fe m ndja az osztrák-ma,
gyar kereskedelmi egyez,
ményt.

1932. ápr. 24. Bécsben. 1932. ápr, Fokozódó fe-
valamint Stájerországban Iszültség a kormányblokk
és Karinthiában községi, (demokrata-agrár- Iiberá-
Alsó-Ausztriában és Salz- lis-radikális ú. n. nemzeti
burgban tartománygyűlési blokk) két vezető párt ja: a
választásokat tartanak. - demokraták és agrárok kö-
Bécsben a nemzeti szocia- zött. A politikai nézetelte-
listák előtörnek a választá- rések szeptemberben és de-
sokon. cemberben kormányválság-

ra vezetnek. '
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1932. febr. 10. "Vörös
nap" Kárpátalján. Nagy-
szőlősön, Alsóvereckén.
Percesényben és másutt
véres munkástüntetések
zajlanák le, több halottal.
Egy év leforgása alatt a
nemeskossuthi és freiwal-
dauí munkanélküli tünte-
tések óta harmadizben in-
téz sortüzet a csendőrség a
tüntető munkásokra.
1193g.márc •.5. Benes cseh-

sz'íoVák külügymíníszter
felkérésére Tardieu fran-
eia miníszterehnők nyilvá-
nosságra hozza dunai ter-
vét, melynek Lényege, hogy
az öt dunai állam állapod-
jék meg a legfontosabb I
árucikkekre vonatkozó
kedvező vámtételekben és
ezzel fokozatosan közeled-
jék a dunai vámunió meg-
valósít ása felé.

1932. márc, 10. Ludwig
Renn német baloldali író
és Gerard Hamilton, a
Nennzetközi Th[unkasegély
kiküldöttei ruténföldi ta-
nulmányútjukról vissza-
térve megállapítják, hogy
Kárpátalján éhinség van.

1932. marc, 22. Benes a
Népszövetségben ismerte-
ti a Tardieu-tervet. Kije-
lenti, hogy Csehszlovákia
semmi olyan megoldáshoz
nem járul hozzá, me ly az
európai politikai egyen-
súlyt veszélyeztetné s
amelyhez az összes nagy-
hatalmak, be1eértve Né-
met- és Olaszországot, nem
adják hozzájárulásukat.

1932. ápr, A cseh iparos-
párt a forgalmi adó fele-
meléséről szóló törvényja-
vaslat elleni tiltakozásául
kilép a kormányból. Nagy-
arányú bányászsztrájk
Kladno és Brüx környé-
kén.

1932: máj. 12. A Slovens-
ká Mática közzéteszi a szlo-
vák irodalmi nyelv új sza-
bályait.

1932. febr. 24. A román-
jugoszláv "dunai tárgyalá-
sok" során román kereske-
delmi bizottság érkezik
Belgrádba,

1932. máre- 20. Jankovié
volt radikális pártí minísz-
ter és Mihailovié Ilia, a ré-
gi skupstína alelnöke, az
elemi szabadságjogok visz-
szaállítását követelik a
skupstínában,

1932. ápr. 4, Zivkovió mi-
niszterelnök megbukik. Ma-
rinkovié, az új miniszterel-
nök, átveszi a volt Zivko-
vic-kormányt.

1932. máj. 8· Marinkovic
nisi beszédében megállapít-
ja, hogy a nép véleményét
is meg kell kérdezni az ál-
lamberendezés kérdésében.

1932. máj. 15-16. A kis-
antant ' külügyminisztereí-
nek értekezléte Belgrád-
ban,
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1932. marc. Gazdasági
provizórium Lengyelország
és Németország között,

1932. márc, 17. Moscicki l!!32. márc. 14. Walkó
köztársaságí elnököt : tör- magyar külügyminiszter
vényerejű rendkivüli ren- Tardieu francia miníszter-
deletek kiadásának jogával elnökkel tanácskozik Páris-
ruházza fel a törvényho- ban.
zás. Az új törvény alapján
rendeli el az elnök az úi
polgári és katonai törvény-
könyv, nemkevésbbé az
egyesített polgári törvény-
könyv kiadását.

1932. márc. 21. Janta- 9.32. márc. 31. Az o;szt- l!.932. máre, 31.
Polczynskí földművelési és rák kormány felmondja a a f'ö'fi'l:án-magyar
Kozlowski földreformmi- magyar-osztrák kereskedel- delmí szerződés.
niszter lemond. A két tár- mi szerződést,
cát újból egyesítik, az új ~ '
földművelési míníszter 19~2. ápr .. ~2. Ujból csök-
Ludkiewicz. kerifik a közalkalmazottak

illetményeit.

1932. máj. A francia pénz-
intézetek a lengyel politi-
kai fejleményekre (általá-
nos jobbra tolódás) hivat-
kozva értesítik a pénzügyi
kormányzatot, hogy az Ú.
n. Felső-Szilézia-Gdynia-i
vasúti kölcsönt a jövőben
nem folyósítják. - A fran-
cia katonai misszió beje-
lenti távozását.

1932. ápr.-máj. A Rist-
féle francia szakértői bi-
zcttság többhetes tanul-
mányútja Romániában. --
A bizottság később terje-
delmes jegyzékben foglal-
kozik a gazdasági válság-
tói sújtott ország pénzügyi
helyzetével.

lt9~2. máj. Egyezmény
Rófriánía és a Vatikán kö-
zött az erdélyi római katho-
likus státus kérdésében.

1932: máj. 14. Vasilescu-
Karpen kereskedelmi mi-
niszter lemond, a kereske-
delmi ügyeket ideiglenesen
J. Tasca vezett

1932. febr. 19-29. Man-
dzsuria "független" állam.
Neve Mandzsukuo .lesz.

1932. márc. 2. A leszere-
lést konferencia megnyitása
Genfben.

1932. márc. 13. E1nökvá-
lasztás Németországban:
Hindenburg 18.6 míllíó, Hit-
ler 11.3 millió szavazatot
kapott.

~letbelép
kereske-

1932. ápr. Zaleski -kül-
ügyminiszter és Brürnng
német kancellár genfi tár-
gyalásai. - Lengyel-dan-
zigí konflíktus áruforgalmi
kérdések miatt.

1932. máj. 1-8. Az álta-
lános francia választások a
radikális és szocialista pár-
tok győzelmével végződ-
nek.
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1932. május 24. Acerbo I
olasz földművelési miniSz-,
ter és olasz agrárbizottság I
Szófiában.

11932. máj. 20. Ausztriában
a Buresch-kormányt Dell-
fuss hivatásrendi és tekin-
télyuralrní kormánya váltja
fel: A Schober-blokk végleg
feldszlik. - Dollfuss a kül-
ügyi és földművelésügyi
tárcákat is megtartja ma-
gának. Az új kormányaI-
kancellárja Winckler, bel;
ügyminisztere Bachinger.
biztonsági minisztere Ach,
közoktatásügyi minísztere
Rintelen, igazságügyminisz- I

tere Kurt Schuschnígg.
1932. máj. 30. Ach, a Doll-

fuss-kormány biztonsági
mínísztere közzéteszi ren-
dészeti intézkedéseit. - Az
u, n. biztonsági rendeletek!
érzékenyen sujtják az oszt-
rák szociáldemokrata pár-
tot, míg a Heimwehr szá- I
mára módot nyujtanak az I

intézkedések kíjátszására,
1932. jún. Dellfuss kan-

cellár svájci tárgyalásai az
osztrák kölcsön ügyében.

1932. június 16. Bulgária
gazdasági főmegbizottat
küld a jóvátételi és hábo-
rús adósságok ügyében tár-
gyaló lausannei konferen-
ciára. .

I

1932. júl. 1. A csehagrá-
ro édvámos politikájának
"eredményeként" Prágában
megkezdi műk.ödését a
Csehszlovák Gabonaszi.ndi-
kátus. A kormány a.gabo-
nabehozatal korlátozására
kízárólagossági jogot ad iél

I Szindikátusnak.
1932. júl. 25-26. A selo-

Ivák ,értelmiség trencsén-
teplici kongresszusán auto-
nómista határozati javasla-
tot hoznak.

1932. aug. 23. A külföldi
kölcsönt tartalmazó laus an-
nei jegyzőkönyvet a Nem-
zeti Tanács elfogadja.

1932. aug. 19. Csehszlovák-
Ina yar gazdasági kompen-
zációs egyezmény.

1932. jún. 1· Aláírják az
olasz-jugoszláv kereskedeL
mi szerződés pótegyezmé-
nyét, melyet október zz-én
clearing-egyezményre mó-
dosítanak. - Az albániai
görög kisebbség panasz-
iratot intéz a Népszövet-
séghez.

1932. júl. 2. Marinkovié
miniszterelnök lemond.
Sándor kírálv Srskiéet bíz-
za meg kormányalakítással,
aki folytatja a diktatúrás
irányzatot.

1932. szept. Községí vá-
lasztások Szófíában, tamun-
káspártí (Dimitrov-Danev
kommunista párt ja) jelöl-
tek több helyütt győznek.

1932. szept, 8. A Musza-
nov-leormány lemond, majd
újjáalakul. Az egyetlen vál-
tozás: Jordanov munkaügyi

! miniszter helyén Dímov,

1932. aug. 3. Jugoszláv
minisztertanácsí rendelet
elrendeli a kereskedelmi és
iparkamarák szakmák sze-
ríntí csoportosítását és a
kamarák belgrádi központ-
jának létesítését.
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I
1932. InaJUS 30. Olasz fa- I

siszta küldöttség Varsóban.

1932. Jun. Krofta cseh
külügyí államtitkár elő.,
adása Krakkóban' a len-
gyel-csehszlovák viszony-
ról.

1932. Jul, 25. Lengyel-
orosz meg nem támadási
szerződést kötnek Varsóban,

1932. aug. A közép-. és
etéleuropai agrárállamok

tanulmányi bizottságának
varsói értekezlete.

'1932. aug. 12~ Lengyelor-
szág megszüntetí .Ausztria
ellen a gazdasági és kultú-
rálís bojkottot.

33 Radisics E.: A Dunatáj. Ill."

1932. máj. 31; Lemond a
J orga-kormány. - A Iorga-
Argetoianu kormány le-
mond; Titulescunak nem
sikerül korrnányt alakíta-
nia. A hatalmat Vaida- Voe_
vod veszí áto

1932. jún. 6. Vajda-Voe-
vod Sándor első kormánya.
A kormányelnök a kül- és
belügyek intézését is fenn-
tartja maga számára.

1932. júl. A rendőrség
politikai' főosztálya "felrob-
bantja" az illegális szocía-
lista mozgalom (KMP) tit-
kárságát, elfogják Sallai
Imrét és Fürst Sándort, aki-
ket jogellenesen statáriálís
bíróság elé állítanak, majd
kivégeznek. Haladó írók
tiltakozó kíáltványa a ki-
végzés ellen. József Attila,
Illyés Gyula, Zsolt Béla és
mások aláírásával.

~2. júl. 1. A Károlyi-
kormány lemond, de le-
mondását nem fogadják el.

~. aug. Letartóztatják
a progresszív egyetemi if-
júság vezetőit, akik több-
nyire az Eötvös-collégíum
tagjai. Folyóiratuk, a "Va-
lóság" meg szűnik.

1932. júl. Románia varsói
követe Cadere Litvinovval
tárgyal, de orosz részről
most is ragaszkodnak ah-
hoz, hogy az esetleges
orosz-román paktumba vé-
tessék fel a Besszarábiára
vonatkozó véleménykülönb-
ség említése.
. 1932. júl. 17. A parlamen-

ti választásokon a paraszt-
párti kétharmados többsé-
get ér el.

1932. aug. 11. Vajda-Voe-
vod második kormánya. A
külügyeket továbbra is a
miniszterelnök intézi, az új
belügyminiszter Jon Miha-
lache.

1932. mar, 30. Brüníng
kormánya lemond. Von Pa-
pen alakít kormányt.

1932. jún. 4. Herrtot ala-
kí t korrnányt Franciaor-
szágban.

1932. jún. 16. Lausanne-i
ko eréneia a jóvátételek és
háborús adósságok ügyé-
ben.

932. júl. 2. Megegyezés
Lausanneban oa nagyhatal-
mak között a jóvá tétel és
az európai gazdasági kér-
déseket illetően.
l1932. júl. 13. Konzultatív

pali: um Anglia és Francia-
ország közt; később 16 más
állam is csatlakozik hozzá.

1932. júl. 30.·A nérriet ál-
talános választásokon a
nemzeti szeeialisták 229. a
szeeialisták 132, a kommu-
nisták 88 mandátumot sze-
réznek,

1932. aug. 1. Tiranában
Zeg-ellenes albán nacíoná-
lista összeesküvést leplez-
nek le.

1932. szept, 5-20. Ered-
meny telen stresai konfe-
reneia a középeurópaí álla-
mok gazdasági helyzete
ügyében.
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1932. október 21. A buka-
resti harmadik Balkán ken-
ferencián Bulgáría ds kép-
viselteti magát. '

1932. október 25. Bulgá- 1933.okt. 29-1934. febr. 14.
ria fenntartja területi kő- Jan Malypetr első cseh-né-
veteléseit, a bolgár delegá- ,met koaliciós kormánya. A
ció kivonul a konferencíá- kormánynak: 1 német szo-
ról. Ezzel egyidejüleg meg- eláldemokrata és 1 német
szakadnak a bolgár-román agrárpárti tagja van.
megbeszélések is. Szófíában
hangsúlyozzák. hogy a bol-
gár delegáció távozása 3
Görögország irányában tá-
masztott területi igények-
kel kapcsolatos.

1932. szept, 27. Achot Fey
őrnagy, a Heimwehr egyik
vezetője váltja fel a bizton-
sági mínísztéríum élén. Ez-
zel az osztrák belpolitika
tovább tolódik a szélső jobb-
oldali irány felé.

1932. szept. 30. Nemzeti
szociálista demonstráció
Bécsben (Gautagung).

1932. okt. 16-17. A Heim-
wehr bécsi nagygyűlése
után sorozatos összetűzések
zajlanak le a Heimwehr és
az osztrák szocíálista védő-
szövetség (Schutzbund) tag-
jai között.

'1932. nov. Dollfuss és
Held bajor míníszterelnök
salzburgi találkozója. Held
figyelmezteti Döllfust az
ausztriai nemzeti szocíalís-
ták aknamunkájára.

1932. nov. 5-10. Milánó-
ban és Rómában osztrák-
olasz gazdasági tárgyalások
folynak.

1932. nov. Részleges köz-
ségí választásók Bulgáriá-
ban.' '

4932. nov. 17-20. Winck-
ler -alkancellár, majd Dell-
fuss és Jakoncig kereske-
delmi miniszter Budapesten
az új osztrák-magyar ke-
reskedelmi szerződésről tár-
gyalnak.

1932. dec. MacArthur, az
Egyesült Allamok vezér-
kari főnöke látogatást tesz
Bécsben. - Rintelen köz-
oktatásügyi míniszter Ró-
mában tárgyal.
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1932. okt. 16. 'A szlovák
néppárt és la szlovák nem-
zeti párt besztercebányai
nagygyűlésén Hlinka és
Martin Rázus deklarálják
a ké1Jszlovák párt politikai
érdekközösségét,

J' 1932•...!l0v. 24; A csehszlo-
Va.rt'ülügyi bizottság prá-
gai ülése megvitatja az
ausztriai cseh és a magyar-
országi szlovák kísebbség
helyzetét,

/

1932. mept; 22. Belgrád-
ban ideiglenes görög-jugo-'
szláv kereskedelmi egyez-
ményt írnak alá.

1932. okt. 22. Belgrádban
a jugoszláv-olasz kereske-
delmi válság áthidalása ér-
dekében ideiglenes jellegű
clearíng-egyezményt köt-
nek. :

1932. nov. Az ellenzéki
mozgalom erősödése Hor-
vátországban. A paraszt-
demokrata koalícíó nyilvá-o
nosságra hozza öt pontból
álló programmját.

1932. nov. 5. Kormányre-
konstrukció a Srskíé-kabi-
netben. A közoktatás, ke-
reskedelem. közlekedés,
igazságo, erdő; és 'bánya-
ügyi tárcák gazdát cserél-
nek. Az egyetlen jelentős
változás Ivan Mohovié ed.!'
dígí kereskedelemügyi mí-
niszter utódjaként Ilia Su-
menkovié kinevezése.

932. nOv, 25-28. Kísan-
tanhezérkári tanácskozás
Belgrádban.

1932. dec, 5. Jugoszláv-
albán kereskedelmi szerző-
dést kötnek Belgrádban.
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1932. szept, 12. Feloszlat-
ják a Reichstagot.

1932. nov. 1. Zaleski kül-
ügyminiszter lemond, utód-
ja József Beck, volt külügyi
államtitkár.

/
1932. nov. 23. Lengyel-

szovjetorosz békéltetési
szerződés.

1932. nov. 26. Ratifikálják
a lengyel-szovjetorosz meg-
nemtámadási és békéltetési
szerződéseket,

33*

193 ~szept. 27. A Népszö-
vetség dönt a csíki magán-
javak vísszaadásáról, azon-
ban a román állam csak
akkor hajlandó részleges

.vísszaadásra, ha magyar
részről minden további
igényről lemondanak (vö.
1936. jún. 15.)

r': \

i J 19;52. okt. 2. Károlyi
'áY1ila kormánya lemond.
Gömbös Gyula kap megbí-
zást kormányalakításra.
Külügyminiszter Puky End-
re. A kormányválságot a
világgazdasági krízis hozta
létre s akormányváltozás
egyben ta jobboldali réte-
;;ek előretörését jelentette,

1932. okt. 20. Vajda-Voe-
vod lemond. ~ Maniu kor-
mányt alakít. Mihalache
megtartja a belügyi tárcát.
Románia új külügyminisz-
tere Nicolae Titulescu.

932. okt. 21. Ill. Balkán-------:.
kan ~encia Bukárestben.

~2. nov. 10. Gömbős
Mussolinival tárgyal Rómá-
ban. Gömbös 1933 június
17-én Berlinben, júl. 9-én
Bécsben. júl. 23-án Rómá,
ban, okt. 22-én Ankarában,
okt. 27-én Szófiában, nov.
30-án Bécsben, 1934 márc.
14-17-én Rómában, okt.
17-én Varsóban, nov. 4-én
Becsben, nov. 5-7-én Ró-
mában, 1935 szept, 27-én
Berlinben, nov. 28-án Bécs-
ben és 1936 márc. 21-én
Rómában tanácskozik. Ezek
a tanácskozások vetik meg
az alapját annak a "tengely-
politikának", mely Magyar-
országot néhány év mulva
a pusztulás szélére sodorja.
Abelpolitikában Gömbös
indította el a zsidóság hát-
térbe szorítására irányuló
keresztény kurzuspolí tiká t,

1932. old. 29. Francia-
orosz megnemtámadási
szerződést írnak alá Páris-
ban.

h932. nov. 8. Az amerikai
e!fl'ötrvitlasztáson F. D.
Roosevelt győz.

1932. dec. 11. Öthatalmi
n itiftkozat Németország
egyenrangúságának ügyé-
ben.

1932. 'dec. 12. Oroszország
és Kina felújítják a diplo-
máciai kapcsolatokat.
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1933. jan. Dollfuss kan-
cellár münchení, Schu_
schnigg ígazságügyminíszter
berlini látogatása.

1933. jan. 10. Az osztrák
kormány tiltakozik azon
nérriet rendelet ellen, mely
az Ausztriába való beuta.,
zást 1000 márka illetékhez
kötí,

1933. febr. 1. Hitler ura-
lomrajutása alkalmából a
bécsi nemzeti szeeialisták
kiadják az ú.n. februári
rezolucíót, melyben az új
választások kiírását köve-
telik.

1933. máre, 1. A szeeia-
lista vasuti munkások
sztrájkja az osztrák belpo ,
litika jobboldali eltolódása
ellen.

1933. mtc. 4. A Dellfuss-
kormányt avasutassztrájk
parlamenti vitájában lesza-
vazzák, míre a keresztény-
szeeialisták kivonulnak a
szövetségí tanácsból.
Dellfuss válaszként felfüg-
geszti a parlamentáris kor_
mányzást és bejelenti a
"nemzeti tekintélyi kor;
mányzat" bevezetését.
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1932. dec. 31. Vérbenev
igazságügyi miníszter le-
mondása következtében a
Muszanov-kormány ismét
átalakul.

1933. jan. A szobranje ál-
tal meg szavazott amnesz-
tia-törvény alapján ·a szám-
űzött egykori Sztambulij-
szki-rniníszterek: Todorov,
Atanaszov, Obov és Sztoja-
nov visszatérnek, - Éles
küzdelem indul a 'korrnány-
párti agrárok és a vissza-
tért emígránsok szervezte
ellenzék között. I

I

1933. febr. A munkáspárti I
(kommunísta) mozgalom so-
rozatos parlamenti és utcai
tűntetéseket szervez a Mu-
szanov-leormány ésa ."nem-
zeti blokk'vellen.

1933. február 12. Gomij
Dsumajában összeül az első
ú. n. "macedon nemzetgyű-
lés". A Macedon Forradal-
mi Bizottság szembehelyez-
kedik a nemzetközi irány-

I
zattal.

1933. február 16. Az új
kisántánt egyezmény alá-
írásával kapcsolatban Szó-
fiában hivatalos nyílátko-
zatot tesznek közzé a terü-
leti követelésekre vonatko-
zólag.

1933. márc, Girginov bel-
ügyminiszter súlyos rendé-
szeti intézkedéseket léptet
életbe a imunkáspárb ellen.
A mozgalommal rokon-
szenvező szervezeteket fel-
oszlatják, nyomdáíkat be-
szüntetík, a munkáspártí
tanerőket felfüggesztik és a
párthoz tartozó 29 képvise-
lőt megfosztják mandatu-
maiktól. - A bolgár mun-
káspárt illegalitásba vonul.

1932. dec. 28-29. A tren-
eséni pártközí tárgyaláso-
kon a két szíovák párt ve-
zetői megerősítik a besz-
tercebányai autonómísta ha-
tározatot. .

1933. febr. 16. Berres kez-
deményezésére akisántánt
külügyminiszterei Genfben
elhatározzák 'az új paktum
alapján a kísántánt újjá-
szervezését, "Diplomáciai
föderádó" Csehszlovákia,
Románia és :Jugoszlávia kö-
zött. Kímondják a kisántánt
állandó tanácsának es tit-
kárságának, valamint gaz-
dasági bizottságának meg-
alakitását.

1933••ian. Jugoszláv-ma-
gyar árúcsere-egyezmény,

1933. jan. 24. Sándor szerb
király látogatása Sínaíá-
ban.

1933.febr. Jugoszláviában
megerősödik a diktatúra.

h933. febr. 16· A genfi
megállapodás értelmében a
kisantant hármasszövet-
séggé alakul áto

1933. máre, Maéeket, a
horvát parasztpárt vezető-
jét az államvédelmi bíró-
ság háromévi börtönre
ítéli és a mitrovícaí bör-
tönbe szállítják,

1933. márc, 5. Nemetor-
szág felmondja a német-ju-
goszláv kereskedelmi ezer-
ződést.
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I 1932. dec. 17. Kállay
Miklós földművelésügyi mi-
niszter Bécsben aláírja az
új osztrák-magyar kereske_
delmi és agráregyezményt.

1933. jan. A lengyel egye-
temi városokban ca főisko-
lai ifjúság véres tüntetese-
ket rendez a nemzeti demo-
krata ellenzéki mozgalom
mellett.

(1933. január~Odály Zol-
tán "Psalmus Hungari-
cus"-át nagy sikerrel mu-
tatják be a milanói Scala-
ban. I _ Jugoszláv-magyar
árúcsere- gyezmény.

1933. febr. 6. A korrnány
u· ol életbelépteti a gyűlés;
tilalmat. - Kánya Kálmán
az új külügyminiszter.

ROMANIA

1933. jan. 17. Újabb ker-
mányválság: megint Vaida.,
Voevod a kormány elnök,
aki megalapítja a Román
Frontot és tervszerű propa-
gandát indít a "numerus
valachicus" érdekében.
Ugyanezen év folyamán
alakul meg az Antirevízio-
nista Liga.

, 932. dec. 18-20. A kís-
a ant külügymínísztereí-
nek belgrádi rendkívülí éx-
tekezletén elhatározzák a
kisántánt állandó bizottsá,
gának és genfi ~itkárságá-
nak létesítését.

1932. dec. 30. A francia
parlament elfogadja az oszt-
rák kölcsönt megszavazó
lausannei kölcsön-jegyző-
könyvet.

1933. jan. 2. Nyilvánosság-
ra hozzák a második ötéves
tervet Oroszországban. A
Szovjet-Unióban az első öt-
éves terv eredményeként
az ipari termelés a nép gaz-
daság egész termelésének
701százalékára emelkedett.

1933. jan. 28. A Schlel-
cher-kormány megbukik
Németországban. A nem-
zeti szeeialisták Hitler ve-
zetésével felülkerekednek.
- Paul Boncourt-t a költ-
ségvetési vita során Iesza-
vazzák; utóda Daladíer.

1933. jan. 30. Hitler kan-
cellár. 1

1933. febr. 16. Genfben I 1933. febr. 16. Kisantant
Románia hozzájárul a kis- er e ezl:t; .. a ~észt:,~v? ál-
antant ezervezeti alapok- lamok közös kulpolitikaban,
mányához (Pacte d'Orga- valamint állandó tanács és
nísatíon). titkárság felállításában álla-

podnak meg.
H933. febr. 27. A Reíchs-

tag égése.
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1933. márc. 13. A Doll-
fuss-kormány feloszlatja a
Schutzbundot.

1933. márc, 17. A Szövet-
ségí Tanács alkotmánysér-
tésnek mínősítí a kormány
diktatórikus határozatait és
tiltakozó iratot intéz Mik.,
las elnökhöz.

1933. máj. 1. A 'schön,
brunni Heimwehr-ünnepsé-
geken Starhemberg és Fey
alkancellár beszédei a ,.füg-
getlen osztrák politika"
fegyveres eszközeíről,

1933. máj. 5. A bécsi nem-
zeti -szocialista kongresz;
szusra érkezett Kerrl és
Frank német mínísztereket
a Dollfuss-kormány az or-
szág területének: elhagyásá-
ra szólítja fel. - Röviddel
később kiutasítják a bécsi
nemzetiszocialista propa-
ganda szervezőjét, Habicht
nérnet sajtóattasét is.

1933. máj. 10.' Részleges
kormány - rekonstrukció.
Weídenhóffer pénzügymi-
niszter helyét Buresch,
Jankoncig kereskedelmi mi-
niszter helyét Stockíngerrel I
töltik be.

933. máj. 30. Osztrák mí-
nisztertanácsí rendelet a
kommunista párt feloszla-
tásáról.

1933. máj. 31. A francia
kamara külügyí bizottsága
megszavazza a Iausanneí
jegyzőkönyvben megállapí-
tott osztJ::ák kölcsönt,
Dellfuss a' londoni világ-
gazdasági konferenciáról
Párisba érkezik,

1933. jún. A Dollfuss-kor-
mány elrendeli anémet ha-
társáv katonai megerősíté-
sét,
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1933. ápr. Az ochridai
püspök több más jugoszlá-
viai orthodox főpap társa-
ságában körutat tesz Bul-
gáriában.

1933. április 23. A bolgár;
török semlegességi szerző-
dést újabb öt évre meg-
meghosszab bí tj ák,

1933. máj. 10. Kossuth-
emléktábla leleplezése Su-
menben.

1933. máj. Benes külügy-
miniszter a leszerelésí kon-
ferencián sorozatos megbe-
széléseken ismerteti euró-
pai biztonsági tervezetét.

1933. márc, 14- Az új ju-
goszláv községí törvény
egységesiti a közséaí köz-
igazgatá st.

\t933. márc. '30. J eflli.é
külügyminíszter expozeja-
ban a kisántánt államok
területi épségének közös
megvédéséről nyilatkozik.
- Revízióellenes népgyű-
lések Belgrádban és Sza-
badkán.

1933. ápr. 21. Jeftié jugo-
szláv és Titulescu román
külügyminiszter szabadkai
találkozó ja.

1933. máj. Predavec a
paraszt-demokrata koaÚció
helyettes vezetője. politikai
merénylet áldozatául esik.
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1933. máj. 8. Ignaczy Mos-
cickit további hét évre ~
köztársaság elnökévé vá-
Iasztják,

1933. máj. 9. A. Prystor
miniszterelnök egészség-
ügyi okokból lemond. .T.
Jedrzejewicz, az előbbi
kormány közoktatási mí-
nisztere megalakítja az új
kormányt. '

1933. máj. 28. Nemzeti-
szocíalista győzelem a dan-
zigi választásokon. A "vá~
lasztás" körülményeit a
lengyel sajtó élesen tá-
madja.

\

h933. máj. 16. Tüntetés az
e~emeken Bleyer Jakab
magyarországi nérriet ki-
sebbségi politikus, volt
kisebbségi miniszter el-
len, aki a képviselőház-
ban azlb állította, hogy Ma-
gyarországon elnyomják a
németséget.

UIl33. máj. 29. Nemzetközi
ujságírókongresszus Buda-
pesten 23 nemzet képvise-
lőinek részvételével. _

tW3. május 30. Magyar-
ország visszakapja Ausz-
triától a neki ítélt műkín-
cseket.

1933. márc. 24. Hínden-
burg Hitlert négy évre ki-
vételes hatalommal ruházza
fel.-

1933. máre, 27. Japán ki'-
lép a Népszövetségből.

1933. ,ápr. Ellentétek
Oroszország és Mandzsu-
kuo közt a kinai keleti vas-
út miatt.

1933. ápr. 23. Az Egyesült
Allamok szenátusa elfogad-
ja azt a törvényjavaslatot,
amely a pénzügyi ellenőr-
zést Roosevelt elnök hatás-
körébe utalja és az arany-
fedezetet 40 százalékról 20
százalékra szállítja le.

1933. ápr. 30. Angol-per-
zsa megállapodás az iráni
olajforrások ügyében.

\ 1933. máj. -Súlyos incidén-
seR: a magyar kísebbség el-
len Tor án és a Székely-
földön. Nagyszámú irre-
denta pör 1 dní.

1933. máj. 6. Életbe lép is-
mét anémet-orosz barát-
sági szerződés.

1933. máj. 15. 'A német
szoeíáldemokrata párt va-
gyonát a nemzeti szocialis-
ták lefoglalják.

1933. máj. 30. Az osztrák'
korrrmunísta pártot felosz-
latják.
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1933. jún. 19. A Dollfuss-
kormány feloszlatja az
ausztriai nemzeti szocialista
pártot. - Ugyanakkor meg-
alakítja a Vater lándísche
Front nevű szervezetet,
melynek karhatalmi oszta-
gait rendészeti beosztásban
is alkalmazza.

1933. júl. 18. otto Ender
tárcanélküli míníszterí mi-
nőségben belép a kormány-
ba. - Rintelen közoktatás-
ügyi míníszter lemond.
Schuschnigg igazságügymi-
níszter vállalja a közokta-
tásügyi tárcát is.

1933. aug. A bécsi szociál-
demokrata városi közígaz-
gatásba vetett bizalom meg-
rendi tése céljából a Dellfuss-
36 millió :schilling évi rend-
kívüli illetéket vet ki Bécs
városára. - Dollfuss Ric-
cioneben Mussolininál. Rö-

'viddel később Starhemberg
is meglátogatja az olasz
fasíszta vezért.

1933. aug. 6. Winckler al-
kancellár "Nationalstandi-
sche Front" alakítására szó-
lítja fel Ausztria lakossá-
gát. - Szeeialista munkás-
tüntetés Bécsben.
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l!.()33. június 4-6. Bulgá-
ria megismétli gazdasági
kívánságait a délkeleteuró-
pai mezőgazdasági államok
bukaresti értekezleten. A
bolgár delegáció vezetője
figyelmezteti a balkáni álla-
mok gazdasági szakértőit,
hogya balkáni gazdasági
összefogás meghiúsítása
esetén Bulgária "szorosabb
kereskedelmi kapcsolatokat
kényszerül felvenni Német-
országgal".

1933. júl. A macedón el-
lenzék (szandanovisták) a
kormányzat által titokban
támogatott Mihajlov-cso-
port (mihajlovisták) ellen
fordulnak és deklarációjuk-
ban a megvalósíthatatlan
önálló Macedónia helyett
megelégszenek a macedón
önkormányzat lehetőségé-
vel, A Muszanov-kormány
a deklaráció viszonzása-
képp titkos fegyverkezéssei
vádolja a macedón ellenzé-
ket és Szandanovot vezér-
karával együtt letartóztat ja
Szófiában.

1933. aug. Herriot volt
francia miníszterelnök
résztvesz a radikális és de-
mokrata pártok rendezésé-
ben megtartott szófiai nem-
zetközi konferencián, aho-l
előadást tart egy francia-
barát bolgár külpolítíka
előnyeiről.

'" ,

~3. jÚIL 1. A kisántánt
prágai külügyí konferenciá-
jáneliogadják a kisántánt
állandó gazdasági tanácsá-
nak fe1állításáról szóló ter-
vet. ~ Életbelép a magyar-
csehszlovák ide" lenes áru-
csereegyezmény.

[1933. júl. 1. A csehszlo-
vák- gabonazálogjegy-tör-
vény értelmében a gazda
kölcsönt vehet fel jövő ter-
mésére, hogy megfelelő idő-
ben és áron értékesíthesse
terményeit,' A gabonazálog-
jegy-törvény kétségtelen
szociális jellegén kívül a
belföldi búza árának meg-
erősítését célozza a magyar
bGozatallal szemben.

1933. júl. 4. A Szovjet-
U •ű"és akisantantállamok
a londoni keleteurópai sser-
ződés (1933 júl. 3) alapján
megnemtámadási szerző-
dést kötnek. Az erre vonat-
kozó diplomáciai előkészít.O
tárgyalásokat Benes íntézl,
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1933. júl. 3. Lengyelor-
szág aláírja Szovjetoroszor-
szaggal Londonban a táma-
dó fél fogalmát meghatá-
rozó keleteurópai szerző-
dést. !

1933. aug. 5. Lengyelor-
s4ág és Danzig újabb meg".
állapodást kötnek a szabad-
varos kikötőjének. haszná-
latára vonatkozólag. .
Jedrzeiewicz míníszterel-
nök résztvesz a danzigí tár-
gyalásokon.

/933. jún. 1. Új magyar-
cséh""árucsere megállapodás
lé életbe ..

1933. jún. 2. Kánya kül-
ügymíníszter ném et-magyar
gazdasági egyezségról ,szóló
bejelentest tesz.

Q1933. jún. 8. A kormány
beJe enti a képviselőházban,
hogy szerződést kötöbt iegy
angol társasággal földgáz-
kutatás céljából.
119,,33.jú.J;t.19. A k~pvis~~ő-

h'azDan elesen támadják
Gömbös miniszterelnököt
berlini útja miatt,

1933. júl. .4-15. A kor,
ma zói jogkör kíterjesz-
tése. A kormányzóra ruház-

-zák az orseággyűléselnapo-
lásának a királyi hatalom-
bari foglalt jogát.
'1933. júl. 20. Nagyarányú

m rrkástüntetés a Ganz-
gyárban a Bedeaux-rend-
szer bevezetése míatt.

1933. ango 1. Török-ma-
gy r' kereskedelmi szer;
ződés,

ROMANIA

LlJl33: jún. 4-6. \fA déllee-
léteurópaí mezőgazdaságí
államok értekezléte Buka-
restben.

1933. júl. 3-4. Románia a
Szovjetunióvalegyütt alá-
írja Genfben a támadó fél
meghatározására vonatkozó
egyezményt,

".,',.' ······'t

1933. jún. 19. Ausztríában
betiltják a nemzeti szocia-
lista pártot.

1933. jún. 22. N érnetor-
szágban betiltják a Szocíál-.
demokrata Pártot.

1933. jún. 27. Feloszlatják
a német nacionalista és a
bajor Néppártot.

'\J1ta3. júl. 3-4. Londoni
szerződések a háborús tá-
madó fél definiciója dolgá-
ban. ' ( , -
11933. júl. 20. A Vatikán és

Németország közt kenker-
dátum jön létre.

1933. aug. 7. Francia és
angol 'tiltakozás. a nemzeti
szocialísták ausztriai tény-
kedése míatt.

I
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1933. szept. 11. Bécs török
ostromának 250. évfordu,
lója alkalmából tartott ün-
népségen Dollfuss bejelenti
a pártok és parlament nél-
küli kormányzat végleges
bevezetését.

1933. szept, 20. Starhem.,
berg feloszlatja a Heirnat-
blockot. A Heimwehr beol-
vad a Vaterlándísche Front-
ba.

1933. okt. 3. Revolveres
merénylet Dollfuss ellen. A
kancellár megsebesül. - A
kormány elrendeli a rész-
leges statáríumot,

1933. okt. 3. Mus,zanov I
balkáni békepolitikájának
első jelentős eredménye:
Borisz bolgár cár vendégül
látja Sándor jugoszláv ki-
rályt Várnában. A várnai
királytalálkozón az időszerű
politikai kérdések mellett
a gazdasági és kulturális
közeledés ügye is szóbake-

. rült.

1933. Oltt.. :su. A belföldi
kölcsön [egyzése jelentős
eredménnyel zárul.

1933. nov. 6. Az osztrák
püspöki kar pásztorlevele
eltiltja a papságot a köz-
életben való résztvételtől.

1933. november 4. A vár-
nai megbeszélések értel-
mében Bulgária résztvesz
az Athénban tartott IV.
Balkán kenferencián.

1933. dec. Az osztrák klé-
rus újabb pásztorlevele hű-
ségnyilatkozatot tesz Doll.,
fuss politikája mellett.

\

1933. december 5-7. A
bolgár királyi pár vissza-
adja Sándor jugoszláv ki-
rály várnai látogatását Bel-
grádban. A belgrádi talál-
kozón [ugoszláv-bolgár gaz-
dasági és kulturális egyez-
mény előkészítéséről is tár-
gyalnak.
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1933. aug. 15. A nyitrai
szlovák Príbína-ünnepsége-
ken Hlinka a csehszlovák
kormány képviselőinek je-
lenlétében deklarációt olvas
fel a százezres néptömeg
előtt, melyben a pittsburgi
szerződés végrehajtását kö-
veteli.

11933, szept, A pozsonyi
sa] ócenzura hosszabb ideig
"szünete1teti" a Slovákot és
a Prágai Magyar Hírlapot.
miközben kormányrnegbí-
zásból új magyarnyelvű ak-
tivista politikai napilap in-
dul Magyar Ujság .címmel.

1933. szept. Bolgár-jugo-
szláv ifjúsági találkozó
Jugoszlávíában-

1933. okt. 4. Feloszlátják
a Volkssportot, felfüggesz-
tik a német nemzeti párt
működését, feloszlatják a
szudéta nemzeti szocialísta
pártot és letartóztatnak
négy szudétanémet képvise-
lőt. A Volkssport ellen in-
dított eljárás során elsőíz-
ben említik Konrad Hen-
[ein, későbbi szudétanémet
vezető nevét.

1933. okt. 28. Katonai fel-
vonulás keretében ünneplik
Prágában Csehszlovákia
fennállásának másfél évti-
zedes évfordulóját.

1933. okt. 30. C'iriaéi pá-
pai nuncius, aki a nyit-
rai Pribina-ünnepség után
jegyzékkel fordult a cseh-
szlovák korrnányhoz, el-
hagyja Prágát. Újabb fe-
szültség Csehszlovákia és a
Vatikán között.

1933. okt. 3. Bolgár-jugo-
szláv király találkozó Vár-
nában,

1933. okt. 10. Sándor ju-
goszláv király és Kemál pa-
sa török államelnök sztam-
buli találkozója. '

1933. nov. 2. Benes kül-
ügyí expozéjában békebon-
tással vádolja Németorszá-
got.

1933. nov. 1. Kondilis gö·
rög hadügyminiszter Iáto-
gatást tesz Belgrádban.

1933. 'nov. 27. Török-ju-
goszláv barátsági szerződés,

1933. dec. A bolgár kirá-
lyi pár belgrádi látogatása
alkalmával a két korrnány
kereskedelmi miniszterei
[ugoszláv-bolgár kereske-
delmi egyezményt kötnek.
- Belgrádban Jugoszláv-

.Bolgár Liga alakul- - Ma~
ximos görög külügyminísz-
ter belgrádi látogatása.
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1933. okt. Sikertelen len-
gyel diplomáciai kísérlet
ú, n. balti blokk létesítésé-
re. A lengyel elgondolást
Litvánia és Finnország el-
utasítják. Litvániával
később megegyezés jön lét-
re a kis határforgalomra
vonatkozólag.

1933. okt. Títulescu anka-
raí látogatása során török-
román megnemtámadási
szerződést ir alá.

1933. aug. 10. Lengyelor-
szág ratifíkálja ,a keleteuró-
pai egyezményt. I

933. szept, 18. Kánya
kü ugyminiszter Párisban
tárgyal Daladier miniszter-
elnökkel és Paul Boncour
pénzügyminiszterrel.

933. dec. 1. Jogerőre
eme edik a hágai nemzet-
közi bíróság döntése, mely
a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetem csehszlovák
részről lefoglalt javait visz-
szaítéli az eredeti tulaj-
donosnak.

1933. szept, 2. Olasz-orosz
megnemtámadási szerződés,
. 1933. szept, 14. Barátsági
és együttműködési szerző-
dés Görög- és Törökország
közt.

~4. szept. 18. Szovjet-
oroszÖrszág felvétele a,
Népszövetségbe.

1933. szept, 18. Lengyel-
danzigí jegyzőkönyvet ír-
nak alá Varsóban a kikötő
forgalmának fokozására.

933. okt. 22. Arikarában
öt eyre meghosszabbítják a
magyar-török megnemtá-
madási szerződést, amely
1934. végén jár le.

1 3.3.~okt. 14.. Németor-
szág .otthagyja, a Ieszerelésí
konferenciát. '

1933. okt. 17. Török-ro-
mán megnemtámadási szer-
ződést írnak alá Ankará-
ban.

h933. okt. 21. Németor-
sbg bejelenti kilépési szán-
dékát a Népszövetségnek.
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1933. dec. 1.' Pilsudski
vendégü! látja Varsóban
Rauschnigot, a danzigi sze-
nátus elnökét.

'1933. nov, 14. Gazdaság-
politikai okokból a 'Vajda-
Voevod-kormány távozni
kénytelen; helyét a li-
berális I. C. ' Duca-
kabinet foglalja el..A
választásokon a kormány-
párt 51%-os többséget ér
el; 300 kormánypárti man-
dátumával szemben az' el-
lenzék csupán 87 mandá-
tummal bir.

1933. nov. 2. Benes expo-
zéjában békebontással vá-
dolja Nérrietországot.

1933. nov. 4. A IV. balkán-
kon erencía ülése Athén-
ben.
l.W..3.J,Jov. 17. Az. Egye-

sült Államok kormánya el-
ismeri a Szovjet- Úniót.
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1934. jan. Belpolitikai fe-
szültség a Vater'lándísche
Front, a szociáldemokrata
munkásság és az ország
függetlenségét veszélyez-
tető nemzeti szeeialista
szervezetek között. - Az
osztrák kormány "az or-
szág belpolitikai nyugalmát
veszélyeztető nemzeti szo-
eialista propaganda tár-
gyában" jegyzéket intéz Né-
metországhoz, majd a Nép-.
szövetség támogatását kéri.

1934. jan. 18. Suvich
olasz külügyi államtitkár
bécsi látogatása. ,

. 1934. febr. 7. Dellfuss
kancellár budapesti látoga-
tása. ,

1934. febr. 11. Fegyveres
összetűzés Linzben a Va-
terlandísche Front és a
szocíáldemokrata alakula-
tok között.

su

~933._dec. 7. Benes dél·
sz ovenszkói előadókörútja
során tartott beszédeiben el-
utasítja a szlovák önkor-
mányzati ~lörekvéseket, sú-
lyosan kifogásolja Bethlen
angliai előadássorozatát és
kijelenti, hogy harminc év
mulva Csehszlovákíának
húsz, Romániának huszonöt,
.Iugoszláviának húsz milílió
lakosa lesz s akkor nincs
többé mit tartani az idő-
közben 12 millióra növeke-
dett "bezárt" magyarságtél.

1933. dec. 10. Benes cseh-
szlovák és Titulescu román
külügyminíszter kassai ta-
lálkozója.

1934. jan. 9. Kisántánt
g 'zdá'sági konferencia Prá-
gában.

1934. febr. A község! vá-
lasztásokon a politikai visz-
szahatás ellenére előtör a
bolgár baloldal.

1934. febr. 14. A cseh
nemzeti demokrata párt
(Kramar-párt) kilép a kor-
mányból. Matousek ipari
~s kereskedelemügyi minísz-
ter beadja lemondását, a
részleges kerena-devalváció
és külpoldtíkaí iOkok míaet,

1934. február 10. Borisz
bolgár cár meglátogatja
Károly román királyt Sina-
iában. A sínaíaí találkozón
főleg gazdasági kérdésekről
esik szó, de a Dobrudzsa-
kérdésben fennálló ellentét
miatt a látogatás nem vezet
konkrét eredményre. "

1934. jan. 4. Jeftié jugo-
szláv és Tituleseu román
külügymíniszterek Zágráb·
ban a kísantant biztonsági
poli tikáj ának á tszervezésé,
ről tárgyalnak.

1934. jan. 22. A kísantant
külügymínísztereínek zág-
rábi értekezletén megtár-
gyalják a balkáni békepak-
tum megkötését célzó Poli-
tis--Titulescu-tervet.

1934. jan. 28. Milan Srskié
bukása után Nikola Uzuno-
víé alakítja meg az új kor-
mányt.]

1934. febr. 2-4. A kísan-
tant-külügyminiszterek zág-
rábi értekezletéri folytat-
ják a balkáni békepaktum-
ra vonatkozó tárgyaláso-
kat.

1934. febr. 9. Az Athén-
b 'Kótött Balkán-paktum-
ban Románia, Törökország,
Jugoszlávia és Görögország
kölcsönösen szavatolják a
balkáni határok sérthetet-
lenségét. - A Népszövet-
ség elé terjesztett magyar
",határincidens-petíció" mi-
att jugoszláv részről felfüg-
gesztik a két állam közöttí
árúcsere megállapodást.



19 4. jan. 10. Horogke-
resztes osztrák munkásosz-
tagok lépik át a magyar
határt. A kormány vala-
mennyiüket internáltatja,

1193<1.jan. 19. A Népszö-
1934. jan. 26. Berlinben v~g tanácsa megálla-

aláírják anémet-lengyel pítja, hogy Magyaroszágon
tízév:s. megnemtámadási I megszünt a pénzügyi hely-
szerződést, a Kellog-pak- zet romlása.
tum alapján. Az egyez-
ményt febr. 26-án ratifikál- .
jáko

MAGYARORSZAG ,1
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i933. dec. 7. Felavatják al
rámó lakihegyi nagyadólát.

ROMANIA YILAGTtJRUNETLENGYELORSZAG

1934. febr. 7. Dellfuss
Budapestre érkezik.

~. dec. 10. Megalakul
a román antírevíziós Iíga.
Titulescu külügyminiszter
Kassári Berres csehszlovák
külügyminiszterrel tárgyal.

1933. dec. 28. A parla-
menti választásokon a li-
berálís párt győz nagy
többséggel.

1933. dec. 29. Duca a si-
naiai állomáson vasgárdista
merényletnek esik áldoza-
tául. A párt vezére. Dinu
Br atianu lesz. Miniszter-
elnök: Anghelescu,

1934. jan. 3. A kormány
vezetését a liberális Gh.
Tatarescu veszi áto

1934. jan. 9. Titulescu
ankarai megbeszéléselnek
eredményeképen Törökor-
szág is aláírja Romániával,
J'ugoszlávíával és Görög-
országgal együtt az ú.. n.
Balkán-paktumot.

1934. jan. Az 'Orosz Korn-
munista Párt XVII. párt-
kongresszusán Molotov és
Kuybysev előterjesztik a
"nép gazdaság fejlesztésé-
nek második ötéves 'ter-
vét".

1934. febr. Az előző évben
kidolgozott alkotmány-re-
formot a lengyel képviselő-
ház (Szejm) elfogadja és
megküldi a szenátusnak, -
Ugyanakkor Beck külügy-
míníszter moszkvai látoga-
tása. . .

1934. jan. 17. Befejeződik
a Szovjet-Unió kommunís-
ta párt ja tagjainak meg-
rostálása. a tagok 15~7szá-
zalékét kízárják a pártból.

1934. jan.. 21. Roosevelt az
időközben visszaállított
aranyfedezetet 25.8 graínről
15.5/21 (kilenctized .finom-
ságú) grainre szállítja le,
ami az 1900. évi törvényben
megállapított aranyfedezet
59.06%-os lesz állítását je-
lenti.

1934. jan. 29. Az amerikai
szenátus megtagadja a há-
gai Nemzetközi Bíróságról
szóló egyezményhez való
csatlakozást célzó javaslat
ratífikációját.

~4. febr. 9. (Doumergue
nemzeti §"ormánya Francia-
országban - Balkán-pak-
tum Gör-ogországj Románia,
Jugoszlávia és Törökország
között, kölcsönös segítség
és határbiztosítás ügyében.
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,
1934. febr. 12-15. A linzi

események hírére Bécsben
kitör az általános szocíál-
demokrata munkásfelkelés.
- Négy napon át tartó
utcai harc ok után, míköz-
ben a kormányzat a mun-
kás- és szülőotthonokat
ágyúkkal löveti, a bécsi
munkásság küzdelme össze-
omlik. Február 16-ra
virradó éjjel a florisdorfi
munkásság is beszünteti az
ellenállást. - Karl Renner
és Julius Deutsch kültöldre
menekülnek. Karl Seitzt,
Bécs polgármesterét és a
szeeláldemokrata párt szá-
mos vezetőjét bebörtönö-
zik vagy internálják. - A
szociáldemokrata községí
tanácsokat teloszlatják, a
bécsi városháza élére kor-I
mánybiztos kerül.

1934. febr. 17. Nagy-Bri- 1934.febr. 26. A nemzeti-
tannia, Franciaország és I szeeialista Németország felé
Olaszország közös nyilátko- sodródás első állomása:
zata Ausztria függetlensé- Borisz cár meglátogatja
gének megóvása érdekében. Hitlert, Berlinben.

1934. márc. A Csehszlo-
vákiába menekült osztrák
demokrata politikusok
(Renner, Deutsch), heves
sajtókampányt indítanak a
Dollfuss-korrnány ellen. -
A csehszlovák-osztrák gaz-
dasági tárgyalások megsza-
kádnak.

1934. márc, 14-17. Dell-
fuss kancellár római láto-
gatása.

934. márc, 17. Mussolíní,
Do uss és Gömbös alá-
írják az olasz-osztrák-ma-
gyar politikai és gazdasági
egyezményt (1. római jegy-
zőkönyv). - Az egyezmény
a közösen érdeklő kérdé-
sekben előzetes 'megbeszélé-
sekre' kötelezí az aláírókat.

1934. ápr. ,30. Ausztria hi-
-vatásrendí . (korporatív) te-
kintélyi .állammá alakul áto
A korporatív.ialkotmányle-
vélben ' a "köztársaság"
megjelölést melrőzík. - Az
ú. n. rendi alkotmány két-
kamarás törvényhozást lép-
tet életbe. Az osztrák híva-
tásrendi (korporatív) állam
legfőbb törvényhozó tes-
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1934. febr. 10-15. Bolgár-
jugoszláv közlekedésügyi
tárgyalások Szófiában.

1934. febr. 14. A második
Malypetr-kormányban csu-
pán tárcaközi rekonstruk-
ció történik. Matousek he-
lyét a néppárti Dostálele
közmunkaügyi miníszter 've-
szi át, Dérer közoktatásügyí
miniszter az új kormányban
igazságügyminiszter, A kor-
mány új tagja a pártonkí-
vüli Jan Krémaf közokta-
tásügyi miniszter.

19 4. márc, Benes kül-
ügyminiszter középeurópaí
sajtókonferencia gondolatát
veti fel Magyarország eset-
leges részvételével.

1934. máre, Éles támadá-
sok a skupstinában Radi-
vojevié közlekedésügyi mi-
niszter ellen a francia ke-
reskedelmi társaságokkal
kötött előnytelen szerződé-
sek miatt. - Jeftié külügy-
miníszter albán-barát nyi-
latkozata szíves vísszhangot
kelt a két ország sajtójá-
ban. - Muharen Bajraktar
albán politikus belgrádi lá-
togatása. ,

1934. ápr. 3. Jeftié jugo-
szláv külügyminiszter szó-
fiai látogatása alkalmával
bolgár-jugoszláv kereske-
delmi és hajózási egyez-
mény rnegkötéséről tárgyal.
- A bolgár királyi pár Bu-
karestbe látogat.
l 1934 ápr. 27. Muszanov
ti fgar miniszterelnök nu-
dapesten, Magyar és bolgár
kormány tényezők kulturá,
lis egyezmény és rekompen;
zációs gazdasági szerződés
megkötéséről tárgyalnak.

~. ápr. 21. Benes a
prágai parlamentben nagy
beszédben foglalkozik az
olasz-osztrák-magyar u. n.
római paktummal.

1934. ápr. 27. Barthou
francia külügyminíszler
Varsóból jövet Prágába ér-
kezik, ahol Benessél tár-
gyal.

-
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1934. márc. 17. Mussolini,
őmbös és Dollfuss aláír -

[ák a magyar-osztrák-olasz
egyezményt. (1. római jegy-
zőkönyv.)

11934. ápr. 12. A magyar
kormány elismeri a Szov-
jet-Uniót.

1193~. ápr. 24. Rákosi Má-
tyá:sfnyolc és féléves fog-
ság kitőltése után a rendőr-
ség újból letartóztat ja és
bíróság elé állítja, mely 1935
február 8-án életfogytiglani
fegyházra ítéli. Rákosi 1940
október 20-án szabadul.t1934. ápr. 27. A bolgár
nlfni8Zterelnök látogatása
Budapesten.

1934. febr. 15-18. A sze-
nátus hosszabb vita' után
módosítás végett visszakül-
di az alkotmányreformot a
Szejmnek.

J1934. márc. Barthou tran,
cía ülügyminiszter buka-
resti látogatása alkalmával
magyarellenes nyilatkoza-
tok hangzanak el a sajtó-

. ban és a parlamentben.

I 193. febr. 12-15. Három-
napos polgárháború Bécs-
ben a szociál demokraták és
a Heimwehr tagjai kőzít.
Feloszlátják az osztrák
szociáldemokrata pártot.

934. febr. 17. Közös an-
gol, francia, olasz nyilat-
kozat Ausztria független_
ségének ügyében.

1934. ápr, 7. A földhitel-
kérdés rendezése a líberáüs
párt új gazdaságpolítíkájá-
nak kezdetét jelzi.

Q.934. máro. 1'7. Olasz-
osztrák" - magyar pármas
egyezmény. Gazdasági té-
ren a három ország kétol-
dalú szerződésekben külö-
nös kedvezményekkel veszi
át egymás íparcíkkeít.
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tületét, a szövetségí ülést
(Bundesversammlung) a
törvényelőkészítési joggal
felruházott gazdasági, kul-
turálís, tartományi taná-
csok, valamint az államta-
nács tagjai alkotják. ~ A
szövetségi ülés és a szak-
tanácsok az év folyamán
működnek, a kormány ren-
deleti úton korrnányoz,

1934. maa, A Dellfuss-
kormány "közjogi testű-
letté" nyilvánítja a Vater-
Iándísche Frontot. - Az
ausztriai nemzetiszocialísta
ezervezetek sorozatos ter-
rorakciókat hajtanak végre.
- A kormány kíteríesztí a
rögtönbíráskodást,

1934. máj. 1. Kramáf,
Stfibrny és Frantisek Ma-
res: a cseh nemzeti demo-

I
krata párt, a Nemzeti Liga
és a Nemzeti Front pártve-
zetői "Nemzeti Egyesülés"
(Národni Sjednoceni) cím-
mel cseh nacionalista poli-
tikai mozgalmat indítanak,
mely a következő évi vá-
lasztásokon 17 képviselői és
9 szenátusi mandátumot sze-
rez. Az új jobboldali párt-
közi blokk kifejezetten a
csehszlovák baloldali kül-
politika és kormánypolítíka
ellen alakul,

193<1.máj. 5-15. Benes
kárpátaljai kőrútja során
igéretet tesz a Kárpátalját
érintő függőűgyek rendezé-
sére.

1934. máj. 4. Fey alkan-I
cellár lemond, utódja Star-
hemberg herceg. - Fey
július. közepéig biztonsági
míníszterí mínőségben
tagja marad a kormánynak,

1934. máj. 15. A római
jegyzőkönyv alapján olasz-
osztrák-magyar gazdasági
szerződést kötnek.

1934. május 10. Bolgár
belpolitikai válság a párton
kívülí radikális parasztszö-
vetségí frakció, az u. n. Bel-
csev-csoport miatt. A cso-
port vezére az 1933-ban
amnesztiában részesűlt re-
publikánus parasztszövet-
ségíDamían Belcsev, aki
kifelé bolgár-jugoszláv
együttműködést hirdet "a
déli szlávok összefogása"

. jegyében, belpolitikailag
pedig köztársaságí elveket
vall. Belcsev még 1933őszén
a tisztikar radikális tagjai-
nak bevonásával megala-
kítja az u. n. "Cveno kör"-t,
mely 1934. májusi kiáltvá-
nyában radikális átalaku-
lást követel. A Cveno-kör
kiáltványa következtében
Muszanov beadja lemondá-
sát, de Borisz ismét öt bízza
meg koaliciós kormány ala-
kításával.
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1934. ápr, 30. Radivojevié
közlekedésügyí miniszter
lemondásával megüresedett
közlekedésí tárcát Svetislav
Milosavljevié tábornokkal
:töltik be. j

1934. máj. A francia ke-
reskedelmi társasággal kö-
tött megállapodásokat tá-
madó sajtókampány miatt
Sándor király elhalásztja
párisi látogatását.

1934. máj. Göring porosz
miniszterelnők és légügyi
miniszter belgrádi látoga-
tása.

~. mád, 16. A jugoszláv
kiküldötteket visszahívják
a genfi magyar-jugoszláv
egyeztető tárgyalásokról.
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i9M. ápr. 30. Ausztria
hi\tatásrendi (korporatív)
tekintélyi állammá alakul
áto

t 1934,. máj. 13. A népsző-
v~gi.tanács elfogadja a
magyar pénzügyi helyzet-
ről szóló jelentést.

1934. máj. 10. A Jedrzeje- ~934. máj. 15. Olasz-oszt-
wicz-k;0rmány l~mon.d. Koz-I ráK::nlagyar gazdasági szer-
Iowskí egyetemi tanar meg- ződés a római jegyzőkönyv
a1akílt~a }obboldali jellegű alapján.
kormanyat. 934. máj. 16. A genfi

magyar-jugoszláv tárgya-
lásról a jugoszláv kormány
Visszahívja delegátusait.

1934. maj. Meghosszab-
bítják a szovjetorosz-Ien-
gyel megnemtámadási SlZeT-
ződést.

·1934. máj. 10. Súlyos bel-
poltrikai válság Bulgáriá-
ban. .Megjelenik a "Cveno"-
kör májusi kiáltványá.

3.4 Radisics E.: A Ounatáj. m.*

"
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1934. jún. 2. Starhemberg
alkancellár hivatalos láto-
gatása Budapesten.

1934. május 18. Muszanov
újabb kormáriyalakítása
nem sikerül, végleg vissza-
vonul.

1934. május 19. A Cveno-
kör államcsínvt-hajt végre
a radikális parasztszövet-
ségi tagok, katonatisztek és
pártonkívülíek segítségével.
Az államcsiny révén Kimon
Georgievezredes kerül a
kermány élére, aki nagy-
arányú személyí változáso-
kat tesz a tisztikarban és
közigazga tásban, közigaz-
gatásí és polgári jogi re-
formokat hajt végre, letiltja
a pártpolitikai sajtóvitákat
és szembefordul a macedonI forradalmi mozgalornmal,

1934. jún. 13-15. Dellfuss
kancellár Budapesten Göm-
bössel tárgyal.

1934. június 12. A Geor-
giev-kormány közzéteszi a
politikai pártok feloszlatá-
sáről ssölö rendeletet,

1934. Júl. 1. Kormánynyi-
latkozat Ausztria föderatív
"hivatásrendi" államszerke-
zetéről.

1.934. júl. 13. Dellfuss át-
alakítia kormányát. - Doll-
fuss átveszi a hadügyi tár-
cát Schőnburg-Hartenstein
hadügyminisztertől és Ber-
ger-Waldenegg külügymi-
níszterre bízza az igazság-
ügyi tárcát.

1934. máj. 24. Masarykot
negyedízben is megválaszt-
ják a köztársaság elnökévé.

19 . jún. 5. A N épszövet-
seg közvetlen tárgyalásokat
ajánl a jugoszláv-magyar
határsérelmek ügyében.

1934. jún. 9. Belgrádban
hivatalosan közlik, hogy a
kisantant államok elisme-
rik a Szovjet-Uniót.

1934. jún. 10-13. Jeftié
jugoszláv külügyminiszter
párizsi útja alkalmával il-
letékes francia körők elött
ismerteti a Balkán-paktum
szerepét az európai bizton-
sági politika szempontjából.

1934. jún. 14-15. A Bal-
kán-paktum külügyminisz-
tereinek belgrádi értekez-
letén Tevfik Rüsdi, Titu-
lescu és Jeftié közös nyilat-
kozatot írnak alá.
~. aun. 24. Barthou

francia külügyminiszter
Belgrádban. Uzunovié
jugoszláv rníniszterelnök
egy belgrádi antirevízonís-
ta gyűlésen éleshangú be-
szédben foglalkozik ,.bizo-
nyos területi követelések-
kel".

1934. jún. 9. Csehszlová-
Ida felveszi a rendes diplo-
máciai viszonyt a Szovjet-
Unióval.

1934. Jun. 15. Zsolnán
megalakul a szlovák antiré-
vizíonista liga.

1934. jún. 28. Az 1933-han
feloszlatott nérnec nemzeti-
szocialista párt helyébe
Konrad .Henlein megszerve-
zi ta "Sudetendeutsche Hei-
matsfront"-ot, mely szudé-
tanemet párt néven ellen-
zéki politikai párttá alakul.

1934. júl. 1. Hlinka eluta-
sítja a cseh és szlovák ka-
tolikusok márciusi Iitomyáli
kongresszusának KI csehszlo-
vákiai katolikus blokk ala-
kítása ügyében hozott' hatá-
rozatát.

1934. júl. 2. Benes külügyi
expozéja szerint a kisán-
tántnak hármas defenziv
biztonsági célkitűzése: a re-
vizió, az Anschluss és a re-
stauráció elleni küzdelem.

1934. júl. 13. A csehszlo-
vál{ kormány aláírja a ga-
bonamonopőlíumröl szölö
törvényt a termények álla-
mi úton való elhelyezése és
a gabonafélék árának biz-
tositása 'tárgyában. A Cseh-
szlovák Gabonatársaság
3z:Qwns~ón SzLovák Gabo-

-..
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1934.júI. Pierarcki bel-
ügyminiszter politikai gyil-
kosság áldozatául esik.
Utódja Marian Zyndran-
Koscialkowski,

34'

t1934. jún. 5. A Népszö-
vets"~g a magyar-jugoszláv
határsérelmek ügyében
közvetlen tárgyalásokat
javasol és a maga részéről
befejezettnek tekinti az
ügyet.

1934. jún. 13-15. Dellfuss
kancellár Budapesten.

(1934. jún. 26. A magyar
partok egyhangúan tilta-
koznak Barthou francia
külügyminíszternek Jugo-
szláviában és Romániában
elhangzott magyarellenes
kijelentései miatt.

1934. má.j. 25. Károly ki-
rály eredménytelen tárgya-
lásokat folytat Avarescu
marsállal egy koncentrácíós
és "tekintélyi kormány"
megalaki tásáról.

1934 jún. 9. Genfben le-
vélváltás folyik Litviriov
és Tituleseu közt: A Szov-
jetunió és Románia egymás
szuverénítását kölcsönösen
tiszteletben kívánja tartani
s a diplomáciai viszony
helyreállítását javasolja.-
Tatareseu újból átalakítja
kormányát, Uiea hadügy-
miniszter lemond, tárcáiát
ideiglenes en maga 'I'atares-
eu vállalja.

934. júl. Az udvarhelyi
pótváfasztáson a Magyar
Párt újabb mandátumot
nyer. - A kisántánt kül-
ügyminísztereínek buka-
resti . találkozóján közös
nyilaltikozatot adnak ;ki a
reviziós propaganda ellen.

11. Mussolini
velencei találleo-

1934. iűn, 30. Röhm-puccs
Nemetországban, Hitler vé-
resen elfojtja a nemzetiszo-
cialista párton belül támadt
állam csinyt.

1934. júl. 1. Az osztrák
köztársaság föderatív "bi-
vatásrendi" állammá. alakul.



AUSZTRIA 'UGOSZLAYIA

, .
1934. júl. 25. Nemzetiszo-

ciittiSta puccskísérfet Bécs-
ben. 'Rendőri és katonai
egyenruhába öltözött nem-
zetiszocialista terroralaku-
latok hatalmukba kerítik
a rádióállomást és :bejelen-
Itik a kormány eltávolítá-
sát. Ugyanakkor a terroris-
ták .behatolnak a kancel-
lári palotába és meggyilkol-
já,k Dollfusst. - A ker-
mánycsapatok körülzárják
a studiót és a kancellári
palotát. A zendülők, akik-
nek érdekében a később
visszarendelt Rieth bécsi
ném et követ ínterveníál,
megadják magukat. - Még
aznap sikerül a vidéki
nemzetíszocialista puccsot
is leverni. - A pueesbán
résztvett és annak egyik
értelini szerzőjeként bíró-
ság elé állított Rintelen
volt római osztrák követet
életfogytiglani börtönbün-
tetésre ítélik.

1934. júl. 29. Miklas szö-
vetségi elnök Kurt Schusch-
niggot Ausztria kancellár-
jává kinevezi..

1934. júl. 30. Schuschnigg
kancellár megalakítja kor-
mányát. Schuschnigg
rádiószózatában elődje, po-
litikájának folytatását je-
lenti be.

1934. aug. 11. Schusch-
nigg kancellár hivatalos Iá;.
togatása Budapesten.

1934. aug. 21. Schusch-
nigg és Mussoliní Firenzé-
ben tárgyalnak.

:1.Q?<t. szept, 27. Teljes
egypárt-rendszer Ausztriá-
ban. Az utolsó parlamenti
párt, a keresztényszocialistá
párt ~'S megszűník.
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1934. július 23. A szovjet-! narészvénytársaságot (Slo-
Uníőt elismerő kisántánt venská obilná uéastínná
ha.tározat (Juníus 9.) hatá- spoloénost) létesít, mely kö-
sára Bulgária bejelenti a telezi a szövetkezetek et,
Szovjet diplomáciai elisme- malmokan, kereskedőket és
rését, fogyasztókat a gabonaféléle

állami úton való elhelyezé-
sére.

1934. augusztus 31. A
Georgiev-korrnány beje-
lenti a macedón forradalmi
komité feloszlatását,

,..,
iI193~. szept, Sorozatos el-

léil-zé:K:ilapbetíltások Szlo-
venszkón. A szlovák nem-
zetí párt lapját, a Národné
Novinyt fél évre, a Prágai
Magyar Hirlapot három hó-
napra betiltják.

1934. júl. 22. Megjelenik
a városok ígazgatásáről szó-
ló jugoszláv közigazgatásí
törvény. A tanácstagok egy-
harmadát a kormányzat
nevezi ki, kétharmadát
nyilt választás útján a la-
kosság választja.

~34. szept. 15. Jugoszláv-
magyar kereskedelmi szer-
ződést kötnek Belgrádban.

1934. szept, 27-29. Sán-
dor szerb király látogatást
tesz Szófíában.
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1934. aug. Gazdasági és
hajózási egyezmény Dan-
ziggal, - :Közeledés a len-
gyel-litván viszonyban.

1934. szept, !A Népszövet-
ség tanácsüléséri lengyel
részről bejelentik, hogy a
kísebbségí kérdések terén
alkalmazott eddigi eljárást
a lengyel kormány la maga
részéről a jövőben nem
tartja elfogadhatónak. A
lengyel delegátus ugyanak-
kor bejelenti, hogy Len-
gyelország a. továbbiakban
nem kíván résztvenni a ki-
sebbségi kérdések tárgya-
lásában.

1934. szept, 22. Lengyel-
ország ~ német külpolítí-
kai sugalmazásra - vissza-
utasítja a keleti Iocarnóí
paktumot.

{I934. júl. 16. A belügy-
mlmszter betiltja a külön-
böző néven működő nemze-
ti szocíalísta alakulatokat.

11934. aug. ll. Schusch-
mglr'.•..kancellár Budapes-
ten.

t!.934. szept, 6. Ságvári
Entl?é, az ellenállási moz-
galom későbbi mártírja,
szeeláldemokrata munká-
sokkal felvonul a Tompa ..
utcai nemzeti szeeialista
központ ellen. '

1934. szept, 15. Magyar-
[u ószláv kereskedelmi
szerződés,

(1934. szept, 21. A N ép-
szöVet'ség politikai bizott-
sága 'előtt a magyar meg-
bízott szomszédállamoknak
a kísebbségekkel szemben
tanusított magatartását bí-
rálva, nemzetköeí garan-
ciát kér a kísebbségek vé-
delmére.

ROMANIA VILAGTöRUNiI:T

júl. 25. Dollfuss
osz rák kancellár gyilkos-
s .g áldozata lesz,

1934. júl. 25-30. A bécsi
n zetiszocialista puccs
hatására Olaszország csa-
patösszevonásokat rendel el
a Brenneren,

~b.aug. 2. Hindenburg
halála után Hitler kezében
egyesül az 'elnöki és kan-Icellári hatalom.

1934. szept, 3-6. 'I'atares- 1934. szept, A február
eu román míníszterelnök 17-i nyilatkozatot aláíró
belgrádi tartózkodása során hatalmak (Nagy-Britannia,
a két állam külpolitikai ér- Franciaország és Olaszor-
dekközösségének változat- szág) a Népszövetség tanács-
Ianságáról nyilatkozik. üléséri újabb nyilatkozatot

tesznek Ausztria független-
ségének megóvására.

1934. szept, 10. Tatarescu
lemondását nem fogadja el
a király.

19M. szept. 18. A Nemze-
te zővetségének Tanácsa
felveszi a Szovjet-Uniót a
Népszövetség tagjai közé és
állandó tanácstagságot sza-
vaz meg számára.
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\1934. nov. 4. 'Schuschnigg
kffiiCellár és Gömbös ma-
gyar míníszterelnök bécsi
tárgyalásai.

1934. nov. 1. A .Georgíev-
kormány beszünteti a ko-
rábbi állami tartozások ka-
matfizetéseit. - Hosszas
tárgyalások kezdődnek a
bolgár kincstár és a hitele-
zök között,

1934. !!lOV. 22. Benes csat-
lakozik a Jeftié jugoszláv
külügyminiszter által Sán-
dor király meggyilkolásával
kapcsolatban Magyarország
ellen a Népszövetség előtt
emelt vádhoz.

I JUGOSZlAVIA

----------------
I 1934. okt. 9. Sándor sserb
királyt és Barfheu fr.ancia
külügyminisztel't egy ma-
cedon forradalmár Marseil-
leben lelövi. A merénylet
középdélkeleteurópai bo-

.nyodalmakat okoz.
1934. okt. 19. A kísántánt

és a Balkán-paktum kül-
ügyminisztereinek belgrádi
rendkivülí értekezleten a
két koalícíó katonai felada-
tairól tárgyalnak.

1934. okt. 30-nov. 3. An-
karában összeül a Balkán-
paktum külügyminiszterei,
n\k újabb értekezlete.

1934. nov.-dec. Magya.
rolMemeges kíutasítása Ju-
goszláviából.

1193~ nov, 22. Jeftié [ugo-
s:11fiV"külügyminiszter a
Sándor kírály elleni me-
rénylet állítólagos külföldi
vonatkozásai val kapcsoLat
ban - Titulescu és Benes
támogatásával vádat
emel a Népszövetség előtt
Magyarország ellen.

AUSZTRIA BULGARIA CSEHSZLOVÁKIA

1934. dec. 13. Schusch-
nigg kancellár és Berger-
Waldenegg Budapesten.

1934. október 30. Bulgáría
résztvesz az Ankarában
rendezett balkáni közgaz-
dasági konferencián.

1935. j.an. Az Ú. n. hiva-
tásrendi "alkotmányban"
bejelentatt nemzetgyűlési
választások velmaradnak. -
Az összes jobboldali szer-
vezeteket egyesítik a' Va-
terlandísche Frontban.

1935: jan. 7. Római jegy-
zőkönyv Laval és Musso-
lini közt "Ausztria függet-
lensége és integritásának
biztosítása érdekében".

{1931. dec. 1. Ideiglenes
jel1"é'ggelmegújítják a cseh-
szlovák-magyar árucsere-
forgalmi egyezményt.

1934. dec. 10. Csehszlo-
vákia csatlakozik a dec. 6-án
kötött francia-orosz Ú. n,
keleti paktumhoz. A Lavah
-Litvinov jegyzőkönyv ér-
telmében az .aláíró hatal-
mak harmadik hatalommal
s~mmiféle olyan megbeszé-;
lest nem folytathatnak.
melynek szelleme ellent-
mondana az emlí tett keret-
szerződésnek,

1935. jan. 2. Buresch oszt-
rák pénzügyminiszter meg-
látogatja Benest Prágában.

1934. dec. 2. Ankarában
elkészül a Balkán-paktum
végleges szövege,

1935. Jan, Athanaszov bel-
ügymíniszter belgrádi láto-
gatása.

1934. okt. 19. A kísántánt
ésa Balkán-paktum külügy-
rninísztereinek közös bel-
grádi tanácskozasán Benes
előterjeszti közép-kelet-
európai biztonsági tervét.

~4. dec. 7-10. A Nép-
szovetség a marseíllei kí·
r'álygyilkosság ügyében be-
nyujtott jugoszláv emlék-
iratot tárgyalja,

1934. dec. 20. Jugoszláv
koalícíós kormány alakul
Jeftié volt külügyminiszter
elnökletével-

1935. jan. 12. Lubljaná-
ban kísán tánt _értekezletet
tartanak.

,35. jan. 18. A jugoszláv-
magyar kérdésben a Nép-
szövetség 'tudomásul veszi a
benyujtott magyar emlék-
iratot.
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~~4" okt. 19. Gömbős ma-
gyar miníszterelnök Varsó-
ban tárgyal.

1934. dec. 8. A magyar-
jugoszláv konfliktus genfi
tárgyalásán a lengyel meg-
bízoüt a magyar álláspont
mellett nyilatkozik.

1935. jan. Greíser, a dan-
zígí szenátus elnöke Varsó-
ba látogat.

~ I
1934. okt. 12-15. Sztrájk i 1934. akt. 2. A Tatarescu U!34. okt. 9. Sándor. jn-

a ecskörnyéki bányákban .l korrnány újabb rekon- goszláv királyt és Barthou
strukciója során Paul An-francia külügyminisztert
ghelescu tábornokkal töltik macedón forradalmár Mar-
be a hadügyr tárcát. Theo- seilleben lelövi.\.Fia, II. Pé-
dereseu kereskedelmi mí- ter, kiskorúsága idejére há-
niszter helyét Marioleseu- romtagú régenstanácsot
Strunga foglalja el a kor- szerveznek, tagjai: Pál ré-
mányban. gensherceg. Radenko, Stan-

kovié .és Ivo Perovíé.

I
I
I
I

1934. nov. 24. A NéPSZÖ-1

v seg tanácsa a magyar
kormány kérésére napirend-
re tűzi a marseilleí Ik:irály-
gyilkosság ügyében beadott
panasz tárgyalását. - Ró-
mában magyar-olasz keres-
kedelmi szerződést Irnak
alá, mely a magyar keres-
kedelemnek kedvezménye-
ket ad a fiumei kikötőben.

'1,934. dec. 1. Magyar-
c~ Sizlovák árucsereegyez-
mény.

~4. dec. '13. Schuschnigg I
kancellár budapesti Iátoga, I

tása,

1935. jan. 18. A Népsző-
ve ég tudomásul veszi a
jugoszláv-magyar viszály
ügyében előterjesztett ma-
gyar emlékiratot.

1934. nov. 22. A jugoszláv
kormány oa marseillei ki-
rálygyilkosság ügyét oa
Népszövetség elé viszi.

1934. dec. 1. Kírovot, az
orosz Kommunista Párt ve-
zetőségi tagját, ellenforra-
dalmárok meggyilkolják
Leníngrádban. A merény-
lőket a Szovjet-Uníó Leg-
főbb Bíróságának vkatonaí
kollégiuma halálra ítéli.
j 193!,. dec. 7-10. A Nép-

s~vetség a marseil lei
ügyben beadott jugoszlávI panaszt bárgyalja.

1935. jan. 15. Az etíopíaí
kormány a Népszövetség
Tanácsához fordul Olasz-
országgal való vitájában.

1935. Az év folyamán a
Vasgarda jelentékeny mér-
tekben megerősödik. A
craiovai diákkongresszus
valósággal vasgárdista ösz-
szejövetelnek számít. A
kormányavasgárdisták
előretörésének ellensúlyo-
zására több szociálís refor- .
mot valósít meg.

1935. jan. A szakadár Zi-
novjev és Kamenyev nép-
biztosakat letartóztatják a
Szovjet- Unióban.
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1935. febr. Schuschnigg
kancellár párisi és londoni
tárgyalásai.

935. máre, Osztrák-ma-
gyar kulturálís egyezmény
aláírása Bécsben. - Életbe
lép az 1932-ben kőtött oszt-
rák-jugoszláv kereskedelmi
szerződés.

1935. ápr. Brit-francia-
olasz stresai határozat
Ausztria függetlenségének
biztosítására. A határozatot
Macdonald, Simon, Laval,
Flandin, Mussolíní és Su-
vich írják alá, - A stresaí
határozattal kapcsolatban
felmerül a dunai kérdés
föderalisztikus rendezésé-
nek terve.

11935. máj. 4. Olasz-oszt-
rá - agyar külügyminísz-
terí tárgyalások Velencé-
ben egy "középdunavölgyi
konferencia" összehívására.
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1935. január 22. Borisz, a I
Cveno- kör dinasztia ellenes
terveiről értesülve, elmoz-
dítja Georgievet és a mér-
sékelt parasztpárti N. Zla-
tevet bízza meg kormány-
alakitással. '

1935. április 22. ZIatev-
nea nem sikerül meg+erem-
tenie a pártközi együttmű-
ködést. Lemond és utódja-
ként a koaliciót létrehivó
A Tosev veszi. át a kor-
mányügyek vezetését.

~§. május 10. A Görög-
ország. Jugoszlávia, Romá-
nia. és Törökország között
kötött 1934. évi Balká.n-
paktum életbelép. A pak-
twn célja - az akkor ki-
adott alapokmány szerint -
a béke biztosítása oaBalká-
non 'a status quo fenntar- j

1935. ~rc. 21. Benes oa
prágai képviselőházban ki-
jelenti: az Anschluss áLlta-
lános európai háborúra ve-
zetne.

1935. máro, 26-27. Benes
-Titulescu találkozó Po-
zsonyban a nemzeti szocíá-
lizmuselleni "európai vé-
delmi front" ügyében.

1935. ápr. 2. HodZa föld-
rnívelésügyi míníszter beje-
lenti, hogy a közeljövőben
Szlovenszkón és Kárpátal-
ján életbelép a gaboriamo-
nopólíum, mely a gabona-
félék kötelezö tár.olásáról
gondoskodik

1935. ápr. 4. Eden angol
külügyminisztej- közép-ke-
leteurópai körút ja során
Prágába érkezik, ahol az
európai biztonsági politi-
káról megbeszélést folytat
Benessél.

1935. febr- 15-18. A Bal-
kán-paktum külügymínísz,
tereinek athéni értekez-
lete.

1935. márc. 25-26. Titu-
lescu Belgrádban a két
fegyveres koalíció egymás-
közti viszonyáról tárgyal.

1935. ápr. 15. Jugoszláv
delegáció előkészíti a kís-
ántánt és a Balkán-paktum
hatalmainak 'I'ltulescu el-
nöklésével összeülő genfi
értekezletet-

1935. ápr. 20. Jeftié fel-
oszlatja a skupstinát és el-
rendeli az új választásokat.

1935. máj. 5. A skups-
tinai választásokon J eftié
csekély kormány többséget
kap; a Maéek vezetése
alatt álló egyesült ellenzék
megközelíti a kormány-
pártí szavazatok kéthar-
madát.

1935. máj. 12. Bauer zág-
rábi érsek, a választási
visszaélések tárgyában em-
lékiratot intéz Pál régens-
herceghez.
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1935. ápr. 23. Az új len-
gyel alkotmány eltörli al
még megmaradt demokra-
tikus intézményeket.

1935. ápr. 24. Az új alkot-
mány életbeléptetésévei
Lengyelországban beáll a
katonai-polgári parancs-
uralom kora. 1935. maj. A kisántánt

bukaresti konferenciáján
megjelenik Paul Boncour
volt francia míniszterelnök.

1935. jan. 1'7. A Népszö-
vetség a Saar-vidéknek
Németországhoz való visz-
szacsatolása mellett dönt.
A népszavazás eredménye:
90%-os többség Németor-
szág javára.

1935. máre. A német légi-
e ö"felállítása. Hitler be-
jelenti az új sorozások
megkezdését. A hadsereg
létszámát 500.000-re emeli.
Rövidesen német-angol
flottaegyezményt kötnek.

1935. márc, 20. A francia
kormány ~ Népszövetség
Tanácsának rendkívüli ülé-
sét hívja őssze Németor-
szág felfegyverkezése ügyé-
ben.

1935. ápr, Beck külügy-
miniszter és Suvich olasz
külügyi államtitkár velen-
cei találkozója.

11935. febr. A Szovjet-
uhí6- követséget 'állít fel
Budapesten.

1935. febr, 15.. Rómában
magyar-olasz kulturális
egyezményt írnak alá.

1935. márc, 4. A képvi-
se ünazat feloszlatják.
Bethlen István kilép lél kor-
mánypártból és ellenzékbe
vonul. Lemond és újjáala-
kúl a Gőmbös-kcrrnány.

~5. márc. 21. Serédi
Jusztinián hercegprímás a
Szerit István Társulat köz-
gyűlésén relítéli a cenzurát
és rámutat az irányított
sajtó veszedelmeíre,

b935. máj. 14. Tefvik
Rusdi~ Aras török külügy-
minis:zJter látogatása Buda-
pesten.

1935. márc. Titulescu kül-
ügyminíszter belgrádi tár-
gyalásai.

1935. febr. Koscialkowski
belügyminiszter modus vi-
vendit.köt az ukrán kísebb-
séggel. Az egyezmény ér-
telmében az ukrán képvise-
lők száma 16-ra emelkedik.
- A lengyel vezérkar főnö-
ke Rigába, Tallinba és Hel-
sinkibe látogat.

1935. ápr. 1. Brit-lengyel
biztonsági tárgyalások
Varsóban.

1935. márc. 28. A Kozlovs-
ki-kormány lemond. - Sla-
vek ezredes, az új kormány-
elnök, teljes egészében át-
veszi elődje kabinetjét.

1935. ápr. 1-3. Eden an-
gol külügyminiszter Varsó-
ban. Az angol-lengyel kül-
politikai tárgyalásokon elő-
ször merül fel a keleteuró-
pai biztonsági politika terve.

\1,-s. ápr, 6. Az új or-
szaggyűlési választáson
a kormánypárt 167 man-
dátumot szeréz 78 ellenzé-
kivel szemben.
t 1935. ápr. 7. Törvényható-

Ságl választások Budapes-
ten.

1935. ápr, 11-13. Értekerv
Ie Stresában Anglia, Fran-
ciaország és Olaszország
között a dunai kérdés ren-
dezéséről és a fegyverke-
zési egyenjogúságáról.
Garantálják Ausztria füg-
getlenségét.

1935. má], .12. Pirsudski
József halála.

1935. ápr.25. Németország
értesíti Nagybritanniát,
hogy 12 tenger alatt járót
szándékozik építeni.

1935. máj. 2. Francia-orosz
kölcsönös segélynyújtási
paktum, melyet a Balkán-
szövetség nagy helyesléssel
fogad.

1935. máj. 10. Laval fran-
eia külügyrniniszter Varsó-
ban.
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tása mellett. A paktum vol-
taképpeni előkészítői Poli-
tisz párisi görög követ, Ti-
tulescu román külügymí-
ter és Rüsdi Aras török
külügyminíszter voltak. A
paktumot, Bulgária, első-
rendű politikai követelé-
seire hivatkozva, elutasítja.

I
, 1935. Jun. Starhemberg
al ancellár és Fey bizton-
sági miniszter budapesti
látogatása.

1935. jún. A száműzött
Damjan Velcsev ezredes és
hívei titokban visszatérnek
Bulgáriába és összeeskü-
vést szerveznek a Tosev-
kormány ellen. Athanaszov
belügyminiszter elfogatja
és bebörtönzí a Damján-
csoportot. I

1935. máj. 16. Prágában
aláírják a szovjetorosz sc-
gélynyújtási szerzödést, ösz-
szefüggésben a május 2-án
Párisban kötött francia-
szovjet kölcsönös segély-
nyújtási egyezménnyel. Mí-
után előbbi a népszövetségi
alapokmány 10. szakasza ér-
telmében azonnali közb elé-
pést ar elő, ha a szerződő
felek valamelyikét támadás
érné, a csehszlovák-szovjet-
orosz megsegítesi paktum is
megállapítja, hogy ha a
szerződő felek valamelyikét
nem provokált támadás éri,
úgy a másik köteles teljes
mérvű segítséget nyúltaní.

1935. :máj. 19. ,Az orszá-
gos nemzetgyűlési választá-
sokon a cseh agrárpárt '45
és a német aktivista pártok
22 mandátumával szemben
a Henlein-féle szudétanémet
párt 1,294.000szavazattal 44
képviselői és 23 szenátusí
mandátumot szeréz. A szlo-
vák néppárt megtartja ed-
digi pozicióját, a magyar el-
lenzéki pártok választási
blokkja 9 mandátumot és 5
szenátorí helyet biztosí:tJ.

1935. jún. 3. A nemzet-
gyűlési választások követ-
keztében beállott politikai
erőeltolódás miatt lemond a
második Malypetr-korrnány,

1935. jún. 13. A Schusch-
. nigg-leormány hatályon kí-

vül helyezd a Habsburg-
család kiutasítását elren-
delő korábbi törvényeket
és elrendeli a volt uralko-
dóház ausztriai vagyoná,
nak vísszaszolgáltatását,
I

1935. jún. 4. 'Masaryk el-
nök kinevezi a harmadik
Malypetr-kormányt.

1935. jún. 3. A választási
eredmények alapján egybe-
hívott skupstinában a hor-
vát ellenzéki képviselők
nem jelennek meg- A kor-
mánypárti képviselők sú-
lyos vádakat emelnek a
horvát parasztpárttal szem-
ben, amiért a Jeftié-kor-
mány horvát miniszterei le-
mondanak.

1935. jún. 7. Stojadinovié
pénzügyminiszter és 2ivko-
vié hadügyminiszter is be-
adják lemondásukat .

1935. jún. 20. Jeftié mi-
níszterelnök és kűlűgymí-
niszter kormánya nevében
benyújtja lemondását-

1935. jún. 26. Stojadinovié
Milan kormányt alakít és
megtartja a külügyi tárcát
is. - A kormányalakítás-
sal kapcsolatos tárgyalások
során Pál régensherceg
Maceket kihallgatáson fo-
gadja. - Stojadinovié a
szlovén klerikálisok és a
boszniai mohamedán blokk
bevonásával alakítja meg
kormányát, melynek bel-
ügyminisztere Korosec,
közlekedésügyi mínísztere
Mehmed Spaho.

1935. -maj, 20. Berger-
Waldeneggvosztrák és Be-
nes csehszlovák külügymí-
rüszterek találkozója Tábor-
ban.
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1935. máj. 15. Közlekedé-
si"éS"idegenforgalmi egyez-
mény Lengyel- és Magyar-
ország között.

1935. máj. 25. A \Népszö-
ve seg a jugoszláv-magyar
vitát befejezettnek nyilvá-
nítja.

1935. jún. A lengyel floitta
látogatása Kielben.

~5. jún. 14. Budapesten
aláífják a "legnagyobb ked-
vezmény elvén alapuló"
csehszlovák-magyar keres-
kedelmi szerződést, me ly
legalább részben rendezi a
közel öt év óta tartó szerző-
désnélküli állapotot a két
állam között. A szerződés a
deviza- és beviteli korláto-
zások miatt szűk keretek
között és kompenzációs ala-
pon jött létre.

1935. máj. 15. Tituleseu
a genfi kísántánt tárgyalá-
sokról Párísba érkezik. On-
nét Londonba megy, ahol a
délkelet-európai biztonsági
politika ügyéről tárgyal.

1935. máj. 16. Prágában
aláírják a szovjetorosz se-
gélynyújtási szerződést,

-1

1935. jún. 25. Megkezdő-
dik az amerikai hadiflotta
fejlesztése.
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1935. okt. 30. Az osztrák-
csehszlovák kereskedelmi
szerződés megújítása meg-
hiusul. - - Ausztria 1936
ápr. 30-ra felmondja az
osztrák-csehszlovák döntő-
bírósági egyezményt.

1935. okt. 10. A Henlein-
féle szudétanémet párt a
Teplitz-Schönauban rende-
zett demonstrációs nép-
gyűlésen német pártközi
bloklrot követel. A teplitz-
schönaui deklarácíó világo-
san tükrözi a szudétanérnet
párt fasiszta törekvéseit.

1935· júl. 4. Stojadinovié
rniniszterelnök a közsza-
badság érdekében megvaló,
sítandó saító-, gyülekezési-
és pártalakítási [ogkiter-
jesztésről nyilatkozik, de
ugyanakkor szükségesnek
véli az 1931. évi "alkot-'
mány" fenntartását.1

~5. aug. 22. Berger-Wal-
denegg osztrák és Kánya
magyar külügyminiszterek
tárgyalásai Budapesten. ,

1935. aug. 28. Osztrák-
német közös nyilatkozat az
egymás elleni vsajtótámadá-
'Sok megszüntetéséről. A
nyilatkozatot követő sajtó-
béjk-eátmeneti jellegű.

!l935. szept, 5. Kánya ma-
gy~külügyminiszter láto-
gatása Bécsben.

1935. okt. Schuschnigg
kancellár a "fegyveres ala-
kulatok egységesitése ér-
dekében" lefegyverzi köz-
vetlen híveinek fegyveres
csoportját, az Ostmárkische
Sturmscharent.

1935. okt. 9. Ausztria
nem járul hozzá az olasz-
abesszín viszály következ-
tében elrendelt népszövet-
ségí szankciókhoz.

1935. júl. Impozáns ifjú-
sági tornász-ünnepség Szó-
fiában. A szláv tornász-
akadémián 6000 jugoszláv
Szokol jelenik meg.

\ 1935. augusztus 4. Bol-
g -magyar kompenzációs
egyezmény Szófíában. Az
egyezmény a gyakorlatban
csupán két százalékos javu-
lásd eredményez, miután a
bolgár behozatalban 1935.
tavaszától Németország do-
minál (1929: 22.2, 1933: 38.2,
1935: 53.5, 1936: '61.0 :S~-
zalék.)

935. Jűl, 1. :E:letbelép a
csehszlovák-magyar keres-
kedelmi szerződés,

~35. júl. 13. Kormány-
rendelet a Csehszlovák Ga-
bonatársaságról szóló egy
év előtui rendelkezés kíegé-
szítéséről. Kiterjesztik a ga-
bonamonopólium hatáskö-
rét.

19 5. aug. ,31. Akisan·
tant .külügyminísztereínek
bledi tanácskozása.

1935. nov. Kiosszeivanov
külügyrniniszter belgrádi
tárgyalásai. I

ll/35. nov. 23. A koalíció
megbuktatja A. Tosevet és
kuiugymimszterét, G. K10SZ-
szeívanovot jeleli ,kormány-
elnökségre. Borisz hozzájá-
rul Kíosszeívanov miniszter-
elnökségéhez. Az ú] kormány
egyrészt folytatja elődei vég-
zetes következményekkel
járó gazdasági politikáját,
másrészt azonban igyekszik
kivezető utat találni a Bal-
kán-paktummal bekövetke-
zett elzártságból.

1935. nov. 9. Malypetrt,
akit Masaryk Bradáé kép-
viselőházi elnök halála után
a képviselőház elnökévé ne-
vez ki, Hodza, a csehszlo-
vák agrárpárt új vezére kö-
veti a kormány élén. A
HodZa-kormányban a ko-
rábbi Malypetr-kabinet tel-
jes 'számban helyet foglal,
a kormány egyetlen új
tagja -Iozef Zadina agrár-
párti földművelésügyi mi-
niszter.

1935. okt. 20. A skupstina
rendes ülésszakának meg,
nyitásakor a parlamenti bi-
zottságok választásával
kapcsolatban a Jeftiéet tá-
mogaró képviselők 'egy ré-
see ellenzékbe vonul. En-
nek következtében a kor-
mány kiseb bségbe kerül,
rníre Stojadinovió megala-
kítja párt ja parlamenti
klubját és a pártközí érts-
kezletek során elenyésző
többséget biztosít kormá-
nya számára-

1935. nov. Román-jugo-
szláv közlekedésí tárgyalá-
sok Belgrádban. - A Sto-
jadinovié-kormány fasiszta
szellemű, kifejezetten né-
rnetbarát politikája követ-
keztében Belgrádban jugo..
szláv-nérnet kereskedelmi
kamarát és jugoszláv-ne-
met ligát alakítanak.
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1935. nov. A parlament
ülésszakát megnyitó trón-
beszédben II. Károly a pár-
tokat a nemzeti egység
megóvására szólítla fel.

1935. júl. 25. Eredmény-
telen békéltetési kísérletek
után megindul az olasz..
abesszín háború .

LENGYELORSZAG MAGYARORSZÁG ROMANIA ylLAGTCRUNET

1935. okt. A lengyel köz-
vélemény demokratikus ré-
sze tiltakozik az új alkot-
mány és az önkényes nem-
zetgyűlési behívások ellen.

1935. okt. 4. Az új alkot-
mány alapján összeül a ka-
tonai-polgári jellegű pa-
rancsuralmi nemzetgyűlés.
444 képviselő és 11 szená-
tor helyett az új parla-
mentnek 2G8 képviselő és
96 szenátor tagja van.

1931. old. 14. Walery sta-
vek míníszterelnök a len-
gyel közvélemény tüntető
tartózkodása következtében
lemond. Utódja Marjan

Zyndran-Koscialkowski
volt belügyminiszter. Beck
megtartja a külügyí tárcát.
A belügyi kormányzat élé-
re WI. Raczkiewicz, a pénz-
ügyi kormányzat élére E.
Kwia'tlkowski kerül. A Pil-
sudskí halála óta betöltet-
len hadügyi tárcát Tadeusz
Kosprzycki tábornoknak
ajánlják fel.

\
!!!35. júl. 3. Magyar-olasz

kereskedelmi és hajózási
szerződés.

'1935. old. 9. Magyarország
ne'ii1 járul hozzá a Népszö-
vetség által Olaszország
ellen Abesszínia megtáma,
dása miatt alkalmazandó
megtorló intézkedésekhez.

1935. okt. 14. Magyar-
törők gazdasági szerződés,

1935. okt. 5. G. Bratianu
interpellációt intéz Titules-
cuhoz arra nézve, vajjon
hajlandó-é Benes óhajának
megfelelően átengedni az
orosz csapatokat román te-
rületen. Títuleseu a csapa-
tok átengedésére vonatkozó
hírt nem erősíti meg, azon-
ban hozzáteszi, hogy az
orosz-román közeledés ter-

Imészetes földrajzi adottsá-
I gon alapul.

I
~5. nov. Egy körrnendi I

kepviselői beszámoló alkal-
mával az ellenzék 'éles tá-
madást intézi a kormány
parancsuralmi törekvései
ellen. '

1935. júl. Károly király
sínaíaí kastélyában vendé-
gűl látja Pál jugoszláv ré-
gensherceget.

1935. júl. Beck lengyel
külügyminiszter Berlinben
tárgyal.

1935. júl. 10. A parlamen-
ti ülésszak végén bejelentik
a régi nemzetgyűlés végle-
ges megszűnését.

1935. júl 25-aug. 7. Jedr-
zejewicz közoktatásügyl mi-
niszter lengyel kultúrális
küldöttség élén Bulgáriába

. Iátogat és résztvesz a vár-
nai Ulászló-emlékünne-
pélyen.

!1935. aug. 13. Magyar-
francia kornpenzácíós egyez-
mény.

1935. szept, 8. Választás
korporációs alapon,

9 szept. 15. Becikke-
lyezik a nürnbergi zsidó-
ellenes törvényeket.

11935. okt. 7. A Népszövet-
s~-Olaszországot támadó-
ként bélyegzi meg.

1935. okt. 21. Nérnetor-
szag megszűnik a N épszö-
vetség tagja lenni.

935. nov. 2. :E:letbelépnek
a sza ciók Olaszország el-
len.
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1936. jan. 22. A "haza:hu-
lásért" bíróság elé állított
Darnjan Velcsev ezredest és
társait halálra ítélik. A ha-
lálos ítéleteket a királyi
amnesztia életfogytiglani
fegyházra változtatja.

1936. jan. Hi-l'i'. Schusch.,
nigg osztrák kancellár és
Hodza csehszlovák minisz-
terelnök Prágában a két
ország politikai együttmű-
ködéséről tárgyal,

1936. jan. 23. Kormány-
rekOIlJs,trukcióa Hodza-
kormányban, A cseh nem-
zetí szocíalístákat a Benes
kíválásával elvesztett kül-
ügyí tárcáért a közokta-
tásügyi tárcával kárpótol-
ják. Franke postaügyí mi-
nísztert közoktatásügyí mí-
níszterré, Aloís 'I'uőnyt pos-
taügyi míniszterré nevezik
ki. Krémáf volt közokta-
tásügyí minísztcr kiválik a
korrnányból.

1936. feb:/". Hodza a koa-
liciós kormány megerősí-
tése céljából tárgyalásokat
kezdeményez a Hlinka- .
párttal és Henleinékkel.
Hlinka a korrnánybalépés
feltételeként a szlovenszkói
teljhatalmú mínísztérium
vísszaállítását, szlovák tar-
tományi elnököt és a szlo-
venszkóí tartománygyűlés
kibővítését kéri.

1936. febr. 29. A külügyek
vezetését a pártonkívüli
Kamil Krofta átveszi

? Hodza mínisztereínöktől,

1935. dec. 1. Részleges po-
litikai amnesztia Jugoszlá-
viában.

I
1935. dec. Karácsonyi

amnesztia az 1934 februári
mozgalrnakban résztvett
szocíáldernokraták számára.

1935. dec, 14. Masaryk
köztársaságí. elnök egész-
ségügyi állapotára hivat-
kozva, lemond. Az ügyeket
az elnökválasztásig Benes
külügyminiszter vezeti.

1935. dec. 18. Benest Cseh-
.sslovákía elnökévé választ-
ják. A szlovenszkói és kár-
pátaljai ellenzéki pártok a
külügymínísztertől nyert
kísebbségpolitíkaí biztosí-
tékok alapján Beneáre ad-
ják szavazatukat,

1935. dec. 21. HoclZa mi-
niszterelnök átveszi a kül-
ügyi tárcát Benes állam-
elnöktől.

1936. jan. Minden fegy-
veres politikai alakulatot
egy szervezetbe (Frontmi-
Iíz) tömörí'tenek Zehner tá-
bornok, hopvédelmi állam-
titkár utasítására. - Oszt-
rák-csehszlovák közeledés.
Schuschnigg prágai útja a
kísántánthoz való közeledés
jegyében.

1936. jan. 16. Schuschnígg
kancellár előadása a prágai
Industrieller Bund-ban. -
Az osztrák-csehszlovák gaz-
dasági tárgyalások foly ta-
tódnak.

1936. jan. 19. Az ausztriai
legitimista mozgalom Star-
hemberg herceg bécsi nép-
gyűlési beszéde következté-
ben megerősödik.

1936. jan. 12. lA régensta-
nács ünnepélyes külsőségek
között fogadja a Belgrádba
érkező Károly román ki-
rályt,

1936. febr. Berger- Wal.,
denegg és Suvich olasz kül-
ügyi államtitkár Firenzében
Ausztriának az olaszellenes
szankíókkal szemben tanu-

.sítandó magatartásáról tár-
gyalnak. - Buresch tárca-
nélküli miniszter kiválik a
kormányból.

1936. február 17. Borisz
bolgár cár Kíosszeivanov
míriiszterelnökkeí látoga-
tást tesz Belgrádban. A bol-
gár kezdeményezés egyelőre
nem jár' határozott ered-
ménnyel, de jelentékenyen
enyhíti a bolgár-Iugoszláv
viszonyban bekövetkezett
feszültséget és előkészítője
lett a későbbi kulturális és
barátsági szerződésnek.

1936. febr. Hodza cseh-
szlovák míníszterelnök bel-
grádi látogatása alkalmá-
val ismerteti "dunai ter-
vét". A belgrádi sajtó a
Hodza-tervet tartózkodás-
sal fogadja.
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1935.dec. Széleskörű am-
nesztia-törvény. A kőzke-
gyelem a száműzetésben
élő baloldali vezetőkre illem
terjed ki.

1936. jan. 7. Az általános
politikai amnesztia során
húszezer politikai fogoly
kap kegyelmet Lengyelor-
szágban.

1936. febr. Göring porosz
miniszterelnök Varsóban.

I 1935. dec. Török katonai
misszió tárgyal Bukárestben
a román-török-jugoszláv ka-
tonai konvenció létrehívása
ügyében. - Román műsza-
ki bizottság megbeszélése-
ket folytat Belgrádban a
két államot összekötő Du-
na-híd felépítéséről.

~935. dec. 15-22. Titules-
euTü1iIgyminiszter elnököl
a kísántánt és a Balkán-
szövetség genfi közös érte-
keeletén.

1936. jan. 12. Károly ki-
rály belgrádi látogatása. A
román uralkodó Pál régens-
herceggel tárgyal.

1935. dec. Nagybritannia
addis-abebal követségét fó-
konzulátussá alakítja át,

1935. dec. 21. Új francia
hadkötelezettségí törvény.

1936. jan. 20. V. György
halála. Utódja fia, Edward
Albert walesi herceg VIlI.
Edward néven.
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•19 6. máre. Hodza cseh-
szlovák miniszterelnök bé-
csi látogatása alkalmával
megújítják az osztrák-cseh-
szlovák döntőbírósági egyez-
ményt. - Hodza ez alka-
lommal előterjesztett duna,
konföderációs tervét tartóz-
kodással fogadják Bécsbe_Q>.
- Sta hernberg alkance'[-
lár ómaí tárgyalásai elő-
készítik a római jegyző-
könyv aláíró államainak
újabb értekezletét.

1936. márc. 23. Újabb
olasz-magyar-osztrák meg-
egyezés Rómában. Ez alka-
lommal a szerződő felek
aláírják az 1934. évi római
jegyzőkönyveket kiegészítő
újabb jegyzőkönyvet (II.
római jegyzőkönyv), mely
szerínt a három aláíró ál-
lam egy külpolitikai cso-
portot alkot.
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1936. marc, A bolgár
frontharcos küldöttség hosz-
szabb tanulmányutat tesz
Angliában.

1936. márc, Hodza mínísz-
terelnök Bécsben Schusch-
nigg kancellárral tárgyal.

1936. márc. 6. Arnautovié
képviselő a skupstinában
rálő Stojadinoviéra, aki sér-
tetlen marad, Arnautoviéot
az államvédelmi bíróság ti-
zenöt évi fegyházra ítéli.
. 1936. máre. 7. Stojadino-

vié a merénylettel kapcso-
latban keletkezett belpoli-
tikai bonyodalmat kormány-
újjáalakitásra használja
fel. Zívkovíé hadűgyminisz-
ter kiválik a kormányból.
Helyét Marié tábornok tölti
be. az igazságügyi tárca ve-
zetését ideiglenesen evet-
kovié Drágisa szocíalpolíti-
kai miniszterre bízzák.

1936. márc. 8. Stojadíno-
;i.é-"1Íejelenti a skupstiná-

han. hogya dunai gazdasá-
gi konszo1idáció érdekében
a jugoszláv kormány hal-
landó Magyarországgal
együttműködni. .

1936. márc, 17. Trapl
pénzügyminiszter helyét a
szintén pártonkívüli Jozef
Kalfus veszi át.

1936. márc. 20. A szlo-
venszkói tartománygyűlés
hatáskörének kibővítését
megtagadja a kormány, a
szlovák néppárttal folyta-
tott tárgyalások megsza-
kadnak.

1936. máre, 26. A cseh-
szlovák nemzetgyűlés tör-
vényerőre emeli a köztár-
saság védelméről szóló ja-
vaslatot. Az államvédelmi
törvény az ország határai
mentén 25 km-es sávot és
bizonyos belső területeket
határzónának .minősít, mely
területeken a törvény ren-
delkezései békeállapotban
is érvényesek. Az államvé-
delmi törvény értelmében
"megbízhatatlannak'" mí-
nősített állampolgárok ma-'
gántulajdonnal nem ren-
delkezhetnek, nem alkal-
mazhatók és nem működ-
hetnek "nemzeti fontosságú
munkahelyeken" .

1936. márc. 30. HodZa
közvetlen tárgyalásokat
kezd a szudétanémet párt-
tal. '
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1936. máre, Beck lengyel
külűgyminíszter hivatalos
látogatása Brüsszelben.

1936. márc. 16. Moácicki
köztársasági elnök széles-
körű meghatalmazást nyer
törvényerejű rendeletek ki-
adására.

~6. márc. 23. Az olasz,
magyar és osztrák konnány
újabb paktumot köt Rómá.,
ban. Az egyezmény értel-
mében a három konnány
más államal nem. tárgyal,
mielőtt a másik kél~ állam-
mal előzetes eszmecserét
nem folytatott.

38 Rad!:;ICG !C.: A Dunatáj. rrt.
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1936. márc. 2'7. Új köz-
igazgatási törvény lép élet-
be, amely a városi vagy
megyeí tanácsoknál fel osz-
latási oknak mondja ki va-
lamely kísebbségi nyelv
használatát.

i93q. márc. 8. Hitler fel-
oli'ája a locarnói egyez-

ményt. A német csapatok
bevonulnak a versailles-i
szerződés által katonamen-
tesnek minősített Rajna-
vidékre. A hírre Franciaor-
szág felháborodottan tilta-
kozik az önkényes német
lépés ellen. Sarraut francia
míníszterelnök bejelenti:
nem hajlandó 'tárgyalni Né-
metországgal a Rajna-vidék:
kiürítése előtt.

1936. márc. 12. A Iocarnőí
halmak londoni értekez-
lete a rajnai német meg-
szállás sal 'kapcsolatban
megállapítja a versaillesi
béke Németország részéről
történt megszegését, :

1936 •.marc, 19. A londoni
tanácsülésen Ribbentrop
német delegátus a francia-
szovíetorosz paktummal in-
dokolja a rajnai övezet ön-
kényes meg szállását. - Ez-
zel szemben a népszövet-
ségí tanács magáévá teszi
a francia-belga rezoluciót
mely szerínt Németország
megszegte a versaillesí és
locarnói szerződéseket.

545



AUSZTRIA JUGOSZLAVIABULGARIA CSEHSZLOVAKIA

1936. ápr. Politikai nézet-
eltérés és szakítás Schusch-
nigg kancellár lés IStarhem-
berg alkancellár között,
Starherilberg kilép a kor-
mányból,

1936. ápr. 1. Általános
védkötelezettség A1lS7.triá.~
ban.

\ 936 ápr. 6. A kisantant
tiltakozik az osztrák köte-
Iező katonai szolgálat be-
vezetése ellen. - Francia
részről felszólítják Schusch.,
niggot, vegyen részt a kö-
zépdunaí államok védkö-
telezettségével foglalkozó
[úniusí népszövetségí ülés-
szakon. - Schuschnigg el-
hárítja a meghívást.

1936. ápr, 21. Schuschnigg
újabb olaszországi útja al-
kalmával Milánóban elő;
adást tart a római jegyző-
könyvek "államközi" jelen-
tőségéről.

1936. ápr. 25. Franciaor-
szág Ausztria függetlensé-
gének biztosítását kéri Né-
metországhoz intézett jegy·
zékében.

1936. máj. 14. Kormány-
újjáalakítás során a máso-
dik Schuschnigg-kormány
alkancellárja a Heírnwehr;
csoporthoz tartozó Baar-
Baarenfels lesz.

1936. máj. 14. A Heim··
wehr passzív ellenzékbe vo-
nul. Baar- Baarenfels al-
kancellár ennek ellenére
tagja marad a kormány-
nak.

1936.jún. 6. Schuschnigg és
Mussolini a rocca della ca-
mínate-í találkozón a meg-
nehezült osztrák-nemet vi-
szonyról tárgyalnak. Musso-
lini felszólítására Schusch-
nigg hozzájárul egy NémeL
országgal kötendó "béke-
egyezmény" megkötéséhez.
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1936. ápr. 10-12. Sir Aus-
tin Chamberlaín Benes el-
nök. vendége Prágában.

I
1936. ápr. 24-riláj. 6. Bol-

gár-román tárgyalások a
határmenti földbirtokok,
nyugdíj ügyek lés kísebbségí
kérdések tárgyában ..

1936. ápr. 24. A szudéta-
német párt emlékirattal
fordul a Népszövetséghez a
"cseh szlovákiai német nép-
csoport" nevében.

1936. máj. 4. Kiosszeiva-
nov míníszterelnök Krasz-
novszkí belügyminiszter út-
ján elrendeli oakatonai liga
feloszlatását.

1936. június 8. A kis-
ántánt államok bukaresti
tanácskozásánelvetik a
Bulgáríához való kőzeledés
tervét. rnelyet jugoszláv
részről terjesztenek elő.

1936. Jú,n. 8. Beneé elnök
résztvesz a kísántánt ál-
lamfők bukaresti találko-
lóján.

1936. jún. 11-15. A Bri- 1936. jún. 10-15. Konrad
tish Legion küldöttsége Henlein angliai útja során
Szófiában. 1· Londonban előadást tart a

szudéta-kérdésről.

1936. ápr. 20. A Zágráb
közelében lévő Kerestinác
községben 'zendülés tör ki. A
lakosság több szerb egyént
meglincsel. A korrnány eré-
lyes rendészeti intézkedése-
ket hoz.

1936. máj. Beck lengyel
külügyrníníszter kétnapos
látogatást tesz Belgrádban.
- iObecsén munkássztráik-
mozgalom zajlik le.

1936. máj. 6----'1. A kisan-
tant külügymínrsztereínek
belgrádi értekezletén meg-
vitatják az osztrák védköte-
lezettség bevezetésevel kap,
csolatos középdélkelet-
európai kérdéseket.

1936. Jún. 1. Stojadinovié
miniszterelnök Jugoszláv
Radikális Egyesülés cím-
mel új pártot alakít Bel-
grádban. A párt alakuló
ülésén Stojadinovié igéretet
tesz a horvátországi köz-
igazgatási önkormányzat
bizonyos mértékű kifejlesz-
tésére.

1936. jún. 10. Pál régens-
herceg bukaresti látoga-
tása.
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19 ll. jún. 9. A nemzetközi
szellemi együttműködés li-
gájának kongresszusa Bu..
dapesten.

1936. ápr. 2. Bukárestben
szovjetorosz - csehszlovák-
román légügyi egyezményt
kötnek.

\1.936.ápr. 4. Román-ma-
dax-üzetési megállapodás.

1936. máj. Moscicki elnök
törvényerejű rendeletet bo-
csát ki,· melyben Smygli
Rydz tábornok, hadsereg-
felügyelőt a honvédelmi
teendők feletti !kivételes ha-
talommal ruházza fel. ,

1936. máj. Beck külügy-
míniszter hivatalos belgrádi
látogatása.

1936. Apr. 29. Megszünte-
tik az ipartestületeket: va-
gyonuk a munkakamarák-
ra száll.

~6. ápr, 2. Szovjetorosz
-csehszlovák-román lég-
ügyi egyezmény aláírása
Bukarestben.

1936. ápr, A nyugati !kÖ1-1
csön meghiusulása es a
zloty árfolyamának zuha-l
nása megrendíti a Koscial-I
kowskí-kormányt, rnely az
utolsó hetekben eredmény-I
telenül kísérletezik meg-
egyezni a szocialístákkal.
- ~an Zeeland belga mí-
niszterelnök lengyel-belga
gazdasági és kultúrális
egyezményról :tárgyal Var-
sóban.

1936. ápr, 23-25. Kos-
cialkowski lengyel mínísz-
terelnök Budapesten tár-
gyal.

~6. Apr. 23-25. 'A len-
gyel míniszterelnök Buda-
pesten.

1936. máj. 2. A francia
vá,lasztásokon a Népfront
győz.

1936. mar, 15. Koscial-
kowski kormánya lemond.
Skladkowskí tábornok ala-
ldtja meg az új kormányt.
Az új kormány minísztere-
nők-helyettese es pénz-
ügyminisztere Kwíatkovs-
ki. Altalános meglepetésre
Kosciahkowski volt mínísz-
terelnök elvállalja a nép-
jóléti tárcát az új kor-
mányban,

1936. máj. 9. Addís-Abeba
elfoglalása (1936. május 5.)
után az joJasz király felve-
szi az etiópiai császári ci-
met. Május 12-én az olasz
delegáció elhagyja Genfet.

\193]. jún. A kisantant ál-
la'i'i1Iök bukaresti találko-
zója.

1936. jún. Hailé Szelasszié
abesszín excsászár Angliá-
ba költözik.

1936. jún. 4. Franciaor-
szágban a népfront válasz-
tási győzelme után Léon
Blum alakít korrnányt.
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1936. szept, 7. VIlI. Ed- 1936. szept. 5. Zay franda1936. szept- 4. Borís bol-
ward angol király átutazó- közoktatásügyí miniszter ] gár cár Belgrádban meglá-
ban meglátogatja Borisz I Prágában. I togatja Pál régensherceget.
bolgár cárt. Az angol ural-
kodót fényes külsőségek
között fogadja a bolgár fő-
város.

1936. júl. 11. Osztrák-
német egyezmény "a fenn-
álló érdekellentétek áthida-
lása érdekében". Az egyez.,
ményben Schuschnigg hoz-

zájárula németbarát Glaíse.,
Horstenau belügymíníszterí
és Guido Schmidt külügyi
államtitkári kínevezéséhez.
Az egyezmény német alá-
írója, Pap en bécsi német
követ Németország nevé-
ben elismeri Ausztria teljes
szuverénítását. Az egyez-
mény szerint az ausztriai
nemzetiszocializmus osztrák
belügynek számít.

1936. júl. 4. A Kíosszeíva-
nov-leormány átalakulása-
kor Cankov hívei közül Mi-
hajkov közoktatásí és Ko-
zsuharov vasútügyi rninísz-
terí minőségben belépnek a
kormányba. -- Borisz cár
rádiófelhivást intéz Bulgá-
'ría népéhez és bejelenti,
illetve megigéri az öszí vá-
lasztásókat.

1936. júl. 15. Schacht né-
met birodalmi gazdasági
miniszter látogatást tesz
Szófíában.

1936. szept. A Vaterlan-
dische Front őszi sereg-
szemléjén háromszázezer
ember vonul el Schuschnigg
előtt. - Egyidejű kormány-
rendelet kimondja, hogy "a
Front tagjai sem kornmu-
nisták, sem Anschluss-pártí
nemzetiszocialísták nem le-
hetnek". - További rende-
let szerint az új hivatás-
rendi nemzetgyűlési válasz-
tásokon csak a Vaterlan-
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1936. jún. 21. A !keresz-
tényszocialista és magyar
nemzeti pártok az érsek-
újvári nagygyűlésen ki-
mondják az egyesülést.
Létrejön az Egyesült Ma-
gyar. Párt.

1936. jún. 25. Hen:Iein
égerí beszédében bejelenti
aazudétanérnet párt "radi-
kális politikai álláspont-
ját". A Hodza-Henlein
megbeszélések az égeri be-
széd után megszakadnak.

1936. júl. 9. A gabona-
monopólium új novellája a
hivatalos vételi árnál az
állam javára eszközlen.dő
Illetéklevonásokat állapít
meg.

1936. júl. 15. Swvjet lég-
ügyi küldöttség Csehszlo-
vákiában.

1936. jún. 12. A királyi
család látogatást tesz Mon-
tenegróban. A nélkülöző
lakosság többszáz főnyi
küldöttséget meneszt a ki-
rályí család tagjaihoz, hogy
átnyujtsák a montenegróí
népesség szocíálís kívánsá-
gait tartalmazó iratot. -- fl
hatóságok fegyveres erővel
szétoszlatják a monstre-
küldöttséget.

1936. jún. 15-17. A kis-
antant vezérkari főnökei-
nek bukaresti értekezletén
ismertetik a közös katonai
f~ladatokra vonatkozó ju·
goszláv javaslatot.

I
~36. júl. A Balkán-pak-

tfimot aláíró hatalmak gaz-
dasági értekezléte Bledben.

1936. júl. 23. A skupstína
a Vatikánnal kötöttkonkor-
dátumot 166: 128 szótöbb-
séggel elfogadja. A konkor-
dátumra vonatkozó tör-
vény javaslatot ennek elle-
nére nem viszik a szená-
tus elé-

1936. szept. 1. Török új-
ságíró-csoport látogatása
Jugoszláviában.

1936. szept. 8-11. Stoja-
dinovié jugoszláv mínísz-
terelnök és külügyrninísz-
ter Bukárestben tárgyal.
A felek megegyeznek Jugo-
szlávia rornán petróleum-
mal való ellátása és '1 tur-
nu-severíní Duna-hid fel-
építése ügyében.
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1936. jún. 12-15. Angol
képviselők varsói látoga-
tása.

1936. aug. Gamelin fran-
cia vezérkari főnök lengyel-
országi látogatása.

1936. seept, Koc ezredes,
a lengyel Nemzeti Bank
volt elnöke "Nemzeti Szer-
vezet" alakítására kap
megbízást.

1936. szept. 6. Francia-
lengyel pénzügyi szerződést
kötnek Párisban. •

1936. júl. 15. Román-cseh- 1936. júl. 18. Megindul
szlovák pénzügyi megálla- Frarrcó tábornok tekintély-
podás a román hadsereg uralmi ellenforradalma
felszerelésére vonatkozólag. Spanyolországban.

1936. szept. 8-11. Tata- t!936,...szept.8-14. A nürn-
rescu miniszterelnök meg- bergí pártnapokon Hitler
hívására Stojadinovié jugo- gyarmatokat követel.
szláv míníszterelnök láto-
gatást tesz. Bukarestben.

I
I

: 1936. jún. 13. Sir Robert
Oowert és Rhyss Daviest a
szegedi egyetem diszdokto-
rává avatja.

(1,936. jún. 21. Serédi Jusz-
tinián bíboros hercegprí-
mást Eden angol külügy-
míníszterrel együtt az ox-
fordi egyetem díszdoktorá-
vá avatják.

~36. aug. 26-29. Horthy
koffnányzó látogatása
Berchtesgadenben Hitler.,
nél és Veldenben Miklas
elnöknél.
t,1936 szent, Magyar ön-

kentesek a spanyolországi
Rákosi -zászlóaljban.

1936. aug. 30. Lemond a
második 'I'atarescu-kor-
mány. A harmadik Tata-
rescu-kabínetből kimarad
Titulescu külügyi és Lape-
datu vallásügyí miníszter.
Helyüket Victor Antoneseu
ill. Victor Iamandi töltík
be.

1936. Jun. 12. Nyilvános-
ság a hozzák a Szovjet-
únió alkotmánytervezetét.

1936. jún. 15. Anglia lel-
függeszti az abesszín ügy-
ben alkalmazott olaszelle-
nes szankciókat. - Ezzel
Idejűleg megszűnnek a
szankciós államoknak adott
korábbi gazdasági kedvez-
mények,

1936. jún. 22. Megkezdő-
dik a montreux-í értekez;
let a Dardanellák ügyében.

~6. júl. 6. A Népszövet-
ség az Olaszország elleni
szankciók megszüntetését
ajánlja.

1936. aug. Gamelin tábor-
nok, francia vezrékari fő-
nök Varsóban.

1936. szept. Bastid francia
kereskedelmi míníszter
Varsóban, Rydz-Smigly
lengyel főparancsnok Pá-

, risban.
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dische Front tagjai kaPhat_!
nak választójogot.

1936. okt. 'Az osztrák gaz-
dasági életben komoly bo-
nyodalmakat okoz a Phöníx
bíztosító intézet bukása. A
közel félmilliárdos deficitet
új bíztosítótársaság alapí-
tásával és kötelezvények
kibocsájtásával tünteti el a
pénzügyi kormányzat.

1936. okt. 10. Az osztrák
Heimwehrt feloszlatj.ák. Az
első hivatásrendi "próba-
választáson" akisbirtokos
osztálya kormány jelöltjei-
re szavaz.

1936. nov. 4. A harmadik
~chuschnigg-kormány. Al-
kancellár Hülgerth tábor-
nok, pénzügvminiszter
Neumayr. Az ismét felállí-
tott biztonsági míníszté-
ríum élére Neuatádter-
Stürmer kerül. Társadalmi
államtitkár Hans Rott, a
Vaterlándische Front ál-
l titkára Guido Zernatto.

1 36. nov. 9. Ciano gróf
olasz külügyminiszter híva,
talos látogatása Bécsben A
látogatással egybekötött bé-
csi osztrák-olasz-magyar
külüzvi és zazdaságí ken-
ferencián Kánya magyar
külüzvmíniszter és Schmidt
osztrák külüzyí államtitkár
hivatalos nyilatkozatban el-
ismerik Abesszínia olasz
annektálását.
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i 1936. szept. 20. A szlovák
;1 néppárt pöstyéni manitesz-

1936. okt. 5. Borisz cár tációs nagygyűlésén szem-
nyilatkozatot ad fél sajtónak I behelyezkedile a csehszlo-
melyben szükségtelennek I vák külpolitikai irányzat-
ítéli az új választások meg- tal,
tartását.

I
193~. okt: 1~. K~?ssz~ya- II 1936. okt, 20. A szudéta-

nov es StoJadinoVlc rmnisz- német párt fél képviselőházi
terelnököle a krícsímí talál-] leöltségvetési vita során a
kozón megállapodnak a bol- szudétanémetség . második
gár-jugoszláv barátsági államnemzetként" "való el-
szerződés tervezetének ki- Ismerését, a szudéta-terü-
dolgozasában. let önkormányzatát és a

községi választások kiírá-
sát követelí.

1936. okt. 24. A Cankov-
pártí míniszterek (Mihaj ,
kov és Kozsuharov) kivál-
nak a kormányból, rnert fél

király által megígért vá-
lasztások elmaradtak,

1936. szept, 15-30. Pál
régensherceg Iondoní útja.

1936. okt. Antoneseu ro-
mán külügyminiszter, majd
Tatarescu rniníszterelnök
Belgrádban tárgyalnak.

l1936. okt. 22. A [ugoszlé-
VIai magyar kísebbség ve-
zetői küldöttséget vezetnek
a miniszterelnök elé a ki-
sebbségí sérelmek orvoslá-
sa érdekében- - Belgrád
engedélyezi anagybecske-
reki Közművelődésí Egye-
sület és a szabadkai Ma-
gyar Olvasókör újbóli rnű-
ködését. .

1936. okt. 27-30. Stojadi-
novié jugoszláv míníszter-
elnök és kű1ügyminiszter
hivatalos látogatást tesz
Ankarában.

1936. okt. 30· A [ugoszláv
községí választásokon a
kormányzat önkényes esz-
közökkel biztosítja a szava-
zatok 71 százalékát. A Ma-
cek-féle 'ellenzéki blokk a
szavazatok 28 százalékát
kapja.

1936. nov. A jugoszláv
kormány közzéteszí a jugo-
szláviai mohamedán egy-
ház önkormánvzatáról szóló
rendeletet.

11936. nov. ll. A jugo-
sztáv-rnagyar kereskedelmi
megállapodást jegyzékvál-
tással meghosszabitták.

1936. nov. 15. A parla-
menten kívüli egyesült el-
lenzék és a Stajonevié-féle
óradikálisok közös pártközi
ellenzéki manifesztumot
adnak ki, melyben elisme-
rik a horvát nép "történel-
mi índividualítását", köve-
telik az alkotmányjogi re-
formot, oa demokratikus és
parlamentáris rendszer
visszaállítását és az .,állam-
alkotá népek (szerbek, hor-
vátok és szlovének) közötti
arányes egyezséget".
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~------------------~----------.--------~--------------------~--------------------

1936. okt. Smygli-Rydz (1936. okt. 6. Gömbös mi- 11936. okt. Akisántánt
marsall párisi hivatalos Iá- ni'szterelnök Münchenben g~cla1>ági tanácsának bu-
togatása, meghal. karesti ülésszaka.

1936. nov. Beck lengyel
külügyminiszter London-
ban. :...-."Visszatérése után
Victor : Antoneseu román
külügyminíszterrel tárgyal.
- A nemzetgyűlés hozzá-
járul a klearíng-hivatal, a
légvédelmi felügyelő ség
felállításához és <a Hel-fél-
sziget megerősítéséhez.

1936. nov. 11. A lengyel
nemzeti ünnepen Smygli-
Rydz hadseregfelügyelő át-
veszí Moscíckí elnöktől a
marsallbotot és a Fehér
Sas nagykeresztjét. Mos-
cicki elnök ezzel jelképezi,
hogy Smyglí-Rydz marsall-
ra ;ruházta a ezuverén had-
úri jogok legfőbb gyakor-
lását.

I

936. okt. 12. Darányi
Kálmán alakít konnányt.

1936. nov. 13. C'iano olasz
kü tigyminiszter Budapes-
ten.

1936. nov. Victor Anto-
nescu külügyminíszter var-
sói látogatása.

1936. nov. 14. Felállitják
a légügyi és tengerészeti
mínisztériumot, Románia
első légügyi és tengerészeti
minisztere Gh. Cararifil.

,';: .•.

\!.936. nov. 5. Eden kije-
lenfi,- ogy a Földközí-ten_
geren az angol és olasz ér-
dekek összeegyeztethetet-
lenek.

1936. nov, 14. Nemetor-
szág értesíti az érdekelt ál-
lamokat, hogy a továbbiak-
ban nem járul hozzá ua
Rajna, Duna, Elba és Odera
folyök nemzetközi jellegére
vonatkozó versaíllesí hatá-
rczatok elismeréséhez".
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1936. nov. 18-25. Guido
Schmidt osztrák külügyí áL
lamtitkár gazdasági szak-
értők társaságában Berlin-
ben tárgyal. - Ugyanak-
kor Glaíse-Horstenau bel-
ügyminiszter Münchenben
tartózkodik,
11'1936. nov. 29. Horthy kor.,
~zó és Kánya külügy-
miniszter bécsi látogatása.

1936. nov. 30. Az osztrák
sajtó "megnyugvással" fo-
gadja Göring porosz mí-
niszterelnök Ausztria ön-
állóságával és a két állam
közöttí jóviszony biztosítá-
sával foglalkozó .beszédét.

1936. dec. 5. Megszakad-
nak az osztrák-román ke-
reskedelmi tárgyalások.

1937. jan. Schuschnígg
több beszédében foglalkozik
a Iegitimízmussal, mint az
Anschluss-ellení védekezés
legalkalmasabb biztosítéká-
val.
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1936. nov. 20. Krísztí Lu-
kov hadügyminiszter 'elren-
deli "a hadseregnek a poli-
tizáló elemektől való vég-
leges megtisztítását".

1936. nov. 21. Az európai
német népcsoportok karls-
hadi kongresszusán Hen-
leint a népcsoportok szö-
vetségének elnökévé vá-
lasztják.

1936. :nov. 25. Jugoszláv
parlamenti küldöttség Prá-
gában.

1936. dec. Gunev' bolgár
pénzügyminiszter Berlin-
ben tárgyal.

/1936. dec. 22. Csehszlo-
váK-ÍÚagyar kiegészítő ke-
reskedelmi pótegyezmény
az 1935 június 14-i szerző-
déshez, A kompenzációs
alapon kötött árucsere és
fizetési megállapodás az
árucsereforgalom értékét
az előző évi 140 millióról
200 millió csehszlovák ko-
ronára erneli.

1937. Január 10-20. Bul-
gáriában pártok nélküli
parlamentárizmust vezet-
nek be. ami lényegileg át-
menetet jelent a totalitárius
államformához. Az új vá-
lasztási törvény politikai
feltételekhez kötí a választ-
hatóságet. Kiosszeivanov
terve: kormánypárti kép-
víselőkből alakítandó nem-
zetí blokk, ezt azonban
több kormányalakítása ré-
vén sem sikerül elérnie,
mivel a választott képvise-
lők közel 70%-a a díktató-
ríkus jellegű irányzat el-
lenzőiből áll.

1937. január 24. Barátsági
szerződés Belgrádban Jugo-
szlávia és Bulgária között.

1937. jan. 24. A cseh
kormánysajtó rokonszenv-
vel üdvözli a bolgár-Iugo-
szláv barátsági egyezményt.

\!!!~.nov. 26. Alexa lvié
szerb törtériész a belgrádi
Dan című lapban a dél-
szláv-rnagyar szellemi egy-
másrautaltságról nyilatko-
zik.

1936. dec. 1. A francia-
jugoszláv kereskedelmi
egyezményaláírására Bas-
tid francia kereskedelmi
miniszter Belgrádba érke-
zik,, .

1936. dec. 5. Magyar ke-
re édelmí delegáció Bel-
grádban. Az ez alkalommal
kötött kereskedelmi megál-
lapodás és fizetési egyez-
mény 1937. jan. l-én lép
életbe- -A belgrádi tanító-
képzőben megnyílik a ma-
gyar tagozat első osztálya.

1937. jan. Sto;adinovié
miniszterelnök és Maőek,
az egyesült ellenzék veze-
tője, a Zágráb közelében le-
zajlott találkozón ered-
ménytelen eszmecserét
folytatnak.

1937. jan. 24. Belgrádban
jugoszláv-bolgár barátsági
szerzödést kötnek. A barát-
sági szerződés aláírásával
kapcsolatban a román kép-
viselőházban éles támadás
hangzik el Stojadínovió
balkáni külpolítíkálával
kapcsolatban.
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1936. nov. 2()-.30. Beck
külügymíníszter London-
ban.

I
1936. nov. 23-28. Horthy

MilUos kormányzó látogatá-
sa Olaszországban.

1
1936. nov. 29.' Horthy

koimánYzÓ és Kánya kül-
ügyminíszter látogatása
Bécsben.

11936. dec. 5. Magyar-jugo-
szláv kereskedelmi meg-
állapodás.

1936. dec. Samsonovici
román vezérkari főnök
Kosprzyckí lengyel had-
ügyminiszter meghívására
Varsóba látogat. Caranfil
légügyi és tengerészeti mi-
niszter lemond. Utóda Ra-
du Irimescu, - V. Anto-
nescu külügymíniszter pá-
rizsi látogatása,

1936.dec. 1. Francia tiszti
delegáció a román nemzeti
ünnepségeken. A küldött-
ség vezetője, Mittelhauser
tábornok ünnepi beszédé-
ben kijelenti: Franciaor-
szág hajlandó fegyverrel is
megvédeni Románia integ-
ritását. .

~93'7. jan. 11. Darányi ma,
gyái: miniszterelnök Bécs-
ben.

1936. nov. 27. A spanyol
ugy 1:1.Népszövetség ITaná-
csa 'elé !kerül.

1936. dec. 5. Bevezetik az
új szovjet alkotmányt. A
Kongresszus és a Központi
Végrehajtó Bizottság helyé-
be legfőbb és kizárólagos
törvényhozó testületként ol
Szovjetunió Legfelső Taná-
csa lép.

1936. dec. 12. VIlI. Ed-
ward angol király . lemond
a trónról öccse, Albert yorki
herceg javára.

193'7. jan. 30. A népszö-
vetségi tanács elfogadja
Beck lengyel külügyminísz-
ter javaslatát a danzigí sze-
nátus és a népszövetségi
főbiztos közöttí jogviszony
megszilárdí tásáról.
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1. Életbelép al 1937. febr, 5. Rüsdi Arras
államvédelmi török külügyminiszter Bel-

grá dban tárgyal.
1937. febr. 15. Kisant:mt

gazdasági értekezlet Dub-
rovnikban (Raguza).

1937. febr. 15-16. Jugo-
szláv delegáció résztvesz a
Balkán-antant athéni ta-
nácsűlésén,

1937· febr. 20. Antoneseu
román külügyminiszter
újabb belgrádi Látogatást
tesz.

1937. február. RéSZlegesi 1937. febr.
uralkodói amnesztia. csehszlovák

törvény,
1 " febr. 13. A csehszlo-

vák kultuszkormányzat
Prágában magyar kultúr-
estét rendez magyar balol-
dali írók részvételével.

1937. febr. 180 millió
schilüng névértékű, 30 éves
lejáratú újabb belső kül-
csön munkaalkalmak létesí-
tése és az osztrák gazdasági
élet fellenditése érdeké-
ben.

1937. febr. 18. Politikai
egyezmény a csehszlovák
kormány es a kormánytá-
mogató nérriet pártok kö-
zött a népjóléti. kisebbségi
és nyelvi kérdésben. Hodza
miniszterelnök bejelenti,
hogy a csehszlovák alkot-
mánylevél szellemében k í-

vanja megoldani a nemze-
tiségi problémákat.

1937. febr. 25. A cseh-
szlovák nemzetgyűlés elfo-
gadja a Machník agrár-
párti nemzetvéde'rnl rní-
niszter által beterjesztett
korlátlan katonai létszám-
emelésről szóló törvényt:

1937. febr. 28. Henlein
aussigi beszédében népi ön-
kormányzatot követel el

"Sz;udétaföld etnikai hatá-
rainak figyelembevétele, az
önkormányzati alapelvek
elismertetése és az állam-
fordulat óta felmerült ki-
sebbségpolitikai sérelmek
"jóvátétele" érdekében." ,

1937. febr. 2%--23. ~eu-
rath báró német külügymi.,
níszter viszonozza Schmidt
osztrák külügyí államtitkár
berlini látogatását.

1937 á 8 H d" h I 1937 márc A községí váJ 1937. _márc. 4. Hodi-_ami-. m rc. . o za cse - .. - - 1-' t lnök B' b .szlovák míníszterelnök Bécs- lasztásokon a - Kicsszeivá- rusz ere o. ecs en. fl-
ben. nov-leormány jelentős több-I gyelmeztetí Schuschníggot

séget ér el.- A feloszlatottl a nagynemet_ propaganda-
katonai liga tagjai mozgal- ban leselkedő veszélyekre,
mat indítanak. Krasznov-
szki belügyminiszter elren-
deli letartóztatásukat.

1937. ~rc. 18. Schusch-
nigg kancellár Budapesten
tárgyal.

1937. márc. 20. A bizton-
sági miníszterí tárca meg;
szűnik, Az idetartozó ügye-
ket a jövőben a kancellári
hivatal intézi, melynek ke-
belében Skubl bécsi rend-
őrfőnök a "biztonsági ügyek
államtítkárja" címmel meg-
bízatást kap "az állambiz-
tonság legfőbb felügyele.,
tére". - A kormány nyilat-
kozatot tesz közzé, mely
szerínt tagjai kívétel nél-
kül a Vaterlándische Front-I
hoz tartoznak.
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/1937. febr. 29. A volt [ugo-
szláViai Magyar Párt a kor-
mány elé terjeszti kultúrá-
lis és iskolaügyi kívánsá-
gait tartalmazó emlékíratáí,

1937. márc. 25. Cíano olasz
fasiszta külügyminiszter
Belgrádban aláírja az olasz-
jugoszláv politikai egyez-
ményt. A megállapodást ju-
goszláv részről külügymi-
niszterí minőségben Stoja-
dinovié jegyzi. A politikai
egyezmény egyben' "barát-
sági szerződés't-nek számít
a két állam között, - Ju-
goszláv demokrata körök
az egyezmény aláírásával
kapcsolatban tiltakozásukat
fejezik ki.
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~37. febr. 12. Új ma-
gyar-francia kereskedelmi
és fizetési egyezmény.

1937. febr. 21. A Sklad-
kowski-kormány megbízá-
sából Koc vezérkari ezre-
des "Egységes nemzeti tá-
bor'" megalakítására szó-
Iítja fel a kőzvéleményt.
Az ekkor kiadott deklará-
ció az 1935. évi alkotmány,
a hadsereg és az egyház
egységére hivatkozik.

1937. máre, Lengyel-szlo-
vák sajtóközeledés, Az év
folyamán Gwizdz lengyel
szenátor Pozsonyba, Hlinka
és Sidor "szlovák néppárti
politikusok Lengyelország-
ba látogatnak.

0.937. mirc. 6. A magyar
kormány hozzájárul a
nagyhatalmak spanyol be-
nem-avatkozásí javaslatá-
hoz.

\-19~7. máre, 7. Az ellen-
zéki pártok nép gyűléseken
tiltakoznak a jobboldali iz-
gatások ellen.

37. márc. 19. Schusch-
nigg kancellár Budapesten.

ROMANIA

1937. márc, A román bel-
ügyminiseter a patriárká-
hoz fordul, hogy papjait
tiltsa el a pártpolitikától.
A kérelem a vasgárdísta ér-
zelmű papság ellen irányul.

1937. márc, 16. Anghe-
lescu román kultuszmínisz-
ter . varsói 'látogatásakor
lengyel-román kultúrális
egyezményt köt Swietos-
lawski lengyel közoktatásí
míníszterreí.

1937. febr. Olasz csapat-
saállítások Francónak a
spanyol polgárháború so-
rán.

1937. márc, 8. Burckhardt
népszövetségí főbiztos Var-
sóban a danzígí problémát
érintő ügyekről tárgyal.

1937. máre, 23. Pápai en-
ciklika anémet fajmitosz
ellen.
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1937. ápr. 5. Ervin Zaji-
éek csehszlovák (német ker.
szoc.) tárcanélküli minisz-
ter előadása a dunai ál-
lamok együttműködéséről
Bécsben.

19 .7. ápr. 14. Schuschnígg
kancellár kismartoni beszé;
dében bejelenti: Ausztria
mintaszerű. kisebbségí jog;
szolgáltatást kíván alkotni,
hogy kisebbségeí otthon
érezzék magukat.

1937. ápr, 21. Ausztriában
újabb államellenes nemzeti-
szocialista szervezkedést
lepleznek le. 21 nemzets-
szocialista ügynököt letart-
tóztatnak.

1937. ápr. 25. Hosszas ha,
Iogatás után sor kerül
Schuschnrigg velencei láto-
gatására, mely az osztrák
közvéleménnyel elégedetlen
olasz külpolitika tartózkodó
magatartása miatt ered-
ménytelenül végződik.

1937. máj. 3-4. Miklas
szövetségí elnök budapesti
látogatása. Az elnököt
Schuschnigg kancellár és
Schmidt külügyi államtit-
kár is elkísérik.

1937. máj. 15. Schmidt
osztrák külügyi államtitkár
francia meghívásra Párts-
ba utazik, ahol Delbos kül-
ügyminiszterrel tárgyal.

1937. máj. 20. A Párisból
hazatérő Schmidt külügyí
államtitkár Bernben Motta
szövetségí elnökkel megbe.,
szélést folytat.

1937. JUDlUS. Hjalrnar
Schlacht, a Német Birodal-
mi Bank elnöke Bécsben
tárgyal.
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1937. április 1. A belgrádi
kisántánt konferencián Ju-
goszlávia békét és [ószom-
szédí viszonyt ajánl Bulgá-
ria és a többi Balkán-állam
között

1937. ánr, 5-7. Benes
csehszlovák köztársaságí el-
nök látogatást tesz Belgrád-
ban.

1937. ápr. 20. Ismét Inonü
török míníszterelnök és
Tevfik Rüsdi külügymi-
niszter Szófiában Borisz
cárral tárgyalnak.

937. máj. 16. Rusesukban
lelep ezik az első világhá-
ború magyar katonáinak
emlék:művét.

1937. mar, 1.. Hodza a
nemzetiségpolitikai rende-
zés első lépéseként a pos-
tánál és vasútnál elrendeli
a nyelvhasználati jog kiter-
jesztését. - Henlein az
égerí kerületben tartott be-
szédében kijelenti, hogy a
szudétanémet párt vég-
célja a "szudétanémet nem-
zetí autonómia".

1937. máj. 22. Részleges
kormányátalakítás, A föld-
művelési, igazság- és ke-
reskedelemügyi tárcák gaz-
dát cserélnek. Az új keres-
kedelmi miníszter Dimitri
Berov.

1937. június 9-ll. Neu-
rath német külügyminísz-
ter hivatalos látogatása
Szófiában. A tárgyalások
külpolítíkaí és gazdasági
jellegűek. A bolgár kül-
kereskedelem teljesen né-
met befolyás .alá kerül.

(1937. ápr· 1-2. A kisán-
tántáUamok külügy mini sz-
tereinek belgrádi konfe-
renciája.

1937. ápr. 5-7. Benes,
Pál régensherceg és Stoja-
dinovié jugoszláv mínísz-
terelnök találkozója Bel-
grádban.

1937. ápr. 11-12. Rüsdí
Aras török külügyminisz-
ter újabb belgrádi útja-

1937. máj. Göring "porosz
miniszterelnök" Bledben
Pál régensherceggel és Sto-
jadinoviécsal találkozik.

1937. jún. 17. 'A kisántánt
külügymínisztereínek ta-
nácskozása egy dunai gőz-
hajón.
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1937. ápr, 22-25. Lengyel-
román közeledési tárgyalá-
sok. A lengyel külügymí-
niszter Bukárestben tár-
gyalásokat folytat.

1937. máj. 24. A legfőbb
hadúri jogok gyakorlásával
felruházott Smígly-Rydz
marsallprogrammbeszédet
intéz a lengyel közvéle-
ményhez a "konstruktiv
nemzeti erők egyesítése" és
az "egységes nemzeti tábor
megalakítása" érdekében.

1937. jún. A lengyelor-
szági UNO ukrán szervezet
tagjainak lembergi esküdt-
széki tárgyalása alkalmával
ukrán kisebbségí demon-
stráció Kelet-Galiciában.

1937. jún. 6-9. Moscicki
elnök Beck külügyminisz-
ter kíséretében hivatalos
látogatást tesz Bukárest-
ben.

~7. ápr. 20. Életbelép a
magyar-bolgár új árufor-
galmi egyezmény a deviza-
kompenzáció gyakorlati al-
kalmazásával.

1937. máj. 3. Miklas oszt-I r - szövetségí elnök és
Schuschnigg látogatása Bu.,
dapesten.

U!!37. máj. 19. II. Viktor
Emánuel olasz királv Bu-
dapesten. •
~7. máj. 28. A, Népszö-

vetseg tanácsa az erdélyt
magyarság petíciójának
helyt adva, kimondja, hogy
a román kormány rendezni
köteles a Csiki Magáríja-
vaknál alkalmazott tísztví.,
selők nyugdíj ügyét.

.1193.7.jún. 28. ~jra r.end~-
zlrMagyarorszag nepszo-
vetségí kőlcsönügyét, lé-
nyeges kamatmérséklést és
határidő meghoszzabbítást
adnak.

1~. máj. 2. A Szovjet-
únio bejelenti a harmadik
ötéves tervet.

1937. máj. 9. Az ügyvéd- 1937. máj. 8-12. Az angol
kongresszus kimondja, hogy lapokat kittltják Olaszor-
a jövőben "az ügyvédi ka-I szágból.
marák teljes egészükben,
őslakó románokból fognak I

állani."

I 1937. ápr. Beck lengyel I
külügyminiszter látogatást
tesz Bukarestben; június-
ban a lengyel köztársasági
elnök jön Romániába.

1937. ápr, 9. A tkoronata-
nács megfosztja rangjától
Miklós kírályí herceget, aki
rövidesen emigrál.

I
1937. máj. 24. Mihály ro-

mán trónörökös varsói lá-Itogatása alkalmával Ká-l
roly király nevében meg-I
hívja Moscíckí elnököt Bu-
karestbe.

1937. jún. 6. Károly kí-
rály ünnepélyes külsőségek
között fogadja a Bukárest-
be érkező Mo ~dcki lengyel
köztársasági elnököt és
Beck külügyminísztert.

1937. jún. 20. Hodza cseh-
szlovák és Tatarescu ro-
mán míniszterelnökök ta-
lálkozója Bukárestben.

1937. Jún. 26-29. Károly
román király, Mihály trón-
örökös és Tatarescu rní-
niszterelnök kíséretében
viszonozza' Moscíckí elnök
és Beck külűgymíniszter

h937. ,ápr. 5-7. Benes
cs~lóvák köztársasági
elnök látogatás.t .tesz Bel-
grádban.

1937. ápr. 11-12. Rüsdi
Aras török külügymínísz-
ter Belgrádban.

1937. jún. 1. Konoye her-
ceg jobboldali kormánya
Japánban.

1937. jún. 15. Angíla biro-
dalmi kenferencián kifejezi
azt az óhaját, hogya Nép-
'szövetség alapokmánya vá-
lasztassék el a békeszerző-
désektől.
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I

I
, .19.37.. szept .. 5., Schmidt I 1937. szept, A Metaxas-
külügyí államtitkár Berlm- I korrnány megszűnteti bol-
ben Göring porosz mínísz- I gár viszonylatban az eddigi
terelnökkel tárgyal. Né- maximális vámtételeket de
met részről aggályokat tá- a: kölcsönös legtöbb ked-
masztanak az ausztriai íegí., vezményre vonatkozó bol-
timista propagandával kap- gár-görög kereskedelmi I
csólatbarr. tárgyalások elmaradnak.

I

1937. szept. 26. Hodza I 1937. szept, 25-30. A bOI-1 1937. szept. 14. T. G. iM:!.-
csehszlovák miniszterelnök gár hadsereg első nagy- sary:k, :8, csehszlovák köz'
badeni Iátogatása alkalmá- gyakorlata, a mílrtarísta társaság alapító elnöke Ia-
val Schuschnigg kancellár mozgalom további előretö- nai kastélyában meghal.
rámutat az osztrák-cseh- rése,
szlovák jóviszonyt a cseh-
szlovák államvédelmi tör.,
vény kapcsán kedvezőtle-
nül befolyásoló határrnenti
osztrák áttelepítésekre és
kiutasításokra,

1937. júI.-dec. Az osztrák
nemzetiszocialisták látszó-
lag visszavonulnak. A szo-
ciáldemokra(ták érdektel-
lenséget tanusítanak a köz-
életi eseményekkel szem-
ben. A feloszlatott párt;
szervezetek üzemi saitó
útján tartják az érintker
zést.

1937. júl. 14. Az osztrák
védtörvény megállapítja.
hogy a Vaterliindische Front
karhatalmi szerve, a "Front-
miliz" a szövetségí hadsereg
szerves alkotó részének te-
kintendő.

1937. aug. 6-11. Neurath
német külügyminiszter és
Schmidt osztrák külügyí ál;
lamtitkár újabb tárgyalá-
sai Vorarlbergben, I

i

558

BULGARIA

1937. júl. 1. A trónörökös
születése (jún. 16.) alkalmá-
val kiadott széleskörű ke-
gyelmi rendelet következ-
tében többezer politikai fo-
goly kerül szabadlábra.

1937. júl. 13-14. Nedié
tábornok, a jugoszláv ve·
zérkar főnöke. látogatást
tesz. Párizsban.

1937. .ml. 16. Hodza mí-
niszterelnök kormány-re-
konstrukcíó céljából beadja
lemondását.

1937. júl. 22. A korrnány-
koalició pártjaival folyta-
tott tárgyalások eredmé-
nyeként megalakul az új ,
Hodza-korrnány. KJalfus ~937~ ~ug. 1· K~roly r~-
pénzügyminiszter kiválik a ~an királyt Bel!5~adban P~l
kormányból, tárcáját ideig- r~.genshe~ceg latJa, vend;-
lenesen Franke iskolaügyi gül. A regens oktober ve-

I miníszter vállalja. '" Igén Sinaiában viszonozza aI látogatást.

1937. aug. 26. Benes elnök
Mármarosszigeten a kís-
áritánt-kűlpolítíka kérdései-
ről tárgyal Tatarescu ro-
mán míníszterelnökkel.

[193]. m;ept. A jugoszláv
sajt<í rokonszenvvel fogadja
Magyarország részvételét a
belgrádi nemzetközi vásá-
ron. - Belgrádban aláír-
ják oa dunagőzhajózási díj-
szabasokról szólő jugoszláv-
magyar _ csehszlovák-oszt-
rák megállapodást.

1937. szept, 8. Maéek el-
hárítja Pál régensherceg
ajánlatát, alkotmányos biz-
tosítékok hijján nem haj-
landó belépni a kormányba.

1937. szept. 1. A szlovák
főiskolai ifjúság pozsonyi
tüntetese a "szlovák nyelvi
és politikai jogokért".

1937. okt. 4. A Stojadino-
vic-kabinet újjáalakítása
során több radikális szerb

I
politikus kerül a kormány-

I
ba. Az egyházi konkordá-
tum ügyében magát expo-
náló Subotié igazságügy-
miniszter távozik é;; Dirnit-

I
rije Magarasevió lesz köz-
oktatásügyi miniszter.

I
1937. okt. 9. Az egyesült

szerb-horvát ellenzlék
újabb pártközí egyezményt

i köt Maéekkal.
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1937. júl. 15. A Népszö-
vetség védelme alatt ikötött
1922. évi lengyel-német
genfi egyezmény lejár.

1937.. aug. 15. A lengyel
agrár-mozgalom vezetői be-
jelentik az országos pa-
raszt-sztrájkot az emigrá-
cióban élő lengyel paraszt-
vezér, W. Witos visszaté-
rése érdekében. .

1937. aug. 22-31. Egy-
millió lengyel paraszt
sztrájkol a diktatúra ter-
ménybeszotgáltatásí rende-
lete ellen ésá száműzött
agrárpolitikusok visszahí-
vása érdekében.

1937. szept. 1. A kormány-
zat letöri a parasztsztráj-
kot. A sztrájk középpontjá-
ban álló Galiciában rend-
kívüli rendészeti intézke-
déseket hoznak.

I
93~. júl. 1. Az ország-

gyűlés elfogadja a kor-
mányzói jogkör kíterjeszté-
séről szóló törvényt.

1937. aug. 30. A magyar
kor 'uy Washingtonban
közli, hogy amerikai adós-
sága után 1937 dec. 15-től
kezdve a legközelebbi há-
rom évben részleges dollár;
fizetéseket kész teljesíteni.

1937. szept, 17. Budapes-
te Ifjúrnunkások oszlátják
szét a nyilaskeresztes tün-
tetőket.

ROMANIA VILAGTöRUNET

hivatalos látogatá:sát.A
lengyel és román államfők
bukaresti találkozóján el-
határozzák, hogy a len-
gyel-román szővetségí vi-

[ szony elmélyítése érdeké-
ben diplomáciai ,képvisele-
teiket nagykövetségekké
alaikítják áto

1937. aug, 7. Egy évre
meghosszabbítják a len-
gyel-danzigi gazdasági szer-
ződést.

937. aug. 16. Fellángol a
japán-kínai háboru. A ja-
pánok kínai városokat
bombáznak.

1937. aug. 30-ll. A kís-
ántánt állandó tanácsának
sínaíaí értekezletéri a cseh-
szlovák részről előterjesz-
tett közép-keleteurópaí biz-
tonsági tervet tárgyalják.

1937. szept. Ismét megkí-
sérlik az ú. n. nemzeti mun-
kavédelmi törvény parla-
menti módosítását, mely a
kisebbségi magánalkalma-
zottak ki szorítását jelen-
tené a gazdasági életből. A
sérelmes záradék elfogadá-
sára nem kerűl sor, de ja
kereskedelmi minísztéríum (
több ízben körleveíekkel 1937. szept. 25-29. 'Hitler

és-Mussolini Münchenben
igyekszik befolyásolni a találkoznak s békenyilat-
nagyvállalatokat. kozatot tesznek.

1937. szept, 27. A kis-
án állt állandó tanácsának
genfi értekezlete elhatá-
rozza, hogy újabb gazda-
sági tárgyalásokat kezde-
ményez a dunai népek kö-
zött (Hodza gazdasági duna
konföderációs terve).
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1937. okt. 22. A Kiosszeí-
vanov-leormány az általá-
nos választások "elókészi-
téseül" kihirdeti az új vá-
lasztási törvényt, mely a
korábbi politikai pártok in-
dulását kizárja.

193'7. okt. 25. Borisz cár
és a királyi család többhe-
tes külföldi látogatása
Olaszországban, Párisban
és Londonban.

193'7. okt. 26. Schmidt
külügyí államtitkár lengvel-
. országi útja alkalmával Var-

sóban osztrák-lengyel kul-
túrális egyezményt köt.

1937. nov. 10. Schmidt ís;
mét tárgyal Göringgel Ber-
linben.

1938. jan. Szűntelen nem-
zetiszociálista, illetve Vii-
terlandísche Front és legi-
timista tüntetések egész
Ausztriában. Az Osztrák
Nemzeti Bank elnökének,
Kienböcknek deflációs pénz-
ügyi politikája még elmé-
lyíti a válságot. - Schusch-
nigg és Hodza csehszlovák
miniszterelnök újabb tár-
gyalásai alkalmával az
osztrák sajtó rokonszenvvel
emlékezik meg a csehszlo-
vák miniszterelnök hatva-
nadik születésnapláról.
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1937. okt. 5-10. Kamil
Krofta csehszlovák külügy-
miniszter Párisban Chau-
temps miniszterelnökkel és
Delbo& külügyrníníszterrel
tárgyal.

1937. dec. 4. Változás a
HodZa-kormányban. Naj-
man kereskedelem- és ipar-
ügyi miniszter halálával
megüresedett tárcát a szín-
tén iparospártí Mlőochhal
töltik be.

1938. jan. 1. A cseh köz-
vélemény megütközéssei
fogadja Beránnak, az ag-
rárpárt elnökének Hen-
leinékkel való közvetlen
tárgyalásokat ajánló újévi
vezércikkét. !

1937. okt. 12. Stojadinovié
Párizsban meghosszabbítja
a francia-jugoszláv szevet.
ségí szerződést.

1937. dec. 5-10. Stojadi·
novié jugoszláv míníszter-
elnök római látogatása.
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193'7. nov. 5. Kísebbségí
egyezmény Német- és Len-
gyelország között, mely meg-
hosszabbítja az 1922. évi
felsősziléziai egyezmény ér-
vényét.

1938. jan. Az "Egységes
nemzeti tábor" nevű hiva-
talos kormányszervezkedés
a gyakorlatban csődöt
mond. Vezetője, Koc ezre-
des, megválik a szervezet-
től, melynek élére Slad-
kowski miníszterelnők kí-
vánságára Skwarczynski
tábornok áll.

36 Radisics E.: A Dunatáj. In.

193'7. old. 22. Finn-ma-
ar kulturálís egyez-

mény.
~3'7. okt. 30. Schuschnigg

kancellár és Darányí ma-
gyar míníszterelnök kisbéri
találkozója. A találkozón
résztvesz Kánya magyar
külügyminiszter is.

'il.93'7.okt.-nov. Bírói íté-
1ete a különböző szélső-
jobboldali rnozgalmak ve-
zetői ellen.

~'7. nov. 21-25. Dará-
nyi míníszterelnök és Kár
nya kűlügyminiszter Né-
metországban tárgyal.

~37. dec. 2. A képviselő-
haz megszavazza a felsőház
jogkörének kíterjesztéséről
szóló törvény javaslatot.

1937. okt. 25. Sinaíai ün-
nepségek Mihály trónörökös
születésnapján. Az ünnep-
ségeken megjelennek Pál
Jugoszláv régensherceg, va-
lamint a Lelga és svéd
trónörökösök.

1937. nov. 17. 'I'atarescu a
parlament mandátumának
lejáratára hivatkozva, be-
adja lemondását. Az ural-
kodó ismét őt bízza meg
kormányalakí tással.

193'7. dec. 20-27. A Tata-
reseu-kormány a választá-
son csak 39.3%ot ér el. A
Vasgarda e választáson elis-
mert pártként szerepel és
66 mandátumra tesz szert.
Az uralmat a Cuza-féle
antiszemita irányzattal ro-
konszenvező O. Goga veszi
áto noha az előző parla-'
mentben e párt 387 man-
dátum közül csak 9-cel
rendelkezett. Goga erősen
jobboldali uralmával a ki-
rály egyrészt védekezni
igyekszik a Vasgárda ellen,
másrészt közeledni próbál
a tengelyhatalmakhoz. -
Goga hadügymínísztere An-
tonescu, a külügymínísz-
ter Istrate Micescu, aki
kevéssel előbb a magyar
ügyvédekre "numerus nul-
lusv-t akart alkalmazni.

1938. jan. 4. Az angol és
francia demokrácia élesen
állást foglal a Goga-kor-
mányellen.

1938. jan. 8. Micescu kül-
földi útja során Prágában
tárgyal; később Párizsba és
Londonba is ellátogat.
Goga az erdélyi magyarság

193'7. okt. 13. Németország
garantálja Belgiwn semle-
gességét.

119..3"1. okt. 2'7. :A BaJkán-
PllKtum hatalmainak anka-
ral 'vezérka:ri értekezlete,

193'7. nov. 8. Danzig nem-
zetíszocialista befolyás
alatt. A danzígí hatóságok
az .ellenzéki pártok betil-
tása után kihirdetik, hogy
ú] pártalakítást nem enge-
délyeznek a szabadállam
területén.
l!93'7. dec. 6--17. Delbos

ftancia külügyminiszter
Varsóban, Bukarestben,
Belgrádban és Prágában
tárgyal.

1937. dec. 12. Olaszország,
bejelenti kilépő szándékát
a Népszövetségből.
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!1938. jan. 10-12. Olasz-
oSZtrák-magyar konferencia
Budapesten. Főbb pontjai:
Ausztria Németországhoz
való közeledésének "előké-
szítése", a magyar fegyver-
kezési egyenjogúság, a ma-
gyar-román viszony javítá;
sa és a dunai államok gaz-
dasági kapcsolatainak ren-
dezése.

1938. jan. 26. Újabb ál-
lamellenes nemzetiszociális-
ta összeesküvés Bécsben.
Az államkancellária kebelé;
ben rnűködő biztonsági ál-
lamtitkárság sorozatos le-
tartóztatásokat foganatosít.

1938. jan. 25-29. Otnapos
kcrmányválság. Kiosszeíva-
nov átalakítja kormányát.
Krasenovszkí belü gy, Be-
rov kereskedelmi, Ognía-
nov igazságügy és Lukov
honvédelmi míníszter le-
mond. Tárcáikat Nfkolaev,
Nikíforov, Kozsuharov, il-
letve Daszkalov tábornok
veszi áto . I

1938. febr. 12. Schuschnigg
berchtesgadení kényszerlá-
togatása. Az ekkor kötött
"megállapodásban" Hitler
"biztosítja Ausztriát, hogy
Németország nem veszé,
lyezteti Ausztria független-
ségét". Osztrák részről .en-
nek ellenében hozzájárul-
nak az ausztriai nemzeti-
szociálistáknak a Vater.,
landische Front keretében
való szervezkedéséhez.

1938. febr. 15. Schusch-
nigg a berchtesgadeni meg-
állapodás értelmében álta-
lános politikai amnesztiát
hirdet.

1938. febr. 16. Schuschnigg
negyedik korrnánya, Glaíse-
Horstenau belügyminiszter
távozik. Ausztria új bel; és
biztonságügyí minisztere a
nemzetiszociálista felfogású
Seyss- Inquart.

1938. febr. 17. Seyss ün-
quarf Berlinben.

1938. febr. 24. Schuschnigg
az Ú. n. "ném et" békéről.
Az osztrák nemzeti szo,
ciálísták a beszéd elvi meg-
állapításai míatt viharosan
tüntetnek Schuschnigg el-
len.
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1938. jan. 9-10. Micescu
román külügymíníszter
Prágában.

~9~an. 18. Magyar ki-
sE!b'6ségi küldöttség a cseh-
szlovákiai magyarság poli-
tikai sérelmeinek orvoslá-
sát kéri Berres elnöktől.

.1938. Jan. 11. Micescu ro-
mán külügymíníszter Bel-
grádban.

1938. jan. 14-22- Stoiadí-
novié jugoszláv miniszter-
elnök és külügymíníszter
"baráti látogatása" Német-
országban. Stoladínovíő
németországi útját a jugo-
szláv közvélemény nyilt el-
lenszenvvel fogadja.

1938. jan. 22. A pravo-
szláv klérus kormányelle-
nes monstretüntetése Zág-
rábban

1938 febr. 10. Szüllő és
Es rházy, az Egyesült
Magyar Párt vezetői Hodza
miniszterelnökkel tárgyal-
nak. '

1938. febr. 7. Rüsdi Arras
török külügyminiszter Bel,
grádban,

1938. febr. 11. Anémet
agrár- és keresztényszoeía-
lista pártok közös értekez-
letén bizalmi indítványt
emelnek a kermánnyal
szemben.

1938. febr. 11. Ideiglenes
megállapodás a Szent Szí-
nódus és Stojadinovié pti-
níszterelnök között. A !kor-
mány eleiti a konkordátu-
mot és szabadon bocsátja a
konkordátum elleni tünte-
téseken letartóztatott egyé-
neket. I
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1938: febr. ~ lengyel kőz- "!/ c':?a8. jan. 1~12. Olasz-
vélemény demokratikus i'á- . gya:r-osztrák külügymí-
bora, népgyűléseken köve- íszterí tanácskozás Buda-
teli az 1935. évi önkényes
választási törvény megvál-
toztatását.

19.38. febr. 5. Horthy
arsóban meglátogatja

'Moscickí lengyel köztársa-
sági elnököt. A 'tárgyalások
során gazdasági és határ-
k*rdések is felmerülnek.

1938 febr. 28. Eletbelép
az 1936. ápr, 24-€n kötött
Iengyel-c-magyar konzuli
egyezmény.

36'

vezetőivel keres közeledést
és hajlandó feleleveníteni
a csucsal paktumot.

pesten,

1938. febr. 10. A Goga-
kormány választásra ké-
szül, de váratlan belpoliti-
kaiválság miatt lemond.

~8. jan. 27. A Nemzetek
Szövetsége felszabadítja
Magyarországot ;a pénzügyi
ellen őrzés alól.

l!!38. febr. 5-9. Horthy
kormányzó látogatása Mos-
cicki lengyel köztársasági
elnöknél Varsóban.

1938. febr. 10. Miron
Christea pátriárka meg-
alakítja első kormányát,
amelyben Tatareseu is
tárcát vállal. Az új kabinet-
ben a liberálisok és. a
Vaida-Voevoddal tartó Ro-
mán Front politikusai vesz-
nek részt. '

h~,8.febr. 22. lA magyar-
országi nyilaskeresztesek
vezetőségét rendőri fel-
ügyelet alá helyezik; párt-
helyiségüket lezárják.

1938. febr. 24. A király
eltörli a régi alkotmányt 5
úi, "korporatív" alkotmányt
vezet be, amelyet az ország
népszavazással 'elfogad.

1938. jan. 26. Nemzeti
szocíalísta összeesküvés
Ausztriában.

1938. febr. 4. Hitler fel-
menti Blomberg hadügy-
minisztert és személyesen
veszi át az egész véderő fö-
lött való parancsnokságot,
Neurath helyett Ribben-
trop lesz külügyminíszter,
az új hadseregfőparancs-
nok pedig Walter Brau-
chítsch.

t.!~~.~:_~ebr. 21. Si~. Joh?
SImon angol pénzűgymi-
níszter a középdi.mai kérdé-
sekkel foglalkozva a .nép-
szövetségí egységokmány
értelmében tiltakozik az
erőszakos "megoldások" el-
len. - Eden külügymínísz-
ter lemond, utódja Halífax
lord. Chamberlaín t, i. en-
gedmények árán is szüksé-
gesnek véli az Olaszország-
gal való kibékülé st.

563



AUSZTRIA BULGARIA CSEHSZLOYAKIA JUGOSZLA YIA

1938. márc, 11. Csehszlo-
vák érdeklődésre Göring
"biztosítja" a köztársaság
berlini követét, hogy Né-
metország Csehszlovákia
irányában' "semmifé1e tá-
madó akcióra nem gondol".
- Ugyanekkor Ribbentrop
biztosítja Krofta csehszlo-
vák külügyminisztert, hogy
Németország magára nézve
kötelezőnek ismeri el az
1925 okt. 16-án kötött né-
met-csehszlovák döntő-
bírósági egyezményt.

1938. febr.26-28. Seyss-
Inquart Berlinben tárgyal.
-- Schuschnigg -- Schmidt
bécsi polgármester javasla-
tára - közeledik a szocíál-
demokratákhoz.

1938.márc. 9. Schuschnigg 1938. március 5-10. Ki-
innsbrucki beszédében már- osszeívanov miniszterelnök
eius 13-ra, meglepetésszerű- tárgyalásokat folytat a po-
en népszavazást jelent be a litikai pártok helyébe Ié-
"szabad és keresztény pett szobranje-frakciók ve-
Ausztria biztosítása" céljá- zetőível a kormánypárti
ból. "nemzeti blokk" megalakí-

tása érdekében. A tárgya-
I938. mlÍ11'c.10. A márc. lások ismét eredménytele-

13-i osztrák népszavazás hí; nek, a szobranje tagjainak
rét az ausztriai nemzeti- több mint fele ellenzi az
szociálisták "kihívás"-nak egységes kormánypárt dek-
rnínősítík, Hitler a berch- larálását; a tekintélyuralmi
tesgádeni egyezmény b fl' . .. t té 't 'gé é 1" ád lj e o yas megszun e ese es
s~~~:~~ni~g~~. va o a a szoyjetu~ó:v~l megsza-

_ kadt diplomáciai kapcsola-
.1938. marc. ll. s~~usch-I tok újbóli felvételét köve-

nigg kancellár előbb a telik '
népszavazás elhalasztás ával ' . -
megkísérli az összeomlással
fenyegető belpolitikai vál;
ság áthidalását, majd ami-
kor ezirányú terve nem si-
kerül, bejelenti lemondását.

Miklas elnök Seyss-
Inquartot bízza meg kor-
mányalakitással. - A nem-
zetíszocíálista befolyás alatt.
álló kormányalkancellárja
Glaise-Horstenau, külügyí
államtitkára W. Wolf. --
Seyss-Inquart árulása: be-
hívja a németeket 'Ausz-
triába.

1938. márc. 13. ,;An-
schluss" Ausztriában. A né-
met csapatok bevonulásával
egyidejüleg Miklas . szövet.,
ségí elnök lemond, Schu,
schnigg volt kancellárt el-
fogják és ismeretlen helyre
hurcolják. -- Seyss-Inquart
bejelenti ,;Aus!Ztriának Né-
metországgal való egyesülé-
sét". -- Ausztria állami lé-
te átmenetileg megssűnlk,
- Mussolini elutasítja a
francia kormány beavatko-
zási javaslatát az osztrák
ügyben.

1938. márc. 15. A meg-
szállók április lü-re "nép_
szavazást" hirdetnek Auszt-
riában.

1938. márc. 4. Hodia rá-
diobeszédben válaszol Hit-
lernek a külföldi német-
ség helyzetével foglalkozó
febr. 24-iki beszédére és a
köztársaság határainak sért-
hetetlenségét hangsúlyozza.

1938. márc, 10. Csehszlo-
vákiában rendeletet adnak
ki, amely arányos részt biz-
tosít a német kísebbségnek
az állami szolgálatban,

1938. márc. 15. A' Szov-
[etunió kormánya hivata-
losan értesíti a csehszlovák
korrnányt, hogy az 1935
május 16-án kötött szov-
[etorosz-e-csehszlovák meg-
állapodás értelmében kílá-
tásba helyezi támogatását
arra az esetre, ha Francia-
ország nem tudná teljesí-
teni fenti szerzödéssel kap-
csolatos kötelezettségét.
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1938. febr. 26. Az ideigle-
nes megegyezés alapján be-
töltik a félév óta megürese-
dett pátriárkaí széket. A
Szent Színódus választóbi·
zottságának jelölése alap-
ján Dozic cetinjeí metropo-
litát pátriárkává választ-
ják.

1938. marc, 10. Többheti
tartózkodásra közel százfő-
nyi "szakértőkből" álló né-
met csoport érkezik Jugo-
szlávíába.
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1938. máre, 7. Beck len- j1938. márc, 2. Kánya ma,
gyel külügyminiszter ró- gyar külügyminiszter bécsi
mai utazása. látogatása.

1938. márc. 17. A lengyel
kormány ultímátumszerű
jegyzéket küld Litvániá-
nak, melyben a diplomáciai I
és konzuli viszony, valamint
a vasúti és postaforgalom
felvételét és a litvániai
lengyel kisebbség ügyének
rendezését tűzik ki.

ROMANIA

193 máre. Codreanu ön-
ke t feloszlatja a Vasgár-
dát s megszervezí a "Min-
dent a hazáért" mozgal-
mait. - A partokat, így
az Országos Magyar Pár-
tot is, azonnali hatállyal
feloszla,tják.

1938. márc. 12. Az átme-
neti Crístea-kormányban
Petrescu-Comnen átveszi
Mícescutól a külügyí tár-
cát.

1938. máro, 10. Lemond a
Chautemps-kormány, mert
nem tudta megkapni a
rendkívüli pénzügyi felha-
talmazásokab, Az új ker-
mányt márc. 14-én Léon
Blum alakítja meg.

Q938.márc. 11-13. Német
csa ~ k erőszakosan meg-
szállják Ausztriát. Seyss-
Inquart alakít kormányt.
Kimondják az Anschlusst,

1938. máre, 14. A berlini
brit nagykövet kormánya
nevében tiltakozik Auszt-
ria törvényellenes, erősza-
kos megszállása ellen. -
Hitler Bécsben "bejelenti'
az Anschluss-t. - Újabb
együttes angol-francia til-
takozás Ausztria megszál-
lása ellen.

1938. márc. 16. A Blum-
korrnány megígéri támoga-
tását Csehszlovákiának, ha
idegen támadás érné.

1938. márc. 17. Hull, az
Egyesült Államok külügy-
minisztere: "Amerika teljes
erővel ragaszkodik a nem_
zetí jogrend alapelveihez. "

1938. márc. 18. Anémet
kormány közli a Népszö-
vetséggel. hogy "Ausztria
Németországhoz csatlako-
zott."
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1938. márc, 21. Német-
ország "bejelenti" Ausztria
kilépését a Népszövetség-
ból.

1938. márc. 24. Chamber-
laín angol miníszterelnök
az angol alsóház osztrák
vitájában kijelenti: nem
hajlandó előzetes és auto;
matikusan ható kötelezett-
ségeket vállalni.

1938. ápr, Az első osztrák
emigránsok Párisban és Lon-
donban, Starhamberg her-
ceg Párisban osztrák mene-
kültügyí irodát létesít.

1938. ápr. 10. Népszava-
zás Ausztriábari aNémet
Birodalommal való újra-
egyesülés tárgyában. Sza-
vazati joggal rendelkezők
száma: '4,360.561, ebből
"igen"-neI szavazott:
4.331.070 (99.'75%)

1938. ápr. 23. Bürckel
nemzetiszocialista körzet-
vezetőt Hitler az egyesítés
birodalmi megbízottjáva
nevezi ki.
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1938. márc. 19. Csehszlo-
vákiában rendeleltet adnak
ki, amely arányes részt
biztosít anémet kísebbség-
nek az állami szolgálatban.

1938. máre, 22. A kor-
mánytámogató nérriet pár-
tok visszavonják képvise-
lőiket a kormányból és fu-
zionálnak a szudétanémet
párttal. Anémet szocíálde-
mokratapárt nem csatlako-
zik la. fuzióhoz.

1938. márc, 24. A IDinka-
párt bejelenti a csehszlová-
kiai kisebbségekkel együtt-
működő autonomista front
megalakulását ..

1938. márc. 28. Hodza rá-
. díóbeszédében bejelenti,- .. I hogy a csehszlovák kor-
1938. ap,r. A .~l~SSZelV~: mány a kisebbségi kérdé-

nov-Itormány ~orv~nyereJu sek rendezése tárgyában
rer:de~e!et bo?sa: ki .a.a;a~- "Kisebbségi statutumot"
nal b~.raskodasrol, ~aJ~o-,~ készít. t/
egyesületek ellenőrzéséről V
és a közmunka-szervezet
átalakításaról.

1938. ápr, 1. A Szovjet-
unió szófiaí követe elhagy-
ja állomáshelyét, csupán
ügyvivő marad a bolgár
fővárosban.

'1938. ápr. 2'7. Az Athén-
ban kötött görög-török ba-
rátsági szerződés aláírása-
kor a bolgár sajtó a bal-
káni megbékélés alapfelté-
teleként foglalkozik Bulgá-
ría fegyverkezési egyenjo-
gúságának kérdésével.

1938. ápr. 4. Andrej Hlin-
ka "végsőkig menő" harcot
hirdet a szlovákok önkor-
mányzatáért,

VI'
1938. ápr. ·15. A "Kisebb-

ségí Statutum" közzétett
szövege a helyi önkormány-
zatok engedélyezése helyett
csupán a közígazgatásí
nyelvhasználat további ki-
terjesztését tartalmazza. ,

1938. ápr. 24. Henleín a
szudétanémet párt karlsba-
<li kongresszusán nyilvá-
nosságra hozza az u. n.
"karlsbadi nyolc pontot".
Ennek lényege, hogy a lIlZU-
detanémetség nyelvr és :te-
rületi egységének ellSn'1Iere-
sét és a "német világnézet"
szabad gyakorlásának en-
gedélyezését követeli.

1938. ápr. 28~ Chval-
kovsiky római csehszlovák
nagykövet értesíti Ciano
olasz kill.ügyminisztert,
hogy Csehszlovákia elís-
meri az "Abessziniával bő-
vült Olasz Birodalmat".

1938. ápr. Svetozár Stan-
kovié földművelésügyi és
Mirko Bujié testnevelési
míníszter ".tanulmányútja"
Németországban.

1938. ápr. 7. Rüsdi Arras
török külügyminiszter
Athénben a Balkán-paktum
hatalmainak együttmúkö-
déséről tárgyal.

1938. ápr. 16. Jugoszláv
tengerészeti delegáció láto-
gatása Triesztben.

J1938• máJ. 3. Kánya ma-
~külügyminiszter a
képviselőházban a magyar-
jugoszláv viszony javulá-
sáról nyilatkozik. - A [u-



LENGYELORSZAG YILAGTCRUNET

1938. xnárc. ' i9. , LJtvánia
eleget tesz a lengyel jegy-
zékben foglaltaknak és
megköti Lengyelországgal a
legnagyobb kedvezmény el-
vén alapuló Iengyel-vlitván
kereskedelmi egyezményt

1938. má.j. 2-4. Forster
danzigi "gauleiter" lengyel-
országi 'Útja során rnegbe-
szélés.t folytat Beck kül-
ügyminiszterrel.

MAGYARORSZAG

1938. ápr. 8. Darányi be-
nyuj:tja a zsidóság jogfosz-
'tását kimondó első törvény-
javaslatot. "Törvény a tt,ár-
sadalmi és gazdasági élet
egyensúlyának hatályosabb
biztosításáról." (1938. XV.
t. ~.)

193.!!~ápr. 21. Hendersonui' angol munkáspárti
képviselő és Cazalet, a kül-
ügyí bizottság ;tagja, Ma-
gyarországra érkeznek, a
középeurópaí helyzet tanul-
mányozására'.

l!§38. máj. 3. Kánya kűl·
ügynúnis.zter a magyar-
jugoszláv viszony javulásá-
ról <nyilatkozik.

I ROMANIA

1938. márc. 24. Chamber-
laín angol miniszterelnök
az európai biztonsági poli-
tika szempontjából elégte-
lennek mínősiti a Népszö-
vétséget és előzetes biztosí-
tékot kínál fel Csehszlo-
vákiának. "Anglia békét
akar, ,de ez nem jelenti azt,
hogy bizonyos körülmények
között nem lenne hajlandó
harcolni." \

1938. márc. 30. A Crístea-
kormány átalakul. Kül-
ügyrnínísztere Grigore Ga-
fencu, a belügyi tárcát A.
Ca lineseu veszi áto A máso-
dik Crístea-kormány libe-
rálís-parasztpártí [ellegű.

1938. 'ápr. ll. Megalakul
a Daladier-kormány. Kül-
ügyrníníszter Bonnet.

1938. ápr. 18. Ciilinescu
belügyminiszter erős kézzel
megkezdi a Vasgárda fel-
számolását, Codreanut le-
tartóztatják, a Vasgárda
székházát rendőrség szállja
meg, mert Codreanu -hí-
veivel Bukárest ellen akart
vonulni.

1938. ápr. 16. Angol-olasz
egyezmény a két nagyhata-
lom baráti viszonyának
biztosítására.

1938. ápr 27. Zog albán
király Tiranában nőül veszi
Apponyí Geraldinet.

1938. ápr. 29. Svájc bere-
lenti, hogy nem óhajt részt-
venni aJZOlaszország elleni
szankelóban és ezt a beje-
lentését a Népszövetség ~a-
nácsa tudomásul veszi má-
jus 14-iki ülésén,

1938. ápr. 29. Királyi ha-
tározattal a külföldi követ-
ségeket nagykövetség rang,
jára emelik.

1938. máj. 4. A román
miníszterelnőkség kereté-
ben Jdsebbségt főkormány-
biztosság alakul.

1938. maa. 2-10. Hitler
Olaszországban. Róma népe
Hitlert a legcsekélyebb lel-I kesedés nélkül fogadja.
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1938. máj. 22. Kiosszeiva-
nov míníszterelnők beje-
lenti "a parlamentáris kor-
rnányzathoz való visszaté-
rést". A szobranje első ülé-
sén 101 kormány támogató
és 59 ellenzéki jképviselő
jelenik meg. i

1938. jún. A szobranje
törvényerőre emeli a parla-
ment nélküli időszakban

1

hozott korrnányrendelete-
ket.

1938. jún. 5. Véget ér a
bolgár-görög vámháború.
Kereskedelmi jegyzékvál-
tás a két állam között.
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CSEHSZLOVAKIA

1938. máj. 7. Brit és fran- goszláviai magyar kísebb-
eia intervenció Prágában. ség helyzetében 1938· elejé-
B. C. Newton és De la től érezhető javulás állott
Croix meghatalmazott mí- be, megnyitják a belgrádi
níszterek tárgyalásokat tanitóképző magyar tagoza,
folytatnak Krofta csehszlo- tásak második osztályát és
vák külügyminiszterrel a tíz magyar gazdakört enge-
nemzetiségi kérdések béké. délyeznek a Szerémségben.
megoldása érdekében.

1938. máj. 12. Konrad
Hen1ein Londonba repül,
ahol előadást tart a cseh-
szlováklaí kisebbségi kér-
désről.

193.8.-máj. 17. A csehszlo-
v iai magyar kisebbség
Pozsonyban egyenjogúságot
és önrendelkezési jogot
kE:fr.

!t938. máj. 21. Csehszlová-
Ida; ét hadoszt ályt mosgősít
és fegyverbe szólítia a szak-
beosztásu tartalékosokat. A
közel 300.000 embert érintő
mozgósitást Párizsban es
Londonban elsietettnek íté-
lik. A "Kisebbségi Statu-
tum" által biztosított nem-
zetiségi nyelvhasználati jo-
got érvényesítik a lengyel
nemzetiségi területen. Ma-
gyar vonatkozásban to-
vábbra is fennáll a 20 szá-
zalékos arányszám. Nagy
nemetellenes tüntetések az
egész országban.

1938. máj. 30. Amerikai
szlovák bizottság Prágában.
Benes elnök és a kormány
tagjai fogadják az amerikai
szlovák delegácíót,

, sas, _ 5. A szlov..!
néppárt pozsonyi dernon-
strációs nagygyűlésén P.
Hletko felmutatja a husz
évelőtt kötött cseh-szlovák
pittsburgi szerződés ere-
deti példányát.

1938. máj. 28. A belgrádi
repülőkiállí tás alkalmával
német légi bemutatót ren-
deznek.

1938. jún. 16. Stojadino·
vié jugoszláv míníszterel-
nök Milánóban, majd a ve-
lencei képzőművészeti kiál-
lításon Cíano gróffal ta-
nácskozik.
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1938. jún. Tizenkilenc uk-
rán képviselő törvényjavas-
latot nyujt be az ukrán ön-
kormányzat kérdésében.

938. máj. 10. Mozgalom
in • a felsőházban a szél-
sőjobb ízgatások megszün-
tetése érdekében.

~8. máj. 13. A Darányí-
kormány lemond. Imrédy ]
Béla lesz a miniszterelnök,
aki a ki eli és berlini láto-
gatás (1. aug. 21.) után el-
kötelezi Magyarországot a
nérner hatalmi politika irá-
nyának.

93 .~máj. 5. A sínaiaí
kisántánt-értekezl.et híva-
tales zárókommünikéje a
a kisántánt fenntartásának
fokozott szükségét és a du-
natájí békés megegyezés
fontosságát hangsúlyozza,

1938. Jun. 5. Valle tábor-
nok, olasz légügyi államtit-
kár és Miletié jugoszláv
,testnevelési rniniszter hiva-
talos látogatásai Bukárest-
ben.

1938. máj. 12, A Nemze-
te Szövetségének tanácsa
kimondja, hogy az abesz-
színiai hódítás elismerése
ügyében a tagállamok sza-.
badon dönthetnek, am!
egyértelmű a szankcíós po-
litika végleges bukásával.

1938. máj. 19. Német csa-
patösszevonások a. csehszlo-
vák határon.

1938. máj. 7. A legna-
gyobb nemzetiségi párt, az
UNDO (Ukrán Nemzeti De-
mokrata Párt) felmondja a
korábbi egyezményt és az
ukránok Iakta területeken
önkormányzatot követel a
kormánytól.

lt93.3... jún. 1---8. Hutten-
Czapski képviselő vezetésé-
vel lengyel parlamenti ag-
rár-bizottság tanulmány-
utat tesz Magyarországon.

1938. máj. 20--23. Miron
Christea varsói tárgyalásai.

1938. maj. 20--23. Var-
sóban folytatják az előző
évi lengyel-ro mán külpoli-
tikai tárgyalásokat.

(t93!:..máj. 25. Megkezdő-
dik a Szerit István-ev, az
első magyar király halálá-
nak 900 éves fordulója al-
kalmából.

1938. máj. 23-27. Co-
dreanut a haditörvényszék
tízévi kényszermunkára
ítéli.

1938. maj. 26. William
Strang az angol külügyí hi-
vatal megbízásából Prágá-
ba érkezik.
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1938. jún. 15. A Népszö-
vetség menekültügyi bizott-
ságának kongresszusa Eví-
anban határozatot fogad
el a németországi és a né-
metek által megszállott te-
rületről menekültek támo;
gatásáról és a befogadó
kontíngensek nagyságáról.
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1938. július 31. A Balkán-
paktum (Balkán-antant) ál-
lamai és Bulgária meg-
egyeznek, létrejön a szalo-
nikii megállapodás Bulgáría
és a Balkán-Paktum hatal-
mai között. A neuilly-i béke-
szerződés katonai záradé-
kát feloldják, Bulgár'ia
visszakapja fegyverkezési
egyenjogúságát.

1938. jól. 26. Az angol
kormány felkéri Runciman
lordot, vállaljon közvetítő
szerepet a csehszlovák \kor-
mányés a szudétanémetek
között támadt államviszály
békés elíntézése érdekében.

1938· júl. 31. Jugoszlávia
a Balkán-paktum államai-
val egyetértésben a szalo-
níkii egyezményben a "fegy-
veres erőszak alkalmazásá-
ról való kölcsönös lemon-
dás" elve alapján elismeri
Bulgáría fegyverkezési
egyenjogúságát.19 • aug. 3. Runciman

lord Prágába érkezik. A
csehszlovákíaí Egyesült
Magyar Párt eljuttat ja
Hodzsa miniszterelnökhöz
a kisebbségi statutumra
vonatkozó memorandumot.

1938. aug. 4. Runciman
a csehszlovák politikai élet
vezetőivel: Benes elnökkel,
HodZa miniszterelnökkel,
Krofta külügyminiszterrel
és a szudétanémet párt
vezetőivel tárgyal.

1938. aug. 5. Runciman
Jakschszudéta képviselő-
vel és a párt politikai bi-
zottságának tagjaival tár-
gyaJ., majd fogadja a né-
met szociáldemokrata párt
küldöttségét,

I
1938. aug. 16. Andrej

Hlinka, a szlovák néppárt
és az autonomista rnozga-
lom vezére rózsahegyi plé-
bániáján meghal.

1938. aug. 17. A .szudéta-
nérriet párt elutasítja a ki-
sebbsegí ügyek rendezé-
sére tett II. kormányjavas-
latot.

1938. aug. 18. Runciman
a rottenhausi kastélyban
tárgyal Henleinnel. A cseh-
szlovák kormány újabb en-
gedményeket tesz a szu-
détanémet kérdésben.

1938. aug. 23• .A. bledi kís- 1938. aug. 22. Stojadino-
ántánt-konferencián Cseh- vié Bledben Jugoszlávia ne-
szlovákía ís hozzájárul vében hozzájárul Magyar-
3.' magyar fegyverkezési ország fegyverkezési egyen-
egyenjogúság kímondásá- joguságának elísmeréséhez-
hoz. 1938. aug. 26. Stojadino-

1938. aug. 28. Runciman vié míníszterelnök átala-
égeri tárgyalásai Herileiri- kítja kormányát. Belügy-
nel, míníszter, Antun Korosec,

a honvédelmi tárcát a sza-
bálytalanságok miatt le-
mondott 'Ljubomir Marié
tábornoktól a diktatorikus
felfogású Milan Nedié tá-
bornok veszi áto

1938. aug. 15-20. Stojadí-
novié és Maéek eredmény-
telen tárgyalásai az 1931.
évi jugoszláv oktrojált al-
kotmány ellenzéki részről
követelt felfüggesztésével
kapcsolatban.

570



? '

LENGYELORSZAG MAGYARORSZAG ROMANIA YILAGTORUNET

1938. jún. 20. Károly ro-
mán király Atatürk török

11938. júl. 1. A csehszlová- köztársasági elnökkel talál-
ltiaí- magyar kisebbség ön- kozik Konstantinápolyban.
kormányzatot követel.
11938. júL 18-20. Imré~

B'éla és Kánya Kálmán Ró-
mában.

Q.93~. aug. 21-29. Horthy
'kormáhyzó, Imrédy mínísz-
terelnök és Kánya külügy-
míníszter látogatása Né-
metországban. A látogatás
alkalmával Németország
élesen kifogásolja Magyar-
országszerepé't abledi
-egyezmény körül,

[19'4.8. aug. 23. Magyaror-
~ g Bledben megállapo-
dást köt ,a kísantanttal, En-
nek értelmében mindkét ol-
dalon lemondanak egymás-
sal szemben erőszakos esz-
közök alkalmazásáról és a
kisantant elismeri Magyar-
ország fegyverkezési egyen"
jogúságát.

1938. aug. 4. Silviu Dra-
gomirt kisebbségi főkor-
mánybiztosnak nevezik ki
s megalkotják az ú. n. "ki-
sebbségí statutumot".

1938. aug. 23. Románia
Bledben (Jugoszlávia) el-
ismeri Magyarország fegy-
verkezési jogát.

1938. júl. 12. Daladier
francia. miniszterelnök pá-
risi beszédében biztosítja
Csehszlováklát a francia
segítségről. ,

1938. júl. 19. Az angol ki-
rályi pár látogatása Fran-
ciaországban.

1938. júl. 2'7. Runciman
megbízatásával módosul a
francia álláspont Bonnet
francia külügyminiszter ki-
jelenti, hogy a francia se-
gélynyujtás csak az angol-
lal egyidőben lép életbe.

1938. aug. 3. Runciman
lord az angol kormány
megbízásából Prágába éc:
kezik, hogy megoldást ke;
ressen a válság megoldá-
sára.

1938. júl. 1. Lengyel sajtó-
kampány abból az alkalom-
ból, hogy a cseliszlová-
kiai lengyel kísebbség ön-
kormányzatot kér HodZa
csehszloválk míníszterelnök-
tóI.

11938. aug. 23. Kisantant
k(jnfeF'eÍicia Bledben.

1938. aug. ll. Lengyelor-
szág visszahívja a Népsző-
vetség mellé kiküldött ál-
landó megbizottját.

1938. aug. 8-18. Az euró-
pai Dunabizottság sinaiaí
értekezlete a román előter -
[esztésnek megfelelően mó-
dosítia a hajózási egyez-
ményt.

1938. aug. 14. A közigaz-
gatásí törvény lehetövé te-
szi a nemromán többségű
községekben a kisebbségi
nyelv hivatalos használatát.

V
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1938. szept, 1. Runciman I
Benes elnöknél. I
, 1938. szept, 4. A csehszlo-]
vák kormány átnyujtja
végső javaslatát a szudéta-
német kérdésre vonatkozó-
lag. Az Ú. n. 4. szudéta-
német javaslat messze-
menő engedményeket tesz
az önkormányzat ügyében.

1938. szept, 7. A szudéta I
pártvezetők a maris ch-
ostraui incidens miatt meg-
szakítják tárgyalásaikat a
kormánnyal.

1938. szept. 10. Runci-
man annak a véleményé-
nek ad kifejezést, hogy
"közvetítő és kívízsgálő"
(intermediator and investi-
gator) küldetése áthidalha-
tatlan akadályokba ütkö-
zik.

1938. szept. 13. Csehszlo-
vákiában 13 német kerület-
ben kihirdetik a statáríu-
mot a szudétanémet párt
nemzetíszocíalísta propa-
gandája okozta íncídensek
míatt. \ ~, \

1938. szept. 16. A' cseh-
szlovák kormány felosz-
latja a szudétanémet pár-
tot és kiterjesztí a statáríu-
mot.
'11938. szept. 17. Az Egye-
s'ii'l.-rMagyarPárt teljes ön-
rendelkezési jogot követel.

1938. szept. 20. Benes el-
nökkel közlik az angol-
francia javaslatot.

1938. szept, 21. A prágai
angol és francia nagykö-
vetek felszólítják Benest:
az európai béke megvédése
érdekében járuljon hozzá a
német követelésekhez. Be-
nes elhárítja magától a fe-
lelősséget, rendkívüli mí-
nisztertanácsot hív egybe,
mely elfogadja M; angol-
francia közös javaslatot. -
Litvinov külügyi népbiz-
tos értesíti a Népszövetsé-
get, hogy szeptember 19-én
közölte Franciaországgal,
miszerint a Szovjetúnió
kész eleget tenni a Cseh-
szlovákiával szemben vál-
lalt kötelezettségeínek.

1938. szept. 22. Benes
újabb rádiószózatában be-
jelenti Hodza miniszterel-
nök lemondását és Jan Sy-
rovy hadseregtábornok
kormányalakítását. Syrovy

1938. szept, 5. Borisz cár
angliai látogatása alkalmá-
val Bulgária pénzügyi meg-
segítéséről tárgyal.

1938. szept. 19. Mussolini
tríesztí útja alkalmával
rövid "baráti látogatást"
tesz a drávaí pánság terü-
letén. '
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1938. szept. 5. Lengyelor-
szág felhívást intéz Cseh-
szlovákíához Cieszyn (Te-
schen) ügyében.

1938. szept, 13. Moscicki
elnök feloszlatja a nemzet-
gyűlés két házát és elren-
deli az új választásokat.

1938. szept. 19. Lengyel-
ország külön megbízottja
Hitlerrel tárgyal a cseh-
szlovák-lengyel függő ügyek
rendezéséről.

1938. szept. 21. Lengyel-
ország felmondja a len-
gyel-csehszlovák kísebbségí
egyezményt.

11938. szept. 5. Magyar-
o;&Zágbevezeti a7Jáltalános
védkötelezettséget. ; \

1938. szept, 3. Henlein
Berchtesgadenb en.

1938. szept. 5-13. Nem-
zetiszocíalísta pártnap
Nürnbergben az "Anschluss
jegyében". Ez alkalomból
kiál1ítják a századok óta
Bécsben őrzött német-ró-
mai birodalmi felségjelvé-
nyeket .

1938. szept. 6. Francia-
ország behív néhány kor-
osztályt és megszállja a
Maginot-vonalat.

938. ~zept. 20. Imrédy és ~J-8. szept; 20. Románia
K nya Hitlerrel tárgyal a .NéI?szö,,:.e~sé:gs~tem-
Obersalzbergben. ben lkoe.gyulesen részletes

tiltakozó jegyzéket nyujt
be az alapokmány minden-
nemű reviziós értelmezése
ellen. '

I
l!938. szept, 15. Cham-

berlain Berchtesgadenben.

I
(Obersalzberg), - A Ion-
doni angol mínísztertaná-

I cson "Chamberlaín beszá-
mol berchtesgadeni meg-
beszéléseiről, Runciman be-
nyujtja [elentését, - '1.A---
Balkánpaktum diplomáciai
képviselőinek genfi érte-
kezlete.

1938. szept, 19. Chamber-
Iam, Daladier és Bonnet
Londonban elfogadják Hit-

I ler követeléseít és how.,á-
járulnak Csehszlovákia ha-
tárainak mődosításához,

1938. szept. 21. A cseh-
szlovák konnány Anglia és
Franciaország többszöri de-
marsa után elfogadja a te-
rületek átengedés ére vonat-
koző javaslatot.

938. szept. 16. A magyar
konnány tiltakozik Prágá-
ban a csehszlovák-magyar
határon történt katonai in-
tézkedésekellen. .

l!9~8.szept, 22. Második
Hitler-e-Ohamberfaín talál-
kozó Godesbergben, A tár-
gyalások eredménytelenül
végződnek.
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1938. ssept, ae, A mün-
cheni négyhatalmi határo-
zat értelmében Csehszlová-
kia 28.708 km2 némettöbb-
ségű területet enged át
Németországnak több mint
három és félmillió lakos sal.

V

1838· szept. 25. Comnen
román külűgyminíníszter
Szabadkán tárgyalStojadi-
noviécsal.

hivatalnok-katona kormá-
nyá ból a cseh nemzetiszo-
cialisták, :néppártiak, szo-
ciáldemokraták és iparos-
pártiak hiányoznak. A né-
met szociáldemokrata párt
sem vállal tárcát,

1938. szept. 23. A Syrovy-
kormány elrendeli az álta-
lános mozgósitást és a ha-
diállapotot.

1938. szept. 24. Prágában
átadják a német ultimátu-
mot.

1938. szept. 25. Prága el-
utasítja a német ultímátu-
mot,

1938. okt. 1. Megkezdődik
oa Szudéta-vidék megszál-
Iása,

1938. okt.-nov. Folytató-
lagos jugoszláv-albán meg-
beszélések a jugoszláviai
albán kisebbség ügyeinek
rendezése tárgyában.

1938. okt. 3. Matuá Cer- 938. okt. 2. Eletbelép
náka szlovákiai ügyek mí- Korosec belügyminiszter
nísztere ultimátumban kö-, korábbi rendelete, mely
veteli a Szlovákia fölötti szerint az alsófokú köz-
hatalmat. Beneé nem v,ála- igazgatási tisztvíselőknek,
szol, mire Cernák lemond vegyes lakosságú területe-
és elhagyja Prágát. ken el kell sajátítaniok az

illető klsebbségí nyelveket.

I
I
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1938. szept, 23. lA. Iengyel
kormány elhárítja a cseh-
szlovák-kérdés békés ren-
dezése tárgyában eszközölt
szovjetorosz Intervenelót.

1938. szept, 26. A lengyel
kormány a prágai kor-
mánytól a' csehszlovákiai
lengyel népességű terület
egy részének azonnali áten-
désée követelí, egyben nép-
szavazást a vitás terüle-

, teken.

1938. szept. 28. Varsóban
átadják a Teschen átenge-
dését kilátásba helyező
csehszlovák jegyzéket.

1938. szept, 30., A mün-
cheni "négyhatalmi dön-
tés" napján Varsó a Cseh-
szlovákiához csatolt lengyel
terűletek ügyében ultimá-
tumot intéz a prágai kor-
mányhoz,

1938. okt. 1. Csehszlová-
kia elismeri Lengyelország-
nak Teschen és- környéké-
re támasztott követelését.
- Teschent megszállják a
lengyel csapatok. V

MAGYARORSZAG

~8. okt. 1. A magyar
kiormány tárgyalásra kéri
fel a csehszlovák korrnányt
a magyar kísebbség érde-
ikleinek megvédése és bizo-
nyos magyarlakta felvidéki
területek visszacsatolása
ügyében.

ROMANIA

938. szept, 23. Litvi-
n külügyí népbiztos a
Népszövetség politikai bi-
zottsága -előtt megállapítja,
hogy a szovjet-csehszlovák
egyezmény csak Franciaor-
szág aktiv együttműködése
esetén léphet életbe. --L'~
Szovj et- Unió figyelmeiteti
Lengyelországot. hogy a
csehszlovák határok meg-
sértése a szovjet-lengyel
meg nem támadási szerző-
dés felmondásával járna'!

938 szept, 26. Hitler tu-
do as-ára hozzák, hogy
Anglia, Franciaország és a
Szovjet- Unió egységes álo
láspontot foglalnak el a
csehszlovák kérdésben. -
,Roosevelt a békés rende-
":tés érdekében üzenetet
kűld az érdekelt európai
kormányokhoz. - Hitler a
Sportpalotában tartott de-
monstrácíós nagygyűlésen
éles támadást intéz Benes-'1ellen,' -
l1938. szept, 28. Roosevelt

maSodik békeszózata Né-
, metországhoz és CsehszIo-

\

VákiáhOZ. - Chamberlain
az alsóházban bejelenti a
müncheni találkoeót,

1938. szept. 30. Osík me- 1938. szept. 29.' Hitler,
gye 86 állami iskolájában ussoííní Chamberlain és
magyar tagozat nyílik meg. Daladíer tanácskozása Mün-

chenben. A megegyezés ér-
telmében a szudétanémet
területeket Csehszlováktá.,
nak október elsejétől októ-
ber Iü-ig kell' átadni Né-
metországnak, a magyar és
lengyel kisebbségek ügyét
pedig három hónap alatt
kell rendezni.
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1938. okt. 10. Peev vezér-
kari főnököt macedón na-
elenalisták agyonlövik. A
bolgár sajtó a merényletet
személyi vonatkozású ter-
rorcselekedetnek minősíti.

1938. okt. 5. Benes elnök
lemondása. - Atalakul a
Syrovy-kormány. Ideigle-
nes államfő (nov. 30-ig)
Syrovy tábornok mínísz-
terelnök, Kamil Krofta kül-
ügyminiszter helyét Fran-
lliek Chvalkowsky volt
római követ veszi áto

~8. okt. 6. ().. szlovák
néppárt zsolnai nagygyű-
lése kimondja a pittsburgi
egyezmény életbelépését és
Szlovákia önJrormányza-
tát. A Hlinka-párt veretói
a zsolnai értekezleten meg-
alakitják az autonóm szlo-
vák kOrmán~OZef Tiso
elnökletével. Po - nyban
megalakul á agyar Nem-
zeti T,anács, mely az ön-
rendelkezési [ogra hivat-
kozva, a magyar néprajzi
területek népszavazás út-
ján történő visszacsatolá-
s 't követeli.

938. okt. 7. Csehszlová-
kia an megalakul a Ma-
gyar Nemzeti Tanács a ma-
gyar érdekek hathatósabb
védelmére.

1938. ok,t. 13. Chvalkow-
sky csehszlovák külügymi-
niszter Berlinben tárgyal.

1938. okt· 20. A Syrovy-
kormány feloszlatja a cseh-
szlovákíaí kommunista pár-
tot.

1938. okt. 15. A francia
bankok 375 millió frank
értékű árukö1csönt nyujta-
nak Bulgáríának,

1938_okt. 10. Stojadinovié
feloszlatja a parlamentet
és dec. ll-re kiírja az új
választásokat.

1938. okt. 11. Stojadinovié
miniszterelnök a vele vá-
lasztási egyezményt kötő
független szabadelvű J.
Hodzerát tárcanélküli mí-
niszteri mínőségben beve-
szi kormányába.
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. 1938. okt. 9. Teleki Pál
ku firszrníníszter (:5 Kánya
Kálmán külügyminiszter
Komáromban megkezdik
tárgyalásaikat Tiso szlovák
miníszterelnökkel és a cseh-
szlovák külügyminiszté-
rium vezetőivel a csehszlo-
vákíad magyar területek
visszacsatolása végett. A
tárgyalások az 1. sz. mün-
cheni pótegyezmény alap-
ján kezdődnek. Egyetlen
eredményként csehszlovák
részről hozzáj árulnak Ipoly-
ság és a sátoraljaújhelyi
állomás: kiürítéséhez.

1938. okt. 10. A lengyel
kormány bejelenti, hogy
Pozsonyban főkonzulátust
kíván létesíteni.

19 8. okt. 11. A magyar'
csapatok bevonulnak Tpo'ly.,
ságra és Sátoraljaújhely-
nek a Ronyva patakon túl
eső részeibe.

i93!!. okt. 13. A magyar-
I csehszlovák .tárgyalások
megszakadnak. A magyar
kormány öt önálló dandár
behívásat rendeli el. - Da-
rányi Berchtesgadenben

~

Csáky Rómában tárgyal.
. 1938. old. 18. Lengyelor- @8. ekt, 18. Újból meg-

sza a "15el'lini, bukaresti és .kezdődik a magyar és cseh-
prágai korrnányokhoz jegy- szlovák megbízottak tár-
zéket intéz a lengyel-ma- gyalása. _ lA lengyel kor-
gyar határ ügyében. mány az olasz, német, cseh-

~7 Radisies E.: A rrunatáí. Ill.

.ROMANIA VILAGTöRUNET

938,.okt. 5. Benes lemond
a csehszlovák. köztársaság
elnökségéről. A Szudéta-ví-
dék megszallása, - Charn-
berlain kijelenti, hogy a
cseh határokat csak a ma-
gyar kérdés rendezése után
garan tálj ák.

1938.. okt. 18. Tiso, a szlo-
va autonom kormány el-
nöke Münchenben Bíbben-
troppal tárgyal.

577



AUSZTRIA CSEHSZLOVAKIA lUGOSZLAVIA

1938. nov. 2. Az Ú. n. I.
bécsi döntés a Belvedere-
palotában.
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1938. okt. 21. Csehszlo-
vákia lemond a Szovjet-
oroszországgal való kölcsö-
nös segélynyújtási paktum-
ról.

1938. okt. 22. A csehszlo-
vák kormány harmadik bé-
kejavaslatát külön futár
hozza Budapestre. - Benes
volt köztársaságí elnök Lon-
donba repül.

1938. okt. 31. Kiosszeiva- 1938. okt. 26. Az 5: cseh-
nov és Stojadinovié jugo- szlovák VIálaszjegyzék java-
szláv' miniszterelnök nis- solja, hogy Német· és Olasz-
nabanjai találkozója. országot kérjék fel döntö-

bíráskodásra.

1938. nov. 16. Hivatalosan
kírnondják a csehszlovák
nemzeti egységpárt megala-
kulását. Akifejezetten
jobboldali jellegű fúzióhoz
a nemzeti egyesülés (národ-
ni snedjoceni) és a cseh fa-
siszta párt képviselői is
csatlakoznak.

1938. nov. 19. Szlovákíá-
nak a köztársaság többi ré-
szeihez való viszonyát sza-
bályozó önkormányzati
deldarációját felolvassák
a prágai parlamentben, Ez-
zel egyidejüleg Karol Si-
dort, az autonom szlovák
kormány megbízottját rés a
"Slovák" szerkesztőjét tár-
canélküli miníszterí mínő-
ségben meghívják a köz-
ponti. kormányba. V

1938. okt. 30. Rüsdi Arras
török külügymíníszter a
Balkán-paktum időszerű
módositásairól tárgyal Bel-
grádban.

1938. okt. 31. Stojadinovié
NiS környékén találkozik
Kiosszeivanov bolgár mí-
níszterelnök - külügymínísz-
terrel.

1938. nov- 4-7. Pál jugo-
szláv régensherceg látoga-
tást tesz Romániában a ju-
goszláv-román szövetségi
megállapodás meghosszab-
bítása ügyében.
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~s. okt. 22. A csehszlo-
vák kormány jegyzéke kő-
zeledést mutat, de még el-.
lenzi egyes városok át-
adását.

1938. okt. 19. Károly ki-
rály Galatiban fogadja:
Beck lengyel külügyminísz-
tert. A tárgyalások alkal-
mával Károly elzárkózik
a Kárpátaljára vonatkozó
lengyel elképzelések elől.

szlovák es román !kormány-
hoz intézett jegyzékében a
lengyel-magyar közös ha-
tárt követelí.

1938. okt. 26. Pozsonyban
megnyílik a lengyel főkon-
zulátus.

1!lJ38.old. 24. A magyar
e1eIl.~avaslat szerint a fel-
ajánlott csallóközí területet
es KomáromolJ azonnal át
kell adni. lA csehszlovák
jegyzék szeránt "vitásnak"
tekinthető területeken nép-
szavazást kell elrendelni. A
kíürítés határideje novem-
ber 1, a mépszavazásé no-
vernber 130. '

1938. okt. 26. Csehszlová-
kl újabb javaslata Német-
ország lés Olaszország .dön-
tőbíráskodását ajánlja.

1938. nov. 15-24. Károly
király nyugateurópai 'Útja.
A román uralkodó Brüsz-
szélben, Párisban és Lon-
donban tárgyal, majd Hit-
lerrel Berchtesgadenben,

j
i93 """,-okt. 30. Német- és

OLaszország "elvállalják a
döntőbírsákodás'<t a cseh-
magyar viszályban.

1938. nov. 2. Ciano és
I R l11:Yefitrop, mint döntő-
bírák, a bécsi Belvedere-pa-
lotában megállapítják az uj
magyar-csehszlovák határt.

1938. nov. 6. Képviselő-
házi (szejrn) választások.
Az ellenzéki pártok távol
maradnak.·· A választóknak
csak 65.5%-a szavaz.

~1938. nov. 2. Az "első
.bé esi döntés". Ciano 'olasz és.
Ribbentrop német leülügy-
miniszterek az érdekelt fe-
lek i meghallgatása után
meghozzák határozatukait a
magyar-szlovak határkér-
désben. Magyarország 11.915
km" területlet kap vissza
1,060.000 lako ssal, j

938. nov. 6-10. A ma-
gyar hadsereg megszállja a
visszacsatolt felvidéki terü-
leteket.

1938. nov. 8. A kormány
1::) 'érjeszti a parlamentben
a felvidéki területek visz-
szacsatolásáról szóló tör-
vény javaslatot.

1938. nov. 4. Károly ki-
rály meghívására Pál jugo-
szláv régensherceg Buka-
restbe látogat. \ !

1938. nov. 10. Kemál
Atatürk halála.

1938. nov. 16. Anglia es
Olaszország életbeléptetik
az április 16-án aláírt olasz
barátsági szerződést.
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I 1938. nov. 20. Az auto-
nom szlovák kormány or-
szágos parlamentí választá-
sokat hirdet 'egyetlen (nép-
párti) listával. Ezzel az au-
tonom Szlovákia rálép az
egypárt-rendszer útjára.

1938. nov. 27. A neuilly-í
béke évfordulóján revíziós
monstre tüntetések zajla-I
nak le a bolgár városok- .
ban. A szélső nacionalista 1938 30 st'itá ., D b d.zs' . nov. . yrovy n-
agi ac;o, o .~u ~ ~Issza-I bornok cseh-szlovák mí-
csatolasat kővetelí es ro- . t lnök ' . ...l 1' .., nisz ere o es luegenesmánellenes tűntetéseket államfő b . 1 •., 1 d'

da! o eje en •.• emon 'a-
ren ez. át Emi" Háchát kösa . ,~ a ,la ozigaz-

gatási bíróság elnökét Cseh-
Szlovákia harmadik elnö-
kévé választják.

1938. dec. 2. Hácha el-
nök Rudolf Beránt, a cseh
agrárpárt vezetőjét megbíz-
za a Nemzeti Egység kor-
mányának megalakítás ával.

l
A Beran-kormány helyet-
tes mínísztereínöke a szlo-
vák Karol Sido'!',nemzetvé-
delmi mánisztere Syrovy. A
külügyeket Chvalkowsky, a
belügyeket Otakar Fischer,
a pénzügyet Kalld:us,a föld-
mívelést Krejéi, a keres-
kedelmet és ipart F'eíer-
abend, a közlekedésügyet
Aloís Elias tábornok intézi.

u)

'ro•....••.....
'ro
Ntn0.0
<l>
S

1938. dec. 18. A szlová-
kíaí egypártrendszer alap-
ján megtartott nemzetgyű-
lési választásokon a szlovák
kormány 98%-os többséget
kap.

. 1938. dec. 11· A jugoszlá-
viai választásokon Stojadi-
novié kormánypárt ja csak
1.636.519 szavazatot, az ér-
vényes szavazatok 54.4 szá-
zalékát kapja. A Maőek
vezetésével felvonult egye-
sült ellenzék 1.336.823 sza-
vazatot, az össz-szavazatok
közeí 44 százalékát kapja.

938. dec. 28. Csehszlo-
vák-magyar kereskedelemi
provizórium aláírása Po-
zsonyban.

1938. dec. 31. A szlovák
a ·tonom kormány népszám-
lálást rendel el Szlovákia
területen;" melynek önké-
nyes végrehajtása sére~s
a s2'llovák:iai ma~yarság~a;
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. 1938. nov. 28. A szovjet-
orosz és lengyel kormány
egyidejűleg közzétett sajtó-
nyilatkozatokban közlik,
hogy a Iengyel-szovietorosz
megnerntámadási szerző-
dés érvénye továbbra is
fennáll.

1938. dec. Szovjetorosz-
lengyel gazdasági ~árgyalá-
sok kezdődnek Moszkvában,

1938. dec. 18. A községí
választásokon az összes el-
lenzéki pártok résztvesznek.
Ennek következtében a kor-
mány nem ér el abszolút
többséget. - A haladó el-
lenzék előretörése nem ké-
pes befolyásolni az önké-
nyes kormányzatí politikát.

1l93~.nov. 22. Imrédy ház-
sza'ö1n:ymódosító javaslata
miatt 74 képviselő kilép a
kormánypártból, azzal a
megokolással, hogy Imrédy
diktatúra felé viszi az or-
szágot.

~8. nov. 23. A parla-
mentben, 115 szóval 94 el-
len, Ieszavazzák az .Imrédy-
kormányt.

93~. nov. 28. Az Imrédy-
kormány lemond, de a kor-
mányzó nem fogadja el a
lemondást. Egyedül Kánya
külügymíníszter ragaszko-
dik a Iemondáshoz,

1938. dec. 5. A felvidéki I
kepVLselők bevonulnak: a
Házba. I
~8.dec. 10. Csáky Ist-

van grótot nevezik ki kül-
ügyrníníszterré.

I ~38. dec. 19. Ciano Ma-
gya országon.

1938. nov. 30. Codreanu
vasgárdísta-vezért és 13 tár-
sát a kísérő katonaság a
jilavai katonai fogházba ve-
zető úton agyonlövi.

1938. dec. 15-19. A fel-
oszlott pártok helyett meg-
alakul a Nemzeti Újjászü-
letés Front ja. Főtitkára
Calines:cu, akit később a
vasgárdisták megölnek. Az
egypárt-rends.zert királyi
rendelet vezeti be.

1938. dec. 21. Károly ki-
rály felmenti Petrescu Com-
nen külügyminisztert és
utódjául kínevezí Grigore
Gafencut.

1938. nov. 27-dec. 1. A
B~kán-paktum hatalmai-
nak ötnapos vezérkari ér-
tekezlete Athénben.

1938. dec. 6. Ribbentrop
nérriet külügyminiszter és
Bonnet francia külügymí;
níszter békenyilatkozatot
írnak alá Párisban, amely
kimondja, hogy a két or-
szág határait véglegesek-
nek tekintik.

1938. dec. 16. A francia
katonai mísszíó elhagyja
Csehszlovákiá t.

1938. dec. 22. Chamber-
lain közvetít az olasz-fran-
cia feszültség ügyében.

1938. dec. 27. Francia-
ország elutasítja az olasz
kormánynak Tuniszra vo-
natkozó követeléseít,
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,1~39. febr:. A parlamer;-I 1939. febr. Benes a Chi-
tans. e~~enze~ feliratl?,an e~ cago University meghívá-
utcaí .t:m~eteseken követelí sára előadásokat tart la de-
a pohti1~a: foglyok szaba- mokráciáról.
donbocsatasat.

1939. február 8. BuIgária
felújít ja diplomáciai kap-
csolatait a Szovjetunióva!.

1939. jan. A bolgár parla-
mentáris ellenzék emlék-
iratot intéz a cárhoz, mely-
ben választási önkénnyel,
demokrácia- és népjogelle-
nes magatartással vádolja
a :Kiosszeivanov-kormányt.

{~939. jan. 10. Csehszlová-
kiaban tüntetések Magyar-
ország ellen. Pozsonyban
szétrombolják az Esti Uj-
ság szerkesztőségét.

1939. febr. 5· Gafencu 1'0-
mán külügyminiszter bel-
grádi tárgyalásai.

1939. jan. 11. Chvalkow-
sky csehszlovák külügyrní-
niszter berlini látogatása
alkalmával Hitler "teljes
rendszerváltozást" követel. 1939. jan. 15. Súlyos po-

litikai bonyodalom Zágráb-
ban. Radié egykori pártjá-
nak hívei önrendelkezési
jogot követelnek Horvát-
ország számára. '

'1939. jan. 16.. Á belpoli-
tikai válság leküzdése cél-
jából Stojadinovié minisz-·
terelnök összehívja a hó-
napok óta szünetelő skup-
stinát,

1939. j~n. 18. A pozsonyi
szlovák autonom ország-
gyűlés első üléséri a prágai
központí kormány tagjai is
részt vesznek.

1939. jan. 21. Chvalkow-
sky csehszlovák külügymi-
niszter ismét felkeresi Hit-
lert Berlinben.

1939. jan. 27. Csehszlová- 1939. jan. 28-30. Ciana
kia 16 millió font angol- gróf olasz külügyminiszter
francia kölcsönt kap. látogatása Belgrádban.

1939. febr. 4. A Stojadi-
novíé-kormány öt miniszte-
rének kiválása következté-
ben beadja lemondását.-
Az új kormány alakitásá-
val a régens tanács Cvetko-
víé- Dragisát bízza meg. -
Az első Cvetkovié-kormány
az egyesült ellenzék bevo-
nása nélkül jön létre.
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~9. febr. 10. A "Magyar
Népközösség" kolozsvárí
alakuló ülése teljes rész-
vétlenség mellett zajlik le.

,

939. jan. 17~ Miután a
román kormányzat a "Nem-
zeti Megujhodásí Eront"-
hoz való csatlakozást teszi
a kísebbségi panaszok el-
intézése alapfeltételéül, a
románíaí magyar politiku-
sok egy része megalakítja
az Ú. n. "Magyar Népkő-
zösség" című szervezetet,
melynek elnökéül a kar-
mány gróf Bánffy Miklóst
nevezi ki. - A magyar
Népközösséggel szemben az
erdélyi magyar társadaiam
elutasító magatartást tanu-
sit.

1939. jan. 4. Beck len-
gyel külügymíníszter Rib-
bentroppal tárgyal Mün-
chenben.

1939. jan. 5. Beck Hitler-
rel tárgyal Berchtesgaden-
ben.

~939. jan. 6. A cseh 'sar-
kafdhaság Munkács elleni
támadását magyar részről
vísszaverík. A támadásnak
több haládos áldozata van.

11939. ~an. 13. ~al5faror-
sz gl.német nyomásrajcsat-
lakozik az antikernintern-
paktumhoz.

11939. j,an. 15. Csáky kül-
üg'yrmniszter Berlinben.

1939. jan. 13. Letartóztat-
ják a' Vasgárda vezérét.
Nae Ionescu egyetemi ta-
nárt.

1939. j~ ~6. Beck meg-
hívására Varsóba érkezik
Ribbentrop németbírődalmí
külügyrníníszter.

1939. febr. 1. Christea Mi-
ron harmadik kormányala-
kítása, - i

11939. febr. 3. A Szavjet
megszakítja a díplomácíai
kapcsolatat Magyarország-
gal az antikamintern pak-
tumhoz való csatlakozás

,miatt. A kormány
újabb, a zsidóság elleni tör-
vényjavaslatot terjeszt a
parlament' elé, melyet az
március 17-én elfogad.

1939. febr. 2. Gafencu
külügymíníszter Belgrád-
ban tárgyal Stojadinovié
miniszterelnökkel a Duna-
medence kérdés-eiről:

~~. febr. 15. Imrédy le-
mand a kormányelnökség-
ről. Utóda Teleki Pál gróf.

1939. febr. 7. A lengyel-
országi ukrán párt (UNDO)
hivatalos nyilatkozatot ad
ki Lembergben, melyben fl
párton belüli ellentétek fel-
számelását és a pártegység
megteremtésének szüksé-
gességét hangsúlyozza.

/1938. jan. 10-1~. Cham_
tler-lain angol miniszterel-
nők Mussolinival együtt
békenyilatkozatot tesz Ró-
mábari.:

1939. febr. 1. Az olasz fa-
siszta kormány Albánia
olasz gyarmatosítására vo-
natkozó szerződés aláírásá-
ra kívánja kényszeríteni
Albánlát.

1939. febr. 10. Az albán
országgyűlés elutasítja az
olasz fasiszta követelése-
ket. - XI. Pius pápa halála.

583



AUSZTRIA BULGARIA CSEHSZLOVAKIA JUGOSZLAVIA

1939. márc. 2. A jugo-
szláv kormány a Balkán-
ántánt többi államaival

egyidőben elismeri Franco
kormányát.

1939. febr. 23. Szlovák:
minisztertanács "Szlovákia
gazdasági függetlent téséről
és újjászervezésérő]".

1939 febr. 28. A bolgár
sajtó reviziós sajtohadjár-
tot indít Románia ellen a
dobrudzsai Belitza község-
ben lezajlott véres incidens
miatt.

1939. március 5. C'ári
ukázzal feloszlatják a szo-
branjét és új választásokat 1939. márc. 7. A szlovák:
rendelnek el. Borisz leírata mímsztertanács elutasítja ]
utal az "egységes kormány- Prágának azt a kővetelését,
párt kialakításának szük; hogya szlovák kormány
ségére. különös tekintettel hűségesküt tegyen.
Bulgária •••semleges" politi-
kájára". 1939. marc, 9. Hácha "el-

nök" a Tiso-kormány fel-
mentésévelegyidejüleg Jo-
zef Siváket megbÍZ7J8Ja
kormányelnöki teendők
ideiglenes ellátásával. A
pápai koronázásra utazó
Sivák: helyett átmenetileg
az agrárpárti Teplánsky
intézi az ügyeket. '- Bel-
politikai forrongás egész
Szlovákiában,

1939. márc. 10. A prágai
kormány utasítására 'a
beszteroebányaí hadtest tá-
bornoka megszállja a Vág-
völgyét, Pozsonyt, Pöstyént
és Zsolnát és bejelenti a
katonai ostromállapotot
Szlovákiában. Az autónó-
místák Prágával szemben
felfegyverzik a jobboldali
Hlinka-gárda karhatalmi
különítményt.

1939. máre. 11. A Sivák-
féle ideiglenes korrnány le-
mond. - Prága Sidor ál-
Iamtitkárt megbízza kor-
mányalakí tás sal.
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1939. febr. 25. Ciano olasz
külügyminíszter Varsóban
bemutatja "a német-len-
gyel érdekellentét békés
megoldása érdekében ké-
szített olasz közvetítő ja-
vaslatot".

1939. márc. 4. Gafencu
rornán és Beck lengyel kü-
Iügymíníszterek varsói tár-
gyalásai.

ROMANIA VILAGTöRTÉNET

1939. febr. 20. A Cali-
nescu-kormány a "Magyar
Népközösség" előterjeszté-
sére az állami elemi okta-
tásról készült új törvény-
ben bizonyos kedvezménye--
ket biztosít a romániai ki-
sebbségeknek.

1939. febr. 20· Zeg albán
király jegyzéket intéz az
olasz fasiszta kormányhoz,
melvben rámutat az Albá-
niára vonatkozó olasz kö-
vetelések elfogadhatatlan
voltára.

1 l39. febr. 20-23. A Bal-
Kan-szövetség bukaresti
konferenciája a jugoszláv,
török, görög és román kül-
ügyminiszterek jelenlété-
ben,

(1939. febr. 24. Franciaor-
sz«g-elis.rneri Franco ker-
mányát. A spanyol polgár-
háború vége.

1939. febr. 24. A kormány
fe oszlatja a nemzetiszoeia-
lista pártot IS betiltja az ú.
n. Hungarista-mozgalmat,

1939. márc. 4. Gafencu
Varsóban tesz látogatást.
- Újabb vasgárdísta ösz-
szeesküvést lepleznek le.

1939. márc, 1. Az olasz fa-
siszta kormány ultimátu-
mot intéz Albániához. -
Albán demokrata körök
népi szabadságrnozgalmat
szerveznek a fasiszta ve-
szély elhárítása érdekében.

1939. máre, 3. Pacelli bí-
bo öst' XII. Pius néven pá;
pává 'választják.

1939. márc. 5. Kommu-
nIsta -felkelés Madridban.

1939. márc- 7. Olasz fa-
siszta csapatok partraszáll-
nak az albán kikötőkben és
súlyos veszteségek árán
megszállják Albániát.
Zog albán király és kör-
mánya elhagyják az orszá-
got, Albánia állami önálló-
sága átmenetileg meg-
szüník,

939. márc. 6. A magyar-
csé"llsZlovák határmegálla-
pító bizottság befejezi
munkáját.

1939. máre, 9. Míron
Christea Cannesban meg-
hal. Utóda Calinescu. ed-
digi bel- és hadügyminisz-
ter, majd később Arge-
toianu.
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1939. márc. 12. Bolgár
főpapi küldöttség Miron
Christea román pátriárka-
miníszterelnök bukaresti
temetésén

1939.márc 13.A Kiosszei-
vanov-kormány eljárást in-
dít a volt Cankov-párt kép-
viselő tagjai ellen és kö-
zülök többeket internál,

1939. máre, 12. Sídor szlo-
vák miniszterelnők a kor-
mányalakítás feltételéül a
cseh katonaság visszavoná-
sát és a letartóztatott szlo-
vák néppárti politikusok
szabadon bocsátását köve-
teli. A prágali kormány tel-
jesíti Sidor kívánságát,
Hitler hivatalos formák kö-
zött fogadja Tisót.

1939. márc. 13. Véres tün-
tetések Pozsonyban. A Hit-
ler-Ribbentrop-Tiso tár-
gyaláson megállapodnak
Szlovákiának a csehszlovák
köztársaságtól való önké-
nyes elszakításában.

1939. márc. 14. A Sidor-
kormány lemond. A
szlovák parfamerit Po-
zsonyban kikiáltja "Szlo-
vákía önállóságát". - Há-
cha "elnök" Berlinlb:e uta-
zik és Cseh-Morvaországot
"német védnökség" alá he-
lyezi. V

1939. máre. 15. Nérriet
csapatok megszálljálc Cseh-
Morvaországot és bevonul-
nak Prágába.

1939. márc. 16. Hitler be-
jelenti, hogy "átvette a
Cseh-Morva Protektorátus
védelmét". - A pozsonyi
kormány hozzájárulásával
német csapatok vonulnak
Szlovákiába és megszáll.,
ják a Vágtél nyugatra lévő
területet Pozsony kívételé-
vel. -, Tiso feloszlatja a
szlovákiai szakezervezete-
ket.

1939. márc. 23. Németo,r-
szág ,,25 évre garantálja
Szlovákia állami független-
ségét".

1939. máre, 22.Amnesztia-
rendelet Jugoszláviában.

1939. márc. 15. Tevfik
Rüsdi török külügyminisz-
ter meghívására Kioszeiva;
nov miniszterelnök Anka-
rába utazik.

1939. márc. 20. Szófiában
"Horde Bulgare" és "Rat-
nicí" néven titkos politikai
szervezetek alakulnak, utób-
bi kifejezetten nemzeti szo-
eialista jelleggel.

1939. márc. 1'7. Tiso fel-
kéri Hitlert Szlovákia "vé-
delmére".

~39. máre, 20. Szlovák
kormányrendelet kimond-
ja, hogya szlovák egypárt-
rendszer parlamentjében
csupán egy-egy képviselője
lehet a magyar és ruszin
"népcsoportoknak". \J

586



LENGYELORSZAG ROMANIA VILAGTöRTÉNETMAGYARORSZAG

1939. márc, 12. A lengyel
sajtó aggódó hangon fog-
lalkozik az újabb cseh-szlo-
vák államválsággal és a
pozsonyi szlovák autonom
korrnány németbarát meg-
nyilatkozásaival.

1939. máre. 15. Cseh-
Morvaország német leroha-
nása és a német befolyás
alatt álló "független Szlo-
vákia" megalakulása álta-
lános visszatetszést kelt
Lengyelországban. - A len-
gyel sajtó a déli határok
fokozott megerősítését kö-
veteli.

1939. máre, 29. Lengyel
gazdasági kűldöttség Buda-
pesten.

1939. márc. 22. Ötéves
keretszerződés Románia és
Németország között. Az át-
fogó jellegű kereskedelmi

} . -' , egyezményben arománl!l.!..3~.marc .. ~3.. Magyar- gazdasági körök biztosítják
szlovák~t~nnClde~ .a Németországót a román
k~letszlovaklal határzó- közgazdaság "megfelelő'
naban. A magyar csa- átállításáról valamint nagy-
patok az Ung völgyétől mennyiségű petróleum és
nyugatra több katonai pon- más elsőrendű nyerstermék
tot megszállnak. - Szlovák átengedéséről, melyekért a
légitámadás Ungvár, ma- német ipar hadi felszerelést
gyar ellentámadás az iglói és mezőgazdaságí gépeket
repülőtér ellen. szállít Romániának.

lS3i). márc. 14. A magyar
k l":fI'lány12 órás ultímá,
tumban követeli Prágától a
kárpátaljai terület kiüríté-
sét.

lll39. .márc. 15-18. A ma-
gyar csapatok bevonulnak
Kárpátaljára és elérik a
lengyel határt.

V

1939. máre, 15. Cseh- és
Morvaország német meg-
szállását a román saitó
'1.' issza tetszéssel fogadj a.

1939. márc, 15. Hácha
kőztársaságí elnök és
Chvalkovsky külügyminísz-
ter Berlinben megállapo-
dást írnak alá, amelyben
Cseh- és Morvaországot ki-
szolgáltatják a nemzetiszo-
eialista Németországnak. A
német csapatok minden el-
lenállás nélkül megszáIlják
egész Csehországot. Hitler
bevonul Prágába.

1939. máre. 17. Chamber-
lain Birminghamban illlon-
dott beszédében élesen el-
ítéli Cseh-Morvaország erő-
szakos bekebelezését,

1939. máre. 18. Anglia,
FiaI ciaország és az Egye-.
sült Allamok követei jegY'"
zéket nyujtanak át Német-
országnak, amelyben kije-
lentik, hogy nem ismerik el
jogosnak a Csehszlovákiá-
ban végrehajtott akciót.

1939. marc, 21. Lebrun
francia köztársaságí elnök
és Bonnet külügyminiszter
látogatása Londonban.
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1939. ápr, 5.Cseh- és Mor-
vaországban a német kato-
nai közigazgatást polgári
közigazgatás váltja fel.
Neurathot kinevezik Cseh-
Morvaország protektorává.

1939. ápr. 6-9. A Hlin-
kapártót állampárttá minő-
sítík Szlovákiában. Kiad-
ják az első árja-rendeletet
és a "politikai úton meg-
gazdagodottak" elleni ren-
dészeti utasítást .

. 1939. ápr, 10. Sidor bel-
ügyminiszter kiválik a má-
sodik Tiso-kormányból és
lemond a Hlinka-gárda fő-
parancsnokságáról is. A

1939. április 14. A szóflai belügyi tárcát Tuka "mi-
sajtó a Romániának és niszterelnök helyettes", a
Görögországnak adott brit- Hlinka-gárda vezetését
francia garancía-szerződé- Mach "propagandafőnők"
sek megkötése alkalmából veszi áto
Bulgária határozott semle-
gességét hangsúlyozza.

1939. ápr. A bolgár-török
diplomáciai tárgyalások
eredménytelensége és a tö-
rök hadgyakorlatok követ-
keztében a bolgár sajtó el-
ítélőleg nyilatkozik a török
külpoli tikáról.

1939. ápr, 23. Cincár-
Markovié új jugoszláv kül-
ügymíniszter és C'iano a
velencei találkozón meg-
egyeznek a "német-ölasz-
jugoszláv politikai és gaz-
dasági együttműködés" te-
kintetében.
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1939. márc. 31. A lengyel
sajtó részletes en kommen-'
tátia. Chamberla.in a!sóházi
kijelentését: "Anglia mín-
den rendelkezésre álló esz-
közzel szembeseáll a további
német terjeszkedéssel."

1939. ápr. 3. Brit-lengyel
külügyí tárgyalások. Beck
lengyel külügyminiszter
Londonba érkezik, - Halí-
fax angol kűlügymíníszter a
Lordok Házában megís-
métli az angol kormánynak
a lengyel függetlenség meg-
védésére tett nyilatkozatát.

1939. ápr. 5. Slavek eere-
des, volt lengyel miniszter-
elnök. politikai okokból ön-
gyilkosságot követ el.

{1939. ápr, 4. Végleges ha-
téhTIiegállapítás a kelet-
szlovákíaí határzónában.
Aláírják a magyar-szlovák
határszerződést.

11939. ápr. ll. Magyarcr-
shrOilép a Népszővetség-
MI.

~9. ápr, 15. Teleki és
c~ákYRómában.

I

1939. máre, 31. Román-
francia kultúregyezmény.

1939. ápr. 8. Gafencu Isz-
tambulban.

1939. ápr. 16. Gafencu
Krakkóban Beckkel, majd
a következő napokon Hit-
lerrel tárgyal.

1939. ápr, 21-27. Ga-
fencu Brüsszelben és Pá-
rizsban tárgyal.

1939. ápr, 24. Bukarestbe
angol kereskedelmi kül-
döttség érkezik: tárgyalá-
sai máj. ll-én a rornán-
angol gazdasági egy ez-
ményhez vezetnek.

1939. máro, 22. Németor-
szág bekebelezi a litván
kormány "hozzájárulásá-
val" a Memel-vidéket.

1939. máre, 27. Musscliní
ni glsmétli Olaszország te-
rületi követeléseit: Tunisz,
Dzsibuti, Szuez.

1939. ápr. 5. Francíaor.,
szágban újra Lebrunt vá-
lasztják meg köztársaságí
elnökké.

1939. ápr. 12. Az albán
alkotmányozó gyűlés elfo-
gadja a perszonális úníót
Albánia és Olaszország kő-
zött.

~. ápr, 13. Anglia ki-
jelenti, hogy minden ren-
delkezésre álló eszközzel
segítségére siet Görögor-
szágnak és Romántának tá-
madás esetén,

1939. ápr, 15. Roosevelt
távíratí üzenetében felszó-
lítja Hitlert és Mussolínít,
jelentsék ki, hogy' nem
akarják megtámadni az
üzenetben felsorolt 31 álla-
mot. Anglia kölcsönös vé-
delmi egyezmény kötésére
tesz ajánlatot a Szovjetnek.
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1939. április 27. A szovjet-
bolgár diplomáciai tárgya-
lásokra Szófíába érkezik
Potemkin helyettes külügyi
népbiztos.

1939. ápr; 30. Szlovákiá-
ban befejezik a szlovák ko-
rona jegyzését. A szlovák
gazdasági élet 360 míllíó
szlovák koronát jegyez. Az
új pénznemek június l-én
kerülnek forgalomba.

1939. ápr. 26. Cincár-
Markovié Berlinben Rib-
bentroppal tárgyal.

1939· ápr. 28-30. Cvetko-
vié jugoszláv míníszter-
elnök egyezkedő tárgyalá-
ISIOkat folytat Macekkel
Zágrábban.

93.9. ápr, 29. A jugoszlá-
viai magyar kísebbség ve-
zetői nyilatkozatot intéznek
a belgrádi kormányhoz az
egységes magyar párt en-
gedélyezése érdekében.

1939. ápr, 29. A parla-
mentáris ellenzék viharos
tüntetés közben elhagyja a
szobranjet. Borisz bejelenti
a nemzetgyűlés "nyári szü-
netét". A szobranje ez év-
ben nem ült többé össze.

1939. máj. Német "Bal-
kán-szakértőkv-ből álló uj-
ságírócsoport bulgáriai kör-
útja.

1939. máj. 7. Potemkin
helyettes külügyi népbiztos
ankarai útjáról visszatérve
másodízben tárgyal Szóflá-
ban, ahol hosszas megbe-
szélést folytat az uralkodó-
val. A bolgár sajtó ebből az
alkalomból egységes orosz-
barát magatartást tanusít.

1939· máj. 8. Gafencu, ro-
mán külügyminíszter Bel-

ádban.
1939. máj. 10. Jugoszláv-

magyar légiforgalmi egyez-
mény.

1939. máj. 14. A Cvetko-
vié-Maéek tárgyalások el-
akadása miatt Zágrábban
az u- n. "Macek-gárda"
tüntető felvonulást rendez.

1939. máj. 25. Bezárják a
prágai brit követséget.

1939. jún. Dobri Bozsilov
pénzügyminiszter Berlinben
Schwerin von Krosigk né-
met pénzügyminiszterrel
tárgyal.

1939. jún. 9. A "náchodi
incidens". Egy nérriet renfí-
őrtiszt meggyilkolása miatt
anémet megszálló hatósá-
gok kegyetlen megtorló in-
tézkedéseket léptetnek élet-
bea náchodi kerületben.

1939. jún. 11. A Tíso-kor-
mány rendeletet ad ki a
szlovákíaí német "államtit-
kárság" felállításáról. A
szlovákiai német népcso-
port államtitkára a Gesta-
po szolgálatában álló Kar-
masin mérnök.

1939. jún. 21. Neurath pro-
tektor bevezeti az u. n. =
ja-rendelkezéseket" Cseh-
és Morvaorsiágban.



LENGYELORSZAG ROMANIA YILAGTtJRTÉNETMAGYARORSZAG

1939. ápr, 28. Németor-
szág felmondja a ném et-
lengyel megnemtámadási
szerződéSt.

1939. máj. 5. Beck kül-
ügymíníszter válaszol Hit-
ler április 28-i beszédére.
Nyilatkozatában háborús
provokációnak mondja a
megnemtámadási szerződés
felmondását,

1939. máj. 21. A kalthofi
lengyel-danzigí incidens
Iniatt a danzígi szenátus
elnöke tiltakozó jegyzéket
nyujt át a lengyel ügyvivő-
nek.

1939. Jun. 15-25. Német,
illetve lengyel tengeri tün-
tetések a Keleti tenger
partján.

1939. ápr. 29. Teleki és
'l{y Berlinben.

939. máj. 4. Feloszlatják
a magyar országgyűlést.

1939. máj. 29. Az ország-
g ülési képviselőválasztá-
sokon a kormánypárt meg-
szerzi a mandátumok
70%-át. A. .baloldali ellen-
zéki pártok visszaszorulnak
s előretör a szélsőjobboldali
ellenzék.

1939. ápr. 27. Altalános
védkötelezettség Angliában.

b39. ápr. 28. Hitler egy-
olllai.üan megszüntnek nyil-
vánítja anémet-angol flot-
taegyezményt, valamint a
német-lengyel megnemtá-
madási szerződést.

1939. máj. 12. Constanti-
nescu román pénzügymi-
niszter Rómában Musscli-
nível folytat megbeszélése-
ket.

1939. máj.. 15. A feleke-
zeti iskolákat 10 millió
államsegélyben részes ítik .
A kormány ígéretet ad a
felekezeti tanárok nyugdíj-
ügyének rendezésére.

1939. máj. 13. Angol-tö-
rök kölcsönös védelmi
.e ezmény.

1939. máj. 22. Ciano és
Rrobentrop Berlinben alá-
írj.ák az olasz-nérriet barát-
sági és szövetségi szerző-
dést. - Nagy tüntetések
Danzigban.

~39._ máj. 23. NémeL
olasz politikai és katonai
szerződés.

1939. máj. 28. Pál régens-
herceg Berlinben.

1939. jún. 1-3. A válasz-
tásokon 258 mandátumot
kap a nemzeti megújhodás
párt ja az egypárt-rendszer
alapján. 9 magyar képviselő
jut be a parlamentbe.

1939. jún. 10. György an-
gol király látogatása Kana-
dábanés Washingtonban.
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1939. júl. A szobranje el-
nöke bizalrnas jellegű meg-
beszéléseket folytat Lon-
donban és visszatérőben
Párizsban tárgyal a bolgár
helyzettől.

1939. julius 5. Kiosszeiva-
nov bolgár míníszterelnök
Berlinben tárgyal. A tár-
gyalásokon bolgár részről
ismertetik Bulgária terilleti
igényeit és gazdasági hely-
zetét.

1939. júl. 10.. Kiosszeiva-
nov míníszterelnök és kül-
ügymíníszter Bledben tár-
gyal Cincár-Markovié jugo-
szláv külűgymíníszterrel.

1939. jún. 22. A Cseh-
Morva "protektorátusban"
a fennálló helyzetre való
értelmezéssel érvényesítik
az 1936. évi cs-ehszlovák
nemzetvédelmi törvényt .:

1939. aug. 2. Huszonegy
bolgár képviselő moszkvai
látogatása.

1939. aug. 8. Protektorá-
tu si rendelet elkobozza a
cseh- és morvaországí erdő-
ingatlanok nagy részét,

1939. júl. 9. Sto.ladínovíő,
voIt miniszterelnököt és kül-
ügymínísztert a Cvetkovié-
féle [ugoszláv kormánypárt
(JRZ) nyolc képviselőtársá-
val együtt kizárja-

1939. júl. 23. A Szófia-' 1939. júl. 23. Tekintély--
Szaloniki - 'I'írana - Róma uralmi alkotmány Szlová-
légi vonal megnyitása al- kiában. Az u. n. szlovák al-
kalmávalolasz légügyi bi- kotmánylevél minden jog
zottság és uiságírócsoport és politikai hatalom birto-
érkezik Szófiába. kosául a szlovák néppártot

tekinti.

1939. aug. 7. C'vetkovié
miniszterelnök ismét fel-
veszi a kapcsolatot Maéek-
kel. Eredménytelen szerb-
horvát megegyezési tárgya-
lások.

1939. aug. 18. A szlovák
kormány Pozsonyban alá-
írja a Szlovákíában létesí-
teridő német katonai hely-
őrségek tárgyában kötött
német-szlovák katonai meg-
állapodást. A megállapodás
értelmében a szlovák had-
sereget német ellenőrzés alá
helyezik.

1939. aug. 19. Bogdán Fl· I 1939: aug. 19. Német csa-
lov közoktatásí miniszter 1 patok felvonulása a szlo-
hivatalos látogatása Ber- válo-lengyel határon.
linben.
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1939. júl. 4. Halifax angol
külügyminíszter :t>iztosítja
Lengyelországot. hogy An-
glia a végsőkig teljesiti ve-
le szemben vállalt kötele-
zettségeít, I I

11939. aug. 16. Csáky
Salzburgban, majd Rómá-
ban tárgyal.
11939. aug. 18.Újabb ma-

gyar-román határincidens.

I 1939. júl. 12. Gafencu
Ankarába látogat el, majd
Athénben nyilatkozatot
tesz a Balkán-szövetség
békepolitikájáról.

1939. júl. 22-29. Éles
sa·to. ampány a bukaresti
sajtóban a magyar rádió
erdélyi híranyaga miatt.

1939. jún. 22. A moszkvaí
tárgyalások során szovjet
részről elutasítják a végső
angol-francia javaslatokat.

1939. .túl. Starhemberg
herceg "osztrák önkéntes
légió"-t szervez Franciaor-
szágban. !

1939. jun. 29. Moscicki
lengyel köztársasági elnök
rádióbeszédében kijelenti,
hogy a lengyelek Gdynia
és Gdansk (Danzig) kikötői-
ért és a lengyel korridor-
ért minden áldozatra ké-
szeir.

1939. júl. 10. ChamberLain
angol rníníszterelnök alsó-
házi beszédében kijelenti,
hogy Lengyelország bizto-
san számíthat Nagybritan-
níára,

1939. aug. 2. Aláírják az
angol-lengyel garancia-
szerződést.

1939. aug. 6. Smígly-Rydz
lengyel főparancsnok a
krakkói légionista emlék-
ünnepen a lengyel meg nem
alkuvásról beszél.

I 1939.aug. 1. A magyar
I kormány tiltakozik Buka-

restben CI Técsőnél lezaj-
lot{ határincidens míatt.

939. aug. 2. Magyar dip-
lomáciai tiltakozás Po-
zsonyban a magyarellenes
s~ovák propaganda miatt.

I 1939. aug. 2. Angol-len-I gyel garanciaszerződés.

I

1939. aug. ll. A román
petróleumvidéken óriási
tűz pusztít.

1939 aug. 12. Magyar-ro-
m egyezmény a tiszai tu-
taiozás ügyében.

1939. aug. 23. Ribbentrop
é Molotov Moszkvában
aláírják anémet-orosz
megnemtámadási szerző-
dést, - Nagybritannia ber-
lini nagykövete átnyújt ja
Hitlernek ChamberIain le-
velét a lengyel garancia
tárgyában.

I
1939. aug. 20. Lengyel

csapatösszevonások a Jen-
gyel-szlovák határ mentén.

1939. aug. 23. Nagybri-
tannia berlini nagykövete
átnyújt ja Hitlernek Cham-
berlaín levelét a lengyel' .
garancia tárgyában.

ZS Radisics E.: A Dunatáj. nr, 593
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1939. aug- 24. Nyilvános-
sága hozzák a "szerb-hor-
vát megegyezést", melynek
értelmében a horvát pa-
rasztpárt belép a korrnány-
ba. Az egyezménynek meg-
felelően Cvetkovié lemond,
majd szerb-horvát kon-
centrációs kormányt alakít.

1939. aug, 26. Cvetkovié
második, szerb-horvát kon-
centrációs kormányánakrní-
niszterelnökhelyettesévé a
régenstanács Macek Vlat-
kót nevezi ki. - Megjele-
nik- a' horvát bánság meg-
alakulásáról és a bánságok
átszervezéséről szóló ker-
mányrendelet. - A bánság
élére báni mínőségben ISU-
basic Ivánt, Maéek sógorát
nevezi ki a régenstanács.

1939. aug. 29. Lengyel de-
mars Pozsonyban a néme-
tek szlovákíaí katonai ·fel-
vonulása míatt.

1939. aug. 29. Maőek
Vlatko, a Cvetkovié-kor-
mány míniszterelnökhelyet,
tese, Zágrábban a horvát
parasztpárti blokk gyűlé-
sén beszámol a szerb-hor-
vát megegyezésről.

1939. szept. 1. A német-
lengyel háború megindulá-
sakor a szlovák kormány
mozgósításí rendszabályo-
kat és részleges hadműve-
leteket rendel el.
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1939. aug. 25. Aláírják az
angol-lengyel segélynyuj-
tásí szerződést. - Roose-
velt elnök békekísérlete a
lengyel kérdésben.

1939. aug. 26. Részleges
lengyel mozgósítás, behív-
ják a lengyel tartalékesc-
kat. - A berliní 'brit nagy-
követség az angol alattvaló-
kat Németorsz.ágelhagyá-
sára szólítja fel.

1939. aug. 27. Hitler visz-
szautasítja .Daladier francia
miniszterelnöknek anémet-
lengyel közvetlen tárgya-
lásokra vonatkozó javasla-
tát. 1

1939. aug. 28. Henderson
angol nagykövet átadja az
angol kormánynak ajánla-
tát, hogy közvetít Német-
ország és Lengyelország
között. A német kormány
kijelenti, hogy aug. 30-án
estig hajlandó fogadni Len-
gyelországnak a végleges
megegyezés megkötésére
felhatalmazott megbizottait.

1939. aug. 29. Roosevelt
elnök úlabb békekísérlete a
német-lengyel viszály el-
hárítására.

1939. aug. 31. Német köz-
lés szerínt Lengyelország
megbizottaí nem érkeztek
meg s így a közvetítő ja-
vaslat tárgytalanná vált.

1939. szept, 1. Németor-
szág megtámadja Lengyel-
országot és bejelenti Dan-
zig szabad város megszál-
lását.

1939. szept, 1. Az európai
háború kitörése miatt Ma-
gyarországon életbelép a
kivételes hatalom.

ROMANIA

1939. aug. 25. Angol-len-
gyel segélynyujtási szerző-
dés.

9. aug. 26. A román
kormány megnemtámadási
szerződést ajánl fel Ma-
gyarországnak; a magyar
kormány ehelyett kísebb-
ségí egyezményt javasol.

1939. szept, Londonban
megalakul a Szabad Auszt-
lia (Free Austria) mozga-
lom előkészítő bizottsága.

939. szept. A magyar
ko:rn:íÍny jegyzőkönyv-ter-
vezetet [uttat el a :román
külügymínisztéríumhoz a
kísebbségí kérdések megol-
dása és egy magyar-román
kísebbségí keretegyezmény
megkötése érdekében. A ro-
mán kormány válasz nél-
kül hagyja a magyar kez-o
deményezést. - <. Sokezer
lengyel menekült -érkezik
Romániába. Szeprember
l8-án Moscickí köztársaságí
elnök, Smigly-Rydz főpa-
rancsnok, Beek külügymi-
níszter és a korrnány több
tagja is) román területre
menekül./ .

.:»:

~39. szept, 1. A németek
megUilnadiák Lengyelor-
szágoi. - Anglia általános
mozgósítást rendel, el.

1~9 szept, 3. Charuber-
lain bejelenti, hogy a len-
gyel ügy fejleményei kö-
vetkeztében Nagybritannia
szept, 3-ának délelőtt II
órájától kezdődően hadi-
állapotban lévőnek tekinti
magát Németországgal. -
Daladier francia miniszter-
elnök Franciaország nevé-
ben hasonló nyilatkozatot
tess,
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1939. szept, 1. Németország megtámadja Lengyel-
országot.

1939. szept, 3. Anglia és Franciamszág hartai ÜZ011-

nek Németországnak.
1939. szept, 4. Chamberlain elnöklésével háborús

kormány alakul, Winston Churchill és Eden belépnek
a ~abinetbe . .- Az Eszakamerikai Egyesült Államok
bejelentik semlegességüket,

1939. szept, 5. A németek elfoglalják a danzigi kor-
ridort, - Gdynia szept, 14-én megadja magát.

1939. szept, 17., A szovjet csapatok bevonulnak
Lengyelországba.

1939. szept, 18. A lengyel kormány Lublínból Lern-
bergbe, majd a román határon levő Kuty faluba költö-
zik, jinnen Romániába menekül, ahol ínternálják őket,

1939. szept, 27. Varsó elesik.
1939. seept, 29. Németország és Szovjet-Oroszország

megállapodnak a közös, orosz-lengyel határban. -
Németország és Szovjet-Oroszország Moszkvában meg-
állapítják a két ország érdekhatárát. A Szovjet egyez-
ményt köt Esztországgal is, ahol támaszpontokat száll
meg.

1939. nov. 8., Sikertelen merénylet Hitler ellen
Münchenben, ,

1939. nov .. 30. iKi!tört az orosz-finn háború.

1940. márc, 12. A finnekelfogadják Szovjet-Orosz-
ország békef.eltételeit. Ezek szerint a finn ek átadják az
orosiloknak a karéliai földszerost Viipurí városával
együtt, katonai támaszpontot adnak Hankö-félszigeten
és területrészeket engednek.át a Ladoga-tó északi ll<art-
ján és SaUa környékén.

1940. márc, 28. Az angol és francia kormányok
kijelentik, .hogy csak jegyüttes 'megegyezés alapján
tárgyalnak békéről. I

1940. ápr. 9. Németország megszállja Dániát és
Norvégiát.

1940. má], 10. Chamberlain lemond, Churchill veszi
át a kormány vezetését. - Németország megszállja
Hollandiát és Belgiumot.

1940. máj. 14. A németek bombatámadása Ro'tter-
dam ellen. (50.000 polgári áldozat, ezek közül 30.000
halott.) - HOllandia kapitulál.

1940. ;máj. 27. A németek elérik Calais városát.
1940. máj. 28. Belgium kapitulál.
1940. máj. 28-jún. ,~. iA németek bevonulnak Dun-

kerque-be, - A belga hadsereg leteszi a fegyvert.
1940. jún. 17.A németek áttörík az ú. n, Weygand-

vonalat. (Somme-vonal.)
1940. jún. 10. Olaszország ha,da.t üzen Angliánalt és

F'ranciaországriak,
1940. jún. 14. A németek bevonulnak Párisba,
1940. jún. 15. A nemet csapatok áttörík a Maginot-

vonalat. - A szoviet csapatok bevonulnak Kaunasea
és Vilnóba.

1940. jún. 16. Reynaud lemond és Pétarn marsall
veszi át \'l. hatalmat. - Két nappal később de Gaulle
tábornok további harcr;a szólítja fel a franciákat.

1940. Jún, 17. Franciaország fegyverszünetet kér. -
Szovjet csapatok bevonulnak Rigába és Tallinba.

1940. jún. 18. Churchill kijelenti: Nagy-Britannia
folytatja a harcot, ha kell évekig, ha kell, egyedül,

1940. jún. 21. Német-francia fegyverszűneti tárgya-
lás Compiegne-ben. - A szerződést jún. ,22-én írják
alá. - Rómában jún. 24-én írják alá a francia-olasz
í'egyverszüneti szerződést.

1940. jún. 28. Szovjet csapatok megszálljálc Bessz-
arábiát és Bukov'ina egy részét. - A balti államok szö-
vetségének feloszlatása.

1940. júl. 1. Románia lemond a Nagy-Britanniától
kapott szavatosságról. Gigurtu elnöklésévei júl. 4-én
vasgárdista-nacionalista-antiszemi'tia kormány alakul.

1940. júl. 3--4. Az angol flotta Oranban és Mers-
El-Kebirben megsemmisiti a francia flottát, majd
másik részét Alexandriában .k-é.'l1YSZJe.rítimozdulatlan-
ságra, I

1940. júl. 11. Pétain tábornagy, minf Új államfő, át-
veszi Lebrun köztársaságí elnök hatáskörét.

1940. júl. 21. A balti államok csatlakoznak a Szav-
jet-Unióhoz. IAug. 3-6.: szovjet szővetséges államok
lesznek.

1940. aug. 16. Tárgyalás magyárok és románok
között Turriu-Severinben.

1940. aug. 30. A második bécsi döntőbírósági hatá-
rozat alapján Erdély északi része visszakerül Magyar-
országhoz.

1940. szept, 3. Magyar-e-szovjet árucsere-egyezmény,
1940. szept, 4. Romániában felfüggesztik az alkot-

mányt. Antoneseu alakít Ikormányt. A szept. 6-án Ie-
mondott (Károly kírály utóda 1. Mihály.

1940. szept, 7. Bulgária és Románia aláírja a Dél-
Dobrudzsára vonatkozó megegyezést. A bolgár csapa-
tok szeot, 21. és JoM. 1. között szálljálc meg aterületet.

1940. ssept, 8. Nagy angol egységek. érkeznek Egyip_
tomba. WaweU offenzívája,

1940. s!zept, 27. Japán Németországgal és Olasz-
országgal háromhatalmiegyezményt köt,

1940. okt. 3. Chamberlain végleg kilép a kormány-
ból.

1940. okt. 8. Németország "tancsapatokat" küld
Romániába.

1940. okt. 28. Olaszország megtámadja Görög·
országot,

1940. nov. 5. Rooseveltet harmadszor Is megválaszt-
ják az :Egyesült Álla.'nokelnökévé ..

1940. dec. 4. Német-román szerződés 10 évi gazda-
sági együttműködésről.

1940. dec. 12. Belgrádban aláírják a magyar-jugo-
szláv barátsági szerződést.

1941.. febr. 15-nov. 27. Abessziníát visszafoglalják
az angolok az olaszoktél.

1941. márc. ll. Roosevelt elnök aláírja a Land-
Lease megállapodást.

1941. máre, 18. A Matapan-foki tengeri csatában
az olasz flotta súlyos veszteséget szenved az ango-
loktól.

1941. ápr. 2.-jún. 15. Nérriet ellenoffenzíva :Észak_
Afrikában.

1941. ápr. 3. Teleki Pál gróf miníszterelnök az
országot végveszéllyel fenyegető német erőszak miatt



meghasonlik önmagával-és :önkezével véget vet életé-
nek. Bárdosay Lászlót miniszterelnökké nevezik ki.

1941. ápr, 5. Szovjet-jugoszláv barátsági szerződés.
1941. ápr, 6. A németek megszállják Jugoszláviát.

1941. ápr. 11-14. Magyar honvédcsapatok bevo-
nulnak Bácskába.

1941. ápr. 27. A nérriet hadsereg bevonul Athénba.
1941. m1álj.20. A németek elfoglalják Krétát.
1941. jún. 22. Németország megtámadja Szov.iet-

Oroszországot.
1941. jún. 23. Magyarország megszakítja a diplo-

máciai összeköttetést a Szovjettel.
1941. jún. 27. Bárdossy, az országgyűlés megkerü-

lésével, bej-elenti a hadiállapotot Magyarország és
Szovjet-Oroszország között, A magyar Kárpat-csoport
megkezdi a vissza vonuló .szovjet erők által kíürített
délgaliciai területek rnegszállását.

1941. júl. 5. Tito vezér, a későbbi marsall, bejelenti
Usice-n az ellenállási mozgalom kezdetét.

1941./aug. 14. A németek elfoglalják Smolensket.
1941. aug. 18. Roosevelt elnök és Churchill Új-

Fundland közelében találkoznak a tengeren és aláír-
ják az AtIantic Chartát. - A németek megközelítik
Leníngrádot,

1941. aug. 25-28. Angol és orosz csapatok bevonul-
nak Inánba.

1941. szept, 19. A németek elfoglalják Kievet. Az
angolok bevonu1nak Teheránba.

1941.• okt. 5-dec. 6. A németek hiábavaló küz-
delme Moszkváért.

1941. okt. 16. A németek elfoglalják Odesszát.
1941. okt. 24. Kharkov elesik.
1941. nov. 7. Az Északamerikai Egyesült Államok

felfegyverzi kereskedelmi hajóit.
1941. nov. 13. Amerikai csapatok megszálljálc

Island szigetét,
1941. nov. 28. A Vörös Hadsereg visszafoglalja

Rostovot.
1941. dec. 7. A japánok Pearl Harbour-ban táma-

~st intézn ek az amerikai hajóhad ellen. Anglia hadi-
állapotba kerül Magyarországgal.

1941. dec. 8. Amerika, Anglia és Kina hadat üzen-
nek Japánnak.

1941. dec. 8.-1942. máre. lA japánok elfoglalják a
holland gyarmatokat.

1941. dec. 11. Németország és Olaszorszáz hadat
üzen az Északamerikai Egyesült Allamoknak. b

... ~941..dec. 22-1942. máj. 6. A japánok elfoglalják a
Fülöp-szígeteket, Manila jan. 2-án esik el, Corregidor
maj. 6"an.

1941. dec. 25. A japánok elfoglalják Hong-Kongot.

1942. jan. 15. Pánamerikai értekezlet Rio de Janei-
róban. •

1942. 3an. 21-júl. 1. A németek (Rommel) átmeneti
jellegű sikeres ellentámadása Észak-Afrikában (jún.
21. Tobruk eleste).

1942. febr. Amerikai, csapatok érkeznek Irországba,

1942. febr. 15. Az angolok feladják Singapurt.
1942. tmárc.. 7-9. Az angolok kdürítik Rangoont

Burmában.
1942. márc. 9. A Bárdossy-leormány lemond, Kál-

lay Miklós az új kormányelnök.
19,42.,á.pr.-júl. A második magyar hadsereg fel-

vonulasa Kurszk területén.

1942. máj. t!-nov. 5. Az angolok megszálljálc
Madagaszkár szigetét.

1942. máj. 26. Anglia és Szovjet-Oroszurszág húsz
évre szerzödést kötnek Londonban a teljes együttmű-
ködés biztosítására a háború alatt és után.

1942. máj, 30., 31., jún. 1., 2. Angol repülőtámadá-
sok Köln és Essen ellen 1100 bombázóval.

1942. jún. 4. Hadiállapot' az USA és Magyarország
között.

1942. jún. 5. A németek elfoglalják Sebastopolt.
1942. jún. 13-szept. 12. Nagy nérriet offenzíva

Voronyezs, továbbá Rostov és a Don-medencén keresz-
tül Sztalirigrád, valamint a kaukázusi olaimezök ellen.

1942. okt. 23. Az angolok megindítják sikeres ellen-
offenzívájukat Észak-Afrikában Alexander és Mont-
gomery tábornokok vezetésével. Az el-alameíní csata
megfordítja az afrikai háború sorsát.

1942. nov. ,8. Amerikai csapatok száIlnalt partra az
északnyugati afrikai parton és elfoglalják Casablancát,
Orant és Algirt.

1943. jan. 12. A don-í magyar arcvonal áttörése; a
magyar hadsereg katasztrofális vísseavonulásának kez-
dete. Ez időtől kezdve 1944-ig harcoló magyar csapat
nem vesz többet .részt az orosz reguláris haderők elleni
hadműveletekben.

1943. jan. 14-26. Roosevelt és Churchill találkozása
Casablancában. Giraud és de Gaulle tábornokok is
résztvesznek a tanácskozáson,

1943. jan. 23. Az angolok elfoglalják Tripoliszt.
1943. jan. 27. Az amerikaiak első légitámadása

Németország ellen.
1943. febr. 2. A SztaIingrádból kiinduló ellenoffen-

zíva során a Vörös Hadsereg tökéletesen megsemmi-
síti a 6-ik német hadsereg 300.000 emberét.

1943. febr. 9. A Vörös Hadsereg visszafoglalja
Rostovot, majd febr. 16-án Kharkovot.

1943. febr. 24. Üj német ellenoffenziva a Donec-
medencében.

1943. máec. 1-dec. 31. Az angol légierő 96 nagyobb
támadást intéz 29 német ipari város ellen.

1943. márc. 5-6. Essen bombázása.
1943. máj, 13. A tengelyhatalmak leteszik a fegy-

vert Észak-Afrikában.
1943. jún. 12. A szövetségesek elfoglalják Pantel-

lería szigetét,
1943. jún. 22. Románia hadat üzen Szovjet-Orosz-

országnak.
1943. júl. IlO-aug. 17. A szövetségesek támadása

Szicilia ellen. \Elesik Sziraku~ (júl. 10.), Palermo (júl.
22.), Catarna (aug. 5.), Taormma (aug. 15.). Messina
(aug. 17.) elestével az olaszok leteszik a fegyvert.

1943. júl. 15. A Vörös Hadsereg megindítja nagy
offenzíváját. Visszafoglalják Orelt (aug. 5.), Kharkovot
(aug. 23.), a Don-medencét (szept, 1-7.), Mariopolt
(szept, lü.), Brianskot (szept. 17.), Poltavát (szept. 23.)
és Szmolenszket (szept. 25.). .

1943. júl. 24-iug• 3. Hamburg bombázása.
1943. júl. 25. Mussolíní lemond, Badoglío marsall

veszi át a kormányt, Victor Emanuel a hadsereg
vezetését.

1943. aug. 10-24. Roosevelt és Churchill tanács-
kozása Quebecben.

1943. szept, 3. A szövetségesek partraszálInak Reg-
gio di Calabriában. A szövetséges hatalmak és Olasz-
ország fegyverszünetet kötnek Szirakuzában.

1943. szept, 9. A szövetségesek partraszállnak
Nápoly környékén. A város elesik okt. l-én,

~943. szept. 11. Az olasz haditengerészet megadja
magato
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1943. okt.-194<t. maj. Az angolok mesterséges ki-
kötőket (Mulberry Port) építenek.

1943. okt, 4. Corsica megszállása.
1943. okt. 13. Olaszország hadat üzen Német-

országnak.
1943. okt, 30. A moszkvai konferencián a négy nagy-

hatalom (Anglia, Amerikai Egyesült Államok, Szovjet-
Oroszország es Kína) JcCirZJösnyílatkozatban leszegezik,
hogy a háborúban kialakult szeros együttműködésüket
a háború befejezése után is fenn óhajtják tartani, s
azért mielőbb életrehívnak olyan általános nemzetközi
szervezetet, amely 1.) valamennyi állam békés szuve-
rén egyenrangúságán épül fel; 2.) amely valamennyi
békés államnak tagul csatlakozásra nyitva áll,
legyen az állam kicsi vagy hagy; 3.) s amelynek célja a
nernzetközí béke megóvása és a biztonság nemzetközi
fenntartása.

1943. nov. 9. Az Egyesült Nemzetek segítő és újjá-
építő szervezetének létesítése 44 állam kőzrerníikődé-
sével.

1943. nov. 20~1944. okt. il. iAZ amerikaiak es au sz-
tráliaiak visszafoglalják Üj-Guíneát, aMarshall, Sai-
pan, Guam és Palan szigeteket.

1943. nov. 22-26. Kairói konferencla Roosevelt,
Churchill es Csang-Kai-Sek részvételével.

1943. nov. 28-dec. 1. Teheráni konferencia Roose_
velt, Churchill es Sztálin részvételével.

1944. febr. 20-26. Az amerikai légierő 11.000 tonna
bomba ledobásával 15 német repülőgépipari centrum
tevékenységét bénítja meg.

. 1944., febr. 26. A Vörös Hadsereg megközelíti a
Peipus es Pskov tavakat s felszabadítja Leningrádet
anémet blokád alól.

1944. máre 3. A Vörös Hadsereg átlépi az odessza=-
lwowí vasúti vonalat.

1944. márc. 13-áln a Vörös Hadsereg elfoglalja Kher-
sont. Márc. végén elesik Csernovic s ezzel a Vörös Had-
sereg eléri a roman területet s a Kárpátok előterébe jut.

.. 1944. ~árc. 19. A Kállay-kormány lemond. Sztójay
Dome veszi át la kormányelnökséget márc 22-én. Ma-
gyarország -elvcszttí szuverénítását, területót megszáll-
ják a németek. Márc, 29-én feloszlatják a Szociál-
demokrata Pártot, a Független Kisgazdapártot és a
Parasztszővetséget,

1944. ápr. Némel! kívánságra a [Kárpátok védel-
mére !felvonul laz első magyar hadsereg. .

1944. áp,r.3. Az amerikaiak első nappali 'es éjjeli
légitámadásaBudapest, főleg Csepel ellen ..

1944. ápr. 10. Odesszát visszafoglalja a Vörös Had-
sereg.

1944. mád, 1-16. A British Commonwealth minisz.,
terelnökeinek tanácskozása Londonban.

1944. máj. 9. Szebasztopolt visszafoglalja a Vörös
Hadsereg.

1944. má]. 12-jún. 4. Az 5-ik és 8-ik angol had-
sereg támadása az olasz földön.

1944. máj. 17-18. Eles~k Montecassino.
1944. jún. 4. Felszabadul Róma.
1944. jún. 6. A szővetséges hadak Eísenhower tá-

bornok tengeri és Montgomery tábornok szárazfűldi
vezetésével partraszáljnak Franciaországban s ezzel
megindul a nyugati nagy offenzíva.

1944. jún. 8. Elesík Bayeux, 26-án pedig Cherbourg,

1944. jún. ll-aug. :1.Az ,oroszel1ent~madá!S további
kifejlése. Visszakerül jún. 20-án Víípurí jún. 29.
Yftebsk, júl. 3; Mi!lJs~, júl. 13. Vilna, júl.' 26. Lublín,
JUl. 27. Lwow es Stanislavov, júl. 28. Przemysl, Jarosz-
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lav, Brest-Litovsk, aug .. 1. Kaunas és megkezdődik
Varsó ostroma.

1944. jún. 16-1945. márc. 27. A németek 9000
repülőbombát (V. 1.) és 1000 rakétabombát dobnak
Londonra és Anglia déli részeire.

1944. júl. 20. Német tábornokok összeesküvése
Hitler ellen. Hitler megmenekül. Eredmény: a hadse-
regben a nácipárt befolyása kerekedik felül.

1944 júl. 27-aug. 31. A szövetséges hadsereg foly-
tatja nyugati előnyomulását. Caen, Granville és
Avranches eleste után aug. 6-án az amerikaiak elérik
a Loire-folyót, aug. 15-én a szövetségesek partraszáll-
nak Nizza és Marseille között, felszabadul 'I'oulon,
Avignon, Valence, az amerikaiak bevonulnak Gre-
nobleba, aug. 25-én felszabadul Páris. Aug. végével a
7-ik német hadsereg teljes vereséget szenved. A néme-
tek vesztesége Északnyugat-Franciaországban 400.000
ember. Aug. 31-én elesik Sedan.

1944. aug. 2. Törökország megseakítja ja diplomá-
ciai és gazdasági kapcsolatokat Németországgal.

1944. aug. 22. A Vörös Hadsereg elfoglalja Jasit.
1944. aug. 23. A szövetséges hadak fegyverszünetet

kötnek a románokkal. Románia aug. 25-én hadat üzen
Németországnak.

1944. aug. 31. A Vörös Hadsereg bevonul Buka-
restbe.

1944. szept. 1. Dieppe elesik.
1944. szept, 2. Finnország megszakítja a diplomá-

ciai viszonyt Németországgal.
1944. szept. 3. A Vörös Hadsereg eléri a Duna-

vonalat. majd szept. 6-1án a jugoszláv határt, szept.
8-án elesik Várna.

1944. szept, 9. Az amerikaiak felszabadítják Luxern-
bourgot,

1944. szept, 11. Az angolok benyomulnak Hollan-
diába. - A .magyar minisztertanács elhatározza a
fegyverletételt.

1944. szept. 12. Az északi és déli amerikai sereg
egyesül, majd Trier fölött átlépik a német határt. -
Le Havre elesik,

1944, szept, 12-16. A szövetséges hatalmak Tito
marsállal egyetértően partraszá1lnak Dalmáciában. -
Malinovszky marsall az Egyesült Nemzetek nevében
fegyverszünetet köt a románokkal. A megegyezés értel-
mében Románia hadat üzen Németországnak, meg-
kapja Észak-Erdélyt és átengedi a Szovjetnek Besszará,
biát és Eszak-Bukovínát.

1944. szept, 16. A Vörös Hadsereg bevonul Szó-
fiába.

1944. szept. 19. F'innország aláírja a fegyverszüneti
egyezséget a Szovjet- Üníóval és Angliával. A megálla-
podás értelmében Finnország elfogadja az 1940-es hatá-
rokat, Petsarrio kikötőt átengedi a Szovjetnek, úgyszín-
tén repülőtámaszpontokat Finnország területén, Pork-
kala félszigeten katonai támaszpontot enged áto

1944. szept 28. A görög partizánok csapataikat
angol vezetésnek vetik alá.

1944. old. 1. ~AVörös Hadsereg Tito marsall enge-
délyével átlépi a jugoszláv határt.

1944. okt. 2. Kréta szigetét elfoglalják. az angolok.

1944. okt. 6. A Vörös Hadsereg átlépi a magyar
határt és a Tisza felé halad.

1944. okt. 9. A dumbartonoaks-í konferencíán meg-
szövegezík a moszkvai konferencián kimondott alap-
elveket.

1944. okt. ilO. lA Vörös Hadsereg elvágja a rus-
belgrádi vasuti vonalat, s ezzel veszélyezteti a balkáni
német haderők visszavonulását.



1944. okt. 11. Orosz és román csapatok bevonulnak
Kolozsvárra. A Vörös Hadsereg okt. 13-án b,e,,:?nul
Niábe. - Moszkvában aláírja a magyar delegáció az
előzetes fegyverszüneti szerződést, mely alapja lett
volna a katonai átállásnak.

1944. okt. 12. ILégiútonszállított angol csapatok
szállnak partra Athénban.

1944. okt. 15. A kormlálllyzó rádiószózata a nemzet-
hez, amelyben I bejelenti, hogy fegyverszünetet kér a
Vörös Hadseregtől.

1944. okt. 16. A németek lemondásra kényszerítik
a kormányzót és hatalombitorlással a nyilaskeresztes-
pártot helyezik a hatalomba.

1944 okt. 18. Hitler "Volksturm" hadsereget állít
fel H~er vezetésével, szolgálatba behív a minden
német férfit 16 és 60 év között.

1944. okt. 19. A harmadik Vörös Hadsereg Cser-
nyakovszky tábornok vezetésével átlépi Kelet-Porosz-
ország határát.

1944. okt. 19-1945. márc, 11. Az amerikaiak vissza-
hódítják a Fülöp-szigeteket.

1944. okt. 20. A harmadik Vörös Ukrán Hadsereg
Tolbukhin tábornok vezetésével és [ugoszláv csapatok-
kal együttműködve bevonul Belgrádba.

1944. okt. 21. A második Vörös Hadsereg Mali-
novszky marsall vezetésével eléri a Tiszát Debrecen-
hez közeledve.

1944. okt. 28. Bulgáriával fegyverszüneti megálla,
podás.

1944. okt. 29. A vörös hadsereg elfoglalja Csapot.
A negyedik ukrán hadsereg Petrov tábornok vezeté-
sével átkel a Kárpátokon és 21.000 főnyi fogolyt jelent.

1944. nov. 2. A vörös hadsereg eléri Budapest déli
határát. " .

1944. nov. 8. Görögország teljesen felszabadul.
1944. dec. 16.-1945. jan. 26. Von Rundstedt vezér-

ezredes sikertelen ellentámadása Monschau és Trier
között. Három német hadsereg omlik össze. A németek
vesztesége 90.000 fő, az amerikalaké 40.000.

1944. dec. 22. Dálnoki Miklós Béla kormányalakí-
tása Debrecenben.

1944. dec. 24. Megkezdődik Budapest ostrema,
1945. jan. 12.-febr. 6. A Vörös Hadsereg további

előhaladása jan. 1-én felszabadul Varsó, jan. 19-én
Krakkó és Lodz, jan. 20-án Tannenberg és Gumbinnen.
Jan. 26án a vörös hadsereg eléri a danzígí öblöt. Jan.
31-én a vörös (hads-el'egbenyomul Brandenburgba, febr.
4-én 'elfoglalja Kustrint (Odera vonal), febr. 6-án eléri
Breslaut, I

. 1945. jan. 18. A Vörös Hadsereg bevonul Pestre.
1945. jan. 21. Moszkvában aláírják a magyar-orosz

fegvverszünetí szerződést.
1945. febr. Felszabadul az india-burma-kínai ú't,

1945. febr. 2. Colmar elesik.

1945. febr. 4-12. Krimi konferencia (Yalta) Roose-
velt, Churchill és 'Sztálin részvételével. Az értekez-
let során megállapodás jön létre a Biztonsági Tanács
szavazási módjáról és egy általános értekezlet össze-
hívásának Jdőpontjáról. - Az angol flotta elfoglalja
a ,japán Ryukyu szageteket. I

1945. febr. 12-13. Budapestet teljesen felszabadítja
a Vörös Hadsereg ötven napos ostrom után.

1945. márc. 1. München-Gladbach amerikai kézben.

1945. márc. 6. Kölnelesilk.

1945. márc. 7. Az amerikai hadsereg Remagen
mellett átlépi a Rajnát.

1945. márc. 18. Coblenz elesik,
1945. márc, 20. Mandalayt (Burma) vísszafogialják

az angolo!k.
1945. máre, 24. Montgomory hadserege átkel a Raj-

nán. A németek vesztesége egy hónap alatt 250.000
ember.

1945. ápr. 1. A Vörös Hadsereg áttöri Bécs külső
erődövezetét.

1945. ápr, 1.-jún. 21. Az amerikaiak elfoglalják az
Okinawa szigeteket, ,A japánok vesztesége .108.000 az
ameri!kaiaké 30.000 fő. . '

1945. ápr. 3. Felszabadul Wiener-Neustadt és össze-
omlik la balkáni nérriet front.

1945. ápr. 4. A Vörös Hadsereg befejezi Magyar-
ország teljes felszabadítását,

1945. ápr, 5. Szovjet-Oroszország felmondja a sem-
legességí szerződést Japánnal.

1945. ápr. 8. Szovjet-Oroszország rádíónyilatkozat-
ban biztos-ítja Ausztria függetlenséget, kijelentve, hogy
sem területi igényei nincsenek, sem Jnem kívánja meg-
változtatní a szocíális rends-zerét.

1945. ápr. !l0. (Hannover bevétele (amerikaí had-
sereg).

1945. ápr, 11. Szovjet-Oroszország húszéves barát-
sági szerződést és katonai szövetséget köt Jugoszláviá-
val. (Moszkva.)

1945. ápr, 12. Franklin D. Roosevelt halála. Utóda
Harry p. Truman. I

1945. ápr. 13. Bécs felszabadul (vörös hadsereg).
1945. :ápr. 15. A, kanadalak elérik az Északi-tengert.
1945. ápr, 18. Az amerikaiak bevonulnak Cseh-

szlovákíába,
1945. ápr, 20. Nürnberg elfoglalása (angol hadsereg).
1945. ápr. 21. Bologna a szövetségeseké,
1945. ápr. 22. A szovjet kormány barátsági, köl- .

csönös segítségi és a háború utáni további együttmű-
ködésre drányuló ~zerződést köt az ideiglenes lublini
lengyel kormánnyal.

1945. ápr, 25.-jún. 26. Az Egyesült Nemzetek (Uni-
ted Nations) konferenciája San Francíscóban, Az alap-
okmányt az ÉszakameriikJai Egyesült Államok aug, 8-án,
Szovjet-Oroszország 'aug. ;20-án, Anglia aug. 23-án és
Kína aug. 24-én ratifikálja.

1945. ápr. 26. Stettint elfoglalja a vörös hadsereg.
1945. ápr, 28. Mussolinit menekülés kőzben parti-

zánok agvonlévik. - A hetedik amerikai hadsereg
Innsbrucknál átlépi az osztrák határt.

1945. ápr, 29. Dr. Renner Károly megalakítja az
ideiglenes független kormányt Ausztriában. Renner
kormányát csak Szovjet-Oroszország ismeri el.

1945. ápr. 30. Münchenbe bevonul az angol hadsereg.
1945. máj. 1. Horthy kormányzó az amerikai had-

sereg fogságába esik. i
1945. máj. 2. BerIin elesik (vörös hadsereg). 'Az

északolaszországi, 'tiroli ,és osztrák nérner haderők meg-
adják magukat Alexander vezérezredesnek.

1945. máj. 3. Hamburg elesik (angol hadsereg).
Burmában az angolok visszafoglalják Rangoont.

1945. máj. 4. A hollandiai, dániai és északnyugati
német haderők megadják magukat Montgomery vezér-
ezredesnek. - 'A Vörös Hadsereg felszabadíeja egész
Szlovákíát,

1945. máj. 5. Anémet balszárny (2-400 ezer em-
ber) megadja magát Devers amerikai tábornoknak.

1945. máj. 7. A német hadsereg feltétel nélkül
kapi~u1ál.
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1945. máj. 7. A német hadsereg öt \évi, nyolc hó-
napi és hat napi háború után feltétel nélkül megadja
magát Rheírnsben (Vörös iskolaház) Eisenhower tábor-
noknak. A háború Amerikának 275 rníllíúrd dellárjába
került .:

1945. máj. 8. Zsukov 'tábornok Ibevonul Berlínbe,
A Vörös Hadsereg 1,060.000 embert es .91 itábornokot
ejt fogságba,

1945. máj. 12. A szövetségesek Burmában elhárít-
ják India megtámadásának Iehetőségét,

1945. máj. 14. Renner Károly kinyillatkoztatja
Ausztria függetlenségét. Minden riemzetiszocialista
rendelkezes érvényét veszti.

1945. máj. 20. Bohumil Bocek csehszlovák tábor-
nok (kijelenti, hogy az új csehszlolvák hadsereg szer-
vezete, fegyverzete és gyakorlási módja azonos a
Vörös Hadseregével. I

1945. ;máj. 29. Moszkvában Ikötöttegyezmény értel-
mében Csehszlovákia 'átengedi Szovjet-Oroszországnak
Kárpátukrajnát, ' .

1945. jún. 26. Lord Halifax felhívására öt nagyha-
talom es 46 közép- és kisállam képviselője aláírja az
Egyesült Nemzetek alapokmányát. (Lengyelország ké-
sőbb írja alá la részére fenntartott helyet.)

1945. júl. 14. A szövetséges flotta bombázza Japánt.
(1864 óta először.) A 21 napos támadás alatt Japán ezer-
nél több hajót es 1257 repülőgép et veszít.

1945. júl. 26. Truman elnök, C'hurchíll es Csang-
Kai-Sek ultimátumot intéznek Japánhoz.

1945. aug. 5. Atombomba Hiroshímára.
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1945. aug. 8. Szovjet-Oroszország hadat üzen Ja-
pánnak. A Vörös Hadsereg másnap átlépi a koreai és
mandzsu határt. 1- Truman -élnök elsőnek ratifikálja
az Egyesülit Nemzetek alap okmányát. -- A szövetsége-
sek négy megszállo zónára osztják fel Ausztriát. Bécs
városa közös megszállás alá kerül.

1945. aug. 9. Atombomba Nagasakíra.
1945. aug. 10. Japán első megadási javaslata.
1945. aug. 14. Japán feltétlel nélkül megadja magát

három évvel és kétszázötven nappal Pearí Harbour
után. (lásd 1941. dec. 7.). A szövetségesek hétrnillió
főnyi csapatot fegyvereznek le.

1945. aug. 20. Szovjet-Oroszország ratifikál ja az
Egyesült Nemzetek alapokmányát. Az Egyesült Alla-
mdk szenátusa 90 szavazajtaj 2 ellenében megszavazza
az alapokmányt.

1945. szept, ~. A japán megadás hivatalos szertar-
tása az amerikai Míssouri hadihajó fedélzetén 'I'okío
Bay-ben (V-I. nay).

1945. okt. 25. Byrnes bejelenti, hogy az Egyesült
Nemzetek alapokmánya, valamint a Nemzetközi Bíró-
ság statuturna nemzetközi jogi hatállyal életbelépett. s
ezzel életrekelt az Egyesült Nemzetek ezervezete.

1945. lUov. 2. Az Amerikai Egyesült Államok elis-
merik az ideiglenes magyar kormányt.

1945. nov. 15. Tildy Zoltán kormányalakíbása.
1946. febr. 1. A magyar ikOztársaság kíkiáltása, El-

nök: (fildy Zoltán.
1946. febr. 4. Nagy Ferenc kormányalakitása.


