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ezve elemi néplskolflk szflmára a 23,628/1906.szimu
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IRTA

Dt MARCZALI HENRIK ÉS FÖLDES GÉZA

Ára 88 fillér



KIS DEKAMERONedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vá lo g a to t t b e s : : é lye k N e o g r á d y An ta l 54 r a jzá va l . -+< Irta JÓKAI l\IŐR.

Ára vászonkölésben 6 korona.
Nagy írónknak az ifjúság számára való legszebb elbeszélései vannak ebben
a kötetben összegyűjtve. Az olyan olvasmányok. mint A p e r e g r in u s rajza,
A s lr u c m a d á r s a többi huszonöt elbeszélés mind a költő művcinek lei(-
javából való. Ez a könyve ífjú-ági irodalmunk ahhoz a csoportjához tartozik,

amelyeket - akár .a Robinsont - minden gyermeknek olvasni kell.

A PÁL-UTCAI FIÚIi.
R e g é n y k is d iá ko k s zá m á r a . Irta l\IOLNÁR FERE~C.

Sza m o s s zö ve g kö zt . i ké p p e l . Ara vászonkötésben 6 koroua,
A pesti diák élete van ebben a kör- y-, ben megírva, a maga megható és
humoros jeleneteível. az iskolai élet hű képével, a diákok sajátságos játékaival.
egymásköxtt harcaival. Pompás alakok szerepelnek benne s megelevenedik
••. szinhely : a gimnázium, a Múzenm-kert, a Pál-utcai g r u n d {beépítetlen
üres telek), a hotanikus kert. A fővárosi gyermeket azért érdekli ez a könyv,

• mert a saját életét találja meg benne, a vidékít pedig azért. mert magához
hasonló diákokról olvas, akiknek élete mégis egész más, mint az övé.

Jelky András bajai fiú
kívült kalandjai ötödfél világrészben.FEDCBA

útfo rrások a la p já n a s e r d ü l le b b i fjú s á g s zá m á r a ina Hevesi L.
e l . . Ára vászonkötésben 6 kor. 80 fili.
iai szabólegény, a magyar Robinson története, nem mese,

megtörtént II. József császár korában. Az ő életéről szóló
k nyomán irta aztán Hevesi Lajos ezt a könyvet, mcly

el Jelky András világot látni Becsbe, on nan Amerikába,
t, micsoda kalandokat ér meg Batáviáhan, majd az

hogy rncnekűl meg száz halálos veszedelemből, -
szeme előtt folyik le az olvasó nak. Nem kellene

sem felnőni anélkül, hogy ezt a szép, tanul-
ató kőnyvet ne olvasta volna.

cötött évfolyamai
l a n u ls á q o s kö zle m é n ye ive l .

'sben 3 kor. 50 fiU.
______ .6 kor.

6 kOI',

G kOI',

6 kor .
.6 kor,



TOLDI MIKLÓS

Lampel R. (Wodianer F. és F.iai) kiadása.

AranyFEDCBATold i-ja nyomán az ifjúság számára irta Benedek Elek.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M ü h lb e c k K á r o ly r a jza io a l , Ára díszes kötésben 8 koroua,
Arany Toldi-trilogíájának tartalma az ifjúság számára, prózai elbeszélés formá-

jában feldolgozva, a kitűnő ifjúsági író ismert művészí magyar stílusában.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. ' . I

A CIRI{USZ-liIRÁLY
Elbeszélés az ifjúság számára a cirkuszok életéből.

Irta Krúdy Gyula.

Ára díszes vászonkötésben 2 korona 50 fillér.
\

UNIVERSUM
Találmányok, felfedezések, utazások, vadászkalandok, természetcsodák, hasz-

nos tudnivalók, mulattató és tanulságos kisérletek,

Szerkeszti Hankó Vilmos dr.
Szá m o ~ ké p p e l Eddig ö t kö te l je le n t m e g .

Egy-egy kötet ára díszes kötésben 8 korona 50 fillér.

Kertészkedö könyv fiúk es leányok részére.

Irta Wagner János. Ára kötve 3 ;twrona.

kapj~ a JÓ P A JT Á S m ín d e n előfi2ietője a

.lÓ PAJTÁS Almanachját =

A B É cs i DIÁKOIi
Regény az ifjúság számára.

Irta Bákosí Vil<tor. Ára díszkötésben 5 korona 20 fillér.
Rákosi Viktor legkítűnőbb ifjúsági iróink ~gyike; mindig "an érdekes mondani-
valója az if jú s á g számára. Ebben a regényében a bécsi 48-iki forradalmi moz-
galrnakat s a szabadságharc erdélyi eseményeit veszi hátterül slcbilincselő
érdekességű történetet mond el, amelyből azok a mozgalrnas idők teljes ele-

venséggel bontakoznak ki. A szép kőtetet művészi rajzok díszítik. -

T A LP R A MAGYAR! ..•
18~8-iki szabadságharcunk története.

A serdültebb .ifjúsáqnak elbeszéli Gracza György.

Szá tn o s s zö ve g ké p p e l ' l s m ű m e l lé k le l te l . Ára díszkötésben 7 K 20 fill.

A KIS I{ERTÉSZ

Ajándékul
v-n o . e l6 U k .



Vadölő. 12 képpel. Díszkötésben
Utmutató. 12 képpel. Díszkötésben
Vadfogó. Képmellékletekkel. Díszkötésben
Az utolsó Mohikán. Képmellékletekkel. Díszkötésben
Bőrharisnya. .Képekkel. DíszkötésbendcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 K 2 0 fill.
3 • 2 0 •

3 • 2 0 •

3 • 2 0 •

3 • 2 0 •

A Franklin-Társulat kiadása.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szá m o s ké p p e l . SZÍV Sza m o s ké p p e l . •

A gyermekek sdmára Irta EDMONDO DE AMICIS.

Olaszból fordítottaFEDCBARadó Anta l. Ára díszkötésben 5 K 60 fill.

Alig van művelt nemzet, melynek nyelvére ne volna Iefordítva ez a csodaszép
könyv, egyike a legszebb és legmeghatóbb ifjúsági könyveknek, amelynek
népszerűsége vetekszik a Robinsonéval. Mindenütt, ahol a gyermekek szeretik
a jó könyvet, ismerik a könyv alakjait, megható történetét. Radó Antal kitünö
fordítása az egyedüli, amely a teljes szöveget hiven adja magyarul s beveze-

- tésüI elmondja írójának életrajzát is.

DON QUIJOTE DE LA MANCHA
CERVANTES után a magyar ifjúsl\g szl\mára átdolgozta RADÓ ANTAL.. .

D o r é G l l s ztd v r a jza io a l , Ára díszkötésben 5 K 60 fill.

Az elmés és nemes Don Quijote lovag a legmulatságosabb alakok egyike,
akikről valaha irtak. A középkorban divatozott kalandos lovagregénvek el-
csavarták fejét, ő is olyan lovag akar lenni, aki lóháton szerte kóboro! az
országban, de mindig pórul jár ő is, meg hűséges íegyvernöke, Sancho Panza
is. Radó Antal nagyon szerencsésen dolgozta' át ezt a regényt a magyar
ifjúság számára, a könyvben lévő nagyszámú rajzok pedig a legnagyobb francia

íllusztráló művészek egyikének, Doré Gusztávnak műveí,

Cooper Feniruore ifjusági ~egényei
az ind~ánok világából

Fordította l\IIKES LAJOS.

Az északi sarktói a déli. sarkig
Irta HEDIN SVEN. Magyarra átdolgozta MIKES LAJOS.

So k ké p p e l é s ké p m e l lé k le t le l :

Ára díszes kötésben 8 korona 50 fillér.

Ingyen kapja bármely könyvkereskedésben a Franklíu- Társulat
kiadásában megjelent ifjusági iratok teljes jegyzékét.

V-V! CI •• chA.
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H a z á n k r é g i la k ó i .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A jó Isten a mi édes hazánkat természetes határok-
kal vette körül. Északon, keleten s részben délen a Kár-
pát-hegylánc védelmezi s ahol a szomszéd síksággal
érintkezik, nagy folyók választják el attól.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A magyarok bejövetele előtt is laktak mai hazánk
földjén emberek. De ezek - a rómaiakat kivéve - sokáig
sem nagyobb városokat, sem rendezett egységes orszá-
got nem alapítottak. HanemedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAu q u s ztu s római császár
idejében megjelentek ittis a rómaiak s hosszú harcok
után két tartományt foglaltak el. Ezek' közül az egyik
P a n n ó n ia s a másik D á c ia volt.

Pannóniának mai hazánk nyugati részét hítták.
A .vitéz pannónokat a rómaiak könnyen meghódíthatták,
mert törzsenként éltek s a törzsek egymásközt is foly-
ton civakodtak.· ..

Dácia mai hazánk keleti részét foglalta el s lakói a
dákok voltak. A dák nemzet D e c e b á l király hatalma.
alatt erős és szabadságszerető nép volt. S hogy milyen
vitézek, tudták jól a rómaiak is, mert betöréseikkelsokszor
háborgatták délen a rómaiak dunamellékí tartományait.

T r á já n u s z római császár hódította meg Dáciát. Hogy
nagy seregét a' Dunán átvezethesse, Orsován alul hidat
építtetett. Ennek a hídnak ma csak romjait láthatja az
utas. De ezek ~ romok is eléggé igazolják, hogy milyen
nagyszerű munka volt ez. A dákok látták, hogy a római
hatalommal megbirkózni nem tudnak, de azért bátran
és vitézül szembe néztek a veszedelemmel.

1*
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Dáciának a fővárosaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzá r m ize g e fh u za volt. Romjait
Hunyadmegyében H á ts ze g nevű kis város közelében meg-
találjuk Itt várta elszántan Decebál a végső nagy csa-
pást hazája ellen. Amig lehetett, vitézül küzdött a római

- hadsereggel. . Katonái elhullottak, a harcban kimerÜltek
s a nagy erővel tovább nem mérkőzheUek Decebál nem
akart szolgaságra jutni, saját kezével oltotta ki életét.·
Igy lett Dáciaból római tartomány.

Akvinkumi romok.

A hódítás befejezése után a vérontás is megszünt.
A rómaiak, mint művelt és hatalmas nép, igyekeztek bol-
doggá tenni ezeket az ú j országokat. Pannóniában Aki i in -

ku m o l tették fővárossá. Ennek a városnak a romjai ma
is látszanak Budapest északnyugati határában. A nagyszerű
vízvezeték, ::l pompás fürdók, színházak romjai, az utak,
a templomok mind azt hirdetik, hogy itt egyker eleven,
vidám élef volt .

. Dáciaban az aranybányák ontották a kincset. A föld-
mívelés, kereskedés mind a két tartományban jóllétet
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biztosított a népnek. A béke áldásait azonban nem élvez-
hették sokáig, mert ezt megrontottaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa n a g y ' n é p vá n -

d o r lá s .

Ázsia belsejéből Kr. u. a 375. esztendőben a h u n n

nemzet Európába tört, hogy ittdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j hazát keressen. Ez a
hatalmas népáradat nemzeteket űzött ki a hazájukból s
ezek maguk is ú j hazát keresni megindultak. És nem
akadt fegyver, amely a hunnok hódító útját megakassza.
Mind előbbre, előbbre törtek s meg sem pihentek, m íg

Dáciát .és Pannóniát is el nem foglalták.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A r ó m a ia k .

Az Apcnnini-félszigeten Jézus Krisztus születése előtt
753 esztendővel egyszerű pásztor-emberek megalapítottak ,
R á m á t . . És ez a város azóta kiváló helyet foglal el a világ

I történetében. Lakóinak r~ndre hatalmába került az egész
félsziget. A félsziget elfoglalása után tovább haladtak a

•foglalásban ; elfoglalták a Földközi-tenger szigeteit s
nem tűrték, hogy a Földközi-tenger partvidékén szabad
város, vagy állam megmaradhasson.. Átmentek észak felé
az Alpeseken s hatalmukat kiterjesztették' nyugoti- és
Közép-Európa valamennyi országára.

A Krisztus születése előtt néhány évtizeddel jöttek
először hazánk földjére s nemsokára két tartományuk
volt már e földön: P a n n o n ia és D á c ia . .. . .

A legtöbb országot véres- háborúkkal foglaihatták el,
de a 'győzelem után a néppel mindenütt szeliden bántak.
A római katonák maguk kezdették mívelni a földet s az
őslakók is a jó példa nyomán földmívelőkké lettek. Bá-.
nyászkodtak, keresked tek s az ipart, sem hanyagolták el.
S hogy ipar és kereskedés jobban fejlődhessen, kitünö
utakat építettek s arra is gondjuk volt, hogy az utasokat
rablóktói, gonosztevő emberektől megoltalmazzák.

Az új tartományban városokat, falvakat alapítottak.
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Ezeket nagyszerű nyilvános épületekkel ékesítették; tem-
plomokat, színházakat építettek s a nép mívelődését
mindenáron előmozdították. A nép rendre a rómaiaktól
megtanult latinul beszélni, elleste szokásaikat s míve-
lödött,FEDCBA->

A rómaiak a sok hódítás következtében nagyon
meggazdagodtak. Hatalmas császárjaik már azt se tud-

íák, mit csináljanak a sok kincs-
eseI. Fényes mulalságokat ren-
deztek s az állam pénzével keve-
set törődtek. Később már a nép
jóléte sem okozott gondot s a pa-
zarlás és a folytonos mulatság
közben kiveszett a régi erkölcs,
elpuhultak az emberek. Es így

'nem csoda, ha a hazát kereső
harcias nemzetek egymás után
szakadtak el a nagy birodalomtól"
sőt az Apennini-félsziget is idege-
nek hatalmába került.

Mikor AttilaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG a l l iá b a n , a mai
Franciaországban találkozott a
római hadsereggel, már halálos
csapást mérhetett a birodalomra.

Augusztus szobra. A l'ómai birodalom sokáig nem
élte túl ezt a veszedelmet s az

egész ismert világ felett uralkodó birodalom megbukott.
(476. Kr. u.)

Olyan nagyon fontos ez az esemény, hogy a tudósok
ezt állították határ gyanánt az ó ko r és a ko ze p ko r közé.
A római birodalom megsemmisülhetett, de egykori nagy-
ságát az elpusztult városok romjai maig is hirdetik. Akvin -

ku m és még nagyon sok város romja jelzi hazánkban
is a római hódítás korát, de valamennyi alkotás között a
legszebb az a híd volt, melyet Orsova közelében a Dunán
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7edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T r a já n császár építtetett. Ennek a hídnak romjai maig
is láthatók s a nagy alkotást az egész világ bámulta.

De nem csak a romok hirdetik e nép nagyságát,
hanem míveltsége is. A római költők, tudósok műveiből
sokat tanulnak a mai kor tudósai is. Századokon keresz- _
tül mindenütt csak latinul+ beszéltek egymásközt az
előkelő, mívelt emberek, latinul írták a könyveket s latin
nyelven tanítottak az iskolában. Ma csak a római kath.
templomban maradt meg a latin nyelv: az Isten tiszte-
letére.

És mi e nagy birodalom történetéből megtanulhat-
juk, hogy ,a birodalmak is csak addig erősek és hatal-
masak, míg lakói erkölcsös és vitéz emberek. S mihelyt
megromlik az erkölcs s elvesz a becsület, utána pusztul
az ország is.

Amikor a hunnek Európába törtek, még törzsenként
éltek. Ahol megtelepedtek, sátrakat vertek. s halászattal,
vadászaltal foglalkoztak; de azért a hadakozást tartot-
ták a legkedvesebb foglalkozásnak. Amíg így éltek,
Európának nagyobb bajt nem okoztak. De amikor Att i la

a törzseket királyi hatalma alatt egyesítette, a hunn nem-
zet hatalmával többé egyetlen nemzet sem versenyez-
hetett,

A hunnok diadalmasan nyomultak a mai Oroszország-
ban előre és a Tisza mellékén telep ed tek le.

Attilának a testvére, Buda, vetélytársa volt. Buda is
a királyságra vágyakozott. Attila azonban urat maga
mellett meg nem tűrt és Budát megölte.

Ezután már nyugodtan uralkodhatott. Igazságos kor-
mányzása alatt népe megszerette s igaz szívvel ragasz-
kodott nagy királyához. Attila Szeged tájékán lakott,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* A rómaiak latinok voltak.
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ahol pompás királyi palotát építtetett. Az elökelö embe-
rek szin tén szép házakban laktak.

Attila udvarában szivesen látott vendégek voltak a
költők is. A költők versbe szedték dicső hadi tetteit.
A szép verseket mulatságok alkalmával énekelték s a
vendégek igazi lelki gyönyörűséggel hallgatták. Attila a
vendégei elé a lakomákon arany és ezüst edényeket

rakatott, de ö maga csak
egyszerű fatányérról fo-
gyasztotta ételét, fakupá-·
ból itta italát. Szerette, ha
vendégei jól mulatnak, ő
maga azonban felette mér-

téleletes volt.
Hatalmát a szomszéd

nemzetek jól ismerték. Ke-
resték barátságát s a leg-

- több ország adót fizetett
neki. Ilyen adófizetöje voltedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T e o d o ziu s , a hatalmas gö-
rög császár is. Ez a csá-
szár azonban megúnta az
adó fizetést, de azt jól tudta,
hogy amig Attila él, addig·
az adót fizetnie kell. EI-

Attila. határozta tehát, hogy el-
. teszi lá-b alól Attilát. Azt

hitte, hogy pénzért e gazságra talál embert s erre leg-
alkalmasabbnak gondolta E d e ko n l , az Attila követét.

Egy nagy erszényt adott át tele arannyal Edekon-
nak, "és arra kérte, hogy utazzék haza, ölje meg Attilát
s aztán jöjjön vissza. Nagy úrrá és gazdag emberré teszi
-ezért 'öt a császár. Edekon AttilánakdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh ű embere volt, de
nem mert ellenkezni Teodozius császárral, sőt mutatta,
hogya sok pénznek nagyon örvend. Nyomban útra kelt,



9

itthon Attilának elmondotta a gaz tervet s egyúttal a
tele erszényt is odaadta.

Nemsokára követek jöttek Attilához Teodoziustól.
Attila. a követeket szivesen fogadta, 'gazdagon megaján-
dékozta; de amikor haza akartak menni, odaadta nekik
azt az erszényt, melyet Edekon hozott. És megizente a
császárnak, hogy erre a gazságra hiába keres embert a
húnok között.

Nemsokára ezután a római birodalom ellen kellett
Attilának vezetni hadait. Félmillió ember volt az Attila
hadseregében s :a mai Franciaországban, melyet a~kor
Galliának hívtak, találkozott aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK a la la u n i síkon a rómaik-
kal. A római hadsereget É c iu s z vezette, aki éppen

. olyan vitéz és ügyes hadvezér volt, mint Attila. A króni-
kások feljegyzései szerint ez volt az egész világ leg-
nagyobb csatája. Késő estig tartott az öldöklés. - Mikor
besötétedett, a hadakozó felek visszavonultak a táborba.
Mind a két vezér azt hitte, hogy ő vesztette el a csatát
s az éj sötétjében vissza is vonult a két tábor. A követ-
kező évben I t á l i á t rettegtelte hadával Attila s H o m á l is
el akarta foglalni, de amikor Rómáhóz közeledett, L e o dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'"

pápa kérése meghatotta s hazajött.
Hatalma ezután' nem tartott sokáig, mert amikor

lakodalmát ülte l ld ikó va l , egy germán fejedelem leányá-
val, éjjel alvása közben megindult az orra vére s ettől
megfuladt, Így halt meg a saját"/vérében az, aki vérrel
áztatta a földet, ahol megjelent.

Halála után birodalma is felbomlott, fiai egymásközt
viszálykodtak s a regék szerint C s a b a királyfi a hunn
nemzet egy töredékevel a keleti Kárpátok közé mene-
kült s ott élnek mai napig. A székelyek a Csaba hunnjait
úgy emlegetik, mint feledhetetlen őseiket.
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A n é p v á n d o r lá s .

A római birodalomra az első haláfos csapást aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh u n n

nemzet mérte. A hunnok Ázsia belsejéből jöttek Európába
a 375-ik esztendőben. A Vo lg a mellékén meghódították

az a lá n népet, s onnan előre nyomulva a ke le t i és n yu g o t i

g ó to ka t igázták le.
Attila uralkodása alatt- telepedtek le a hunnok mai

hazánk földjén s a hatalmas király fővárosa Sze g e d tájé-
kán volt. Innen vezette- Európa nyugoti és déli orszá-

gaiba rettenetes hadát, mely É c iu s s za l , a római had-
vezérrel a mai Franciaországban a ka ta la u n i :síkságon
találkozott. Innen I t á l i á b a vezette Attila hadseregét, s
megfenyegette R ó m á t , melyet - a regék szerint - az
ősz L e ó pápa szelid kérése mentett meg.

A hunnok Európa térképét nagyon megváltoztatták.
Az országukból kiűzött emberek elindultak hazát ke-
resni. Így kerültek a gótok előbb a Balkán-félszigetre s
később Itáliába s onnan jutottak el Galliába. O d o va ká r

germ~n király győzte le teljesen a rómaiakat 476-ban.
Altalában Itália volt az a hely, melynek szép verőfényes
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A hún nemzet örökségét, a mai szép Magyarországot
aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm a g ya r o k foglalták el. A magyar nemzet Ázs iá b ó l

indult vándorút jára. Európában első hazája az U r a l folyó
környéke volt, aztán a Fekete-tenger mellett tanyázott,

11

ege, szelid éghajlata, dúsan termő földje csábította a hazát
kereső embereket.

E sok, hazát kereső nép több száz 'esztendeig. nyug-
talanította Európát s éppen ezért ezt akorszakot kö-
zönségesen n é p u á n d o r lá s n a k nevezzük.

A népvándorlás ideje alatt hazánk földjén is sok nem-
zet fordult meg. A hunnok után jöttek ide az avarok, a
gepidák, longobárdok és még sok olyan nép, amelyikről
ma már azt sem tudjuk, milyen népfajhoz tartoztak. Ezek
azonban mind míveletlen emberek voltak s ez az oka
annak, hogy rendes államot itt e földön nem alkottak s
hogya legtöbbnek még az emléke is elveszett.

A longobárdok hazánkból Itáliába mentek és ott aFEDCBA
P Ó folyó mellett elterülő síkságot foglaltak el. Országu-
kat később L o m b a r d iá - n a k nevezték.

Ugyancsak a népvándorlás idejében foglalták el a
frankok a mai Franciaország helyén G a l l iá t és a nagy,
germán síkságot. A frankok leghatalmasabbak N a g y

K á r o ly császár (768-814.) uralkodása alatt voltak. Nagy
Károly hatalmas uralkodó volt s mint az összes germán
törzsek urát, a pápa római császárrá leoronázta a 800-ik
esztendőben. Utódai a német birodalmat szent római biro-
dalomnak nevezték, s a nérnet királyokat a pápa koro--
názta római császárokká.

A népvándorlást a magyarok honfoglalása fejezte be
895-ben s ebben az időben már terjedni kezdett a művelt-
ség. Amint a nemzetek elfogadták a keresztény vallást,
fokozatosan szelidültek az erkölcsök s mivelődtek az
emberek.
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s ezt a hazátedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL e b e d iá n a k nevezték A magyaroknak a
harcos-szomszédok ellen fegyverrel kellett védekezni foly-
,tonosan s a sok' harc és háború hozzászoktatta őket a
tábori élethez. Halászattal, pásztorkodással foglalkeztak
külőnben s ez az .oka, hogy a folyók mellékén és a dúsdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ,

legelőj ű síkságokon keres tek mindig új hazát.

A magyarok vándorutja.

A vitéz b e s s e n yő k háborgatásai miatt Lehediaból a
Szereth, Dnyeszter és a Pruth folyók mellékére jöttek s
ennek az ú j hazának E fe lkö z volt a neve.

Hét nemzetségből állolt a magyar nemzet. Minden
nemzetségnek külön feje volt s egyik sem parancsolt a
másiknak. A szomszéd or.szágokbana nemzetek eggyek
voltak s közös fejedelem vezetése alatt állottak. Belátt~k
a .magyarok is, hogy ők sem maradhatnak tovább kűlön-
kűlön a hét vezér hatalma alatt, elhatározták tehát, hogy
közös fejedelmet választanak.

A .legvitézebbet, a legokosabbat, a legbölcsebbet vá-
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lasztották fővezérnek, s ez az öreg Álmosnak daliás fia,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ár p á d volt.
Az új fejedelmet a vezérek ősi szokás szerint paizsra

emelték s körül hordozták a gyülekezetben, hogy lássa
mindenki. Hűséget esküdtek azdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j fejedelemnek, s meg-
esküdött Árpád is, hogy népének törvénytisztelő ura lesz
s hogy minden maradéka a nemzet tanácsa szerint kor-
mányoz.

Így alakult meg a nagy magyar nemzet s a híre hamar
elterjedt messze földön. L e ó , a hatalmas görög császár
a magyarokat hívta segítségül B o lg á r o r s zá g cárja ellen,
de amíg a magyarok a bolgárokat sanyargatták, azalatt a .
bessenyők hazájukat újra megtámadták és feldúlták. E nagy
csapás után ismét hontalan volt a magyar nemzet. De nem
keresték sokáig az ú j hazát, mert a rygések már sokat be-
széltek a Duna folyó mellékéről s a szivök oda vágyott.

El is foglalták a szlávoktól és a németektől. Karddal
foglalta el Árpád mai hazánkat, de bölcseséggel tar-
totta meg utódainak, s azóta magyar nemzet él e földön.
1896-ban ünnepeltük emlékét annak, .hogy a jó Isten ezer
esztendeig megtartotta ezt a hazát s benne a magyar
népet. S valahányszor eszünkbe jut a honfoglaló Árpád,
hálatelt szívvel áldjuk drága emlékét, hisz ő szerezte a mi
édes magyar hazánkat. .

N e m z e t i á l la m o k a la k u lá s a .

Sok uralkodó vágyakozott arra, hogy akkora biro-
dalom felett uralkodjék, mint a római volt hajdan. Az
ilyen uralkodó minden erővel hódított s azzal nem törő-
dött, hogy nagy birodalmában a nép nem lelkesedik egy
közös hazáért s hogy ahány csoport, annyi nyelven be-
szél. Ezek a nagy birod alm ak aztán ahogy keletkeztek,
úgy meg is semmisültek, mikor az erős kezű uralkodó
meghalt.



Ilyen -volt egykor a hatalmasedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh u n n b i r o d a lo m és a
nagy fr a n k b i r o d a lo m is. A hunn birodalom részekre
bomlott, mihelyt meghalt All i la . A frank birodalom sem
maradt meg a N a g y K á r o ly halála után. A hunn biroda-
lom nemzetei elvegyültek más, erősebb nemzetekkel s
hogy hová lettek, a történet erről nem tud számot adni.

A frank birodalom szintén
feloszlott a Nagy Károly ha-
lála után, de ez úgy oszlott
fel, hogy ebből az egy nyel-
ven beszélő emberek alkot-
tak országokat. Nyugaton a
régi Galliában a mai fran-
ciák ősei éltek, - ezek n e m -

ze l ié tömörültek s megala-
pították a mai F r a n c ic o r -

s zá g o l . A nagy germán-sík-
ságon németül beszélő em-
berek éltek .s ezen a vidéken
N é m e lo r s zá g alakult meg.
Ezek tehát már n e m ze t i

á l l a m o k voltak, ahol a né-
pet a közös nyelv egy kő-

zös hazában egyesítette.
Így alakult meg később

Csehország, Lengyelország,
Oroszország s még egyné-
hány ország.-A nemzeti álla-

mok megalakításában nagy része van egy kalandos népnek
is, akiknek ősi hazájuk a Skandináv félsziget volt. Ez a
n o r m a n n nép. A normannok a terméketlen norvég hegyek
között nem élhettek meg, kenyerüket tehát a tengeren
keresték és tengeri rablással, vagy amint mondani szok-
ták, ka l6 zs á g g a l foglalkoztak.

A normannok egy időben tömegesen hagyták el hazá-

Nagy Károly.
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jukat s egy részök Angliába hajózott, ahol sok háboru-
ság után egyesültek az angol-szász törzsekkel s meg-
alapítottakedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAn g o lo r s zá g o l . A három H a s z testvér a nagy
Szármát síkságon élő szlávokat egyesítette s ezekkel'
O r o s zo r s zá g alapját vetették meg (862). Franciaország
északi részét is normannok kerítették hatalmukba és
sokat háboruskodtak a franciákkal. Végre a normannok
hercege feleségül vette a francia király leányát s ezzel
megszünt a háboruskodá&
A normannok azonban nem
maradtak itt, hajóra szállot-
tak, elvitorláztak Itália déli
részére s ott a nápolyi ki-
rályságot alapítottálc meg.

Európa férképén tehát
kezdettek feltünedezni a
mai országok, melyekben a
közös nyelv az összekötő

kapocs. A nemzeti államok Normann várkastély.

alakulását a m a g ya r állam
megalakulása zárja be s ez a_tizedik század végére esik.
A nagy népvándorlás is ekkor szünt meg, tehát a nem-
zeti államok megalakulása és a népvándorlás között erős
összefüggés van.

A történetben' nagyfontosságú a nemzeti államok
alakulása, mert a közös nyelven beszélő emberek jobban
megértették egymást s ha védeni kellett hazájukat, lelke-
sebben védelmezték, mert többé nemcsak a királyért küz-
döttek, hanem az egész nemzetért és a hazáért.

A k a la n d o s hábor-nk.

Már Árpád életében megismerték Europa népei a
magyarokat. A magyarok a szomszéd országokat állan-
dóan háborgatták, de legtöbb bajt mégis a n é m e le kn e k
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okoztak. Mintegy huszszor törtek be Németországba s
mindannyiszor gazdag zsákmánnyal tértek haza.

A magyarok kiváló vitézek voltak. A háboruban ügyesedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ké m e ik előre értesítették mindenről, az ellenséget r a va s z-

s á g g a l és ügyes c s e l s zö vé s s e i tőrbe csalták. N yi la zá s b a n

nem volt párjuk s a legrendezettebb csapat sem állha-
tott meg velök szemben.

Végre a németek kitanulták a magyarok hadakozó
módját s aztán a szerencse is kedvezett nekik. Egyszer
ugyanis egy előkelő magyar vitéz került H e n r ik német
király fogságába. Ezt a vitézt amagyarok minden áron
ki akarták szabadítani. Henrik azonban csak úgy bocsá-
totta szabadon, hogy a magyarok kilenc évre b é ké t kö-
töttek vele s megigérték, hogy ez alatt a szász tarto-
mányt-nem háborgatják. A béke ideje alatt pedig Henrik
rendes évi adót fizet a magyaroknak.

A magyarok híresek voltak már akkor arról, hogy
az a d o l l s zó l megtartják híven. Megtartották ez alkalom-
mal is. A kilenc esztendő alatt Henrik nem pihent. Vára-
kat építtetett s a katonáit állandóan oktatta, tanította,
hogy legyenek ők is olyan ügyesek, mint a magyarok.
Mikor aztán a kilenc esztendő elmult, nem fizette meg
a magyaroknak az adót. Csak ezt várták a magyarok,
hogy újra betörhessenek Szászországba (933.). Henrik

"azonban készen várla s M e r ze b u r g mellett megverte a
magyarokat. A Henrik életében az tán többé nem hábor- •
gatták a szászokat.

De amihelyt meghallották, hogy Henrik meghalt s
utódja az ifjú 1.FEDCBAO lló lett, ismét betörtek és egy nagy
sereggel ostromolni kezdették Au g s zb u r g városát 955-ben.
Ottó király erre összegyűjtötte birodalmának egész hadi
erejét s úgy" indult az ostromlott város segedelmére. Még
a" természet is a magyarok ellen esküdött, mert egy nagy
záporeső kerekedett, melyben megázott a magyarok íve
s ez megnehezítette a nyilazást. A város mellett folyik a
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L e c h zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfolyó és a nagy esőtől ez is kiáradt, ami a lovasok
könnyű mozdulatait akasztotta meg. A nagy sereget a
németek legyőzték, sokat leöltek, sokan a kiáradt folyóba
haltak s estére kelve már a vezérek is fogságba kerül-
tek, akiket kivégeztek.

H é t e m b e r n e k azonban, úgy mesélték, megkimélték
az életet, hogy ezek beszélhessék el otthon véreiknek a
nagy szerencsétlenséget. Ezeket azonban megbélyegez-
ték, orrukat, fülüket levágták s úgy eresztették el. Fáj-
dalmasan esett itthon mindenkinek ez a nagy csapás, de
sokkal jobban fájt a büszke. nemzetnek, hogy hét olyan·
fia akadt, aki inkább választotta ezt a gyalázatos szaba-
dulást, mint a hősi halált. '

Mindamellett ennek a két nagy vereségnek megvolt
a maga nagy haszna. G é za fejedelem belátta, hogya sok
háboruskodás jóra nem vezethet, mert a kalandos hábo-
ruk nemcsak apasztjálc a nemzet erejét, hanem a szom-
széd országok lakói előtt is gyűlöltté válik a magyar név.
Rávette tehát a nemzetet, hogy hagyjanak fel a céltalan
háboruskodással s térjenek a békés foglalkozásokhoz.

S amint a magyarok felhagytak a kalandos háboruk-
kal, megjelentek a ke r e s zté n y p a p o k , akik a szerétet vallá-
sát hirdették. Géza maga' is megkeresztelkedett s azdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j

vallas szelid tanítása rendre ezt a nemes nemzetet meg-
változtatta. A vitézség és a harci kedv megmaradt, de
már a haza védelmében villogott ezután csak a magyar
nemzet kardja.

A m o h a m e d á n t e r j eszkedés.



A mohamedán vallás alapítójaedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM o h a m e d , aki Arábiá-
ban az arabok között kezdette terjeszteni vallását. Moha-
med ismerte jól a' zsidó és keresztény vallást s ebből a
kettőból alkotta meg az ő vallását.

Az arabok azonban hallani sem akartak erről azdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j

vallásról s Mohamedet emiatt alattomban M e kká b a n el
akarták fogni. Mohamed mikor látta, hogy milyen sok
az ellensége, Mekkáhól M e d in á b a menekült, A tanításátZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i t t is folytatta s rendre megszaporodtak a hívei, akik
csakugyan az Isten igazi
prófétájának tartották.

A Mohamed vallását a
K o r á n című szent könyv-
ben foglalták össze hivei,
Mohamed azt tanította, hogy
egy az ~!:en s Mohamed az
igazi prófétája. Elismeri pró-
fétának Jézust is, Mózest is,
de az igazi mégis egyedül
csak Ő. Híveinek a lelkére
köti, hogy naponkéntFEDCBAötször

Mekka felé fordulva imád-
kozzanak.

Mohamed. A gyakori mosakodás és
a böjtölés szintén vallásos

cselekedet. Igaz hívő Mohamed szerint csak mohamedán le-
het s minden mohamedán embernek egyszer életében el kell
zarándokolni Mekkába, a próféta sírjához. Kötelessége ezek
mellett valamennyi mohamedán nak a Mohamed vallását
fegyverrel is terjeszteni. Általában Mekka fontos szerepet
játszik a mohamedán vallásban. Annak az emléket, mikor
Mohamed innen Medinába menekült, azzal örökítették meg,
hogy éveiket ettől kezdve számítják s ez 622-ben történt.

Ez a vallás hamar elterjedt Ázsia nyugati és Afrika
északi részében. .

1 8
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A VIlI. században történt, hogy a Pirenéi félszige-
ten az 'apró országok fejedelmei viszálykodLak s ezek
közül az egyik az Afrikában kalandozó arabokat hívta
segítségüL A meghívásra ezekedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT a r ik vezetése alatt a
tengerszoroson átjöttek, a Pirenéi félsziget déli részét
elfoglalták s ott arab államot alapítottak, melynek K o r -

d o va volt a fővárosa, E hóditás emlékezetére Tarik ve-
zérről G ib r a l ié r n a k nevezték el azt a várat, melynél az
arabok a tengerszoroson átjöttek,

Az arabok uralma valóságos áldása volt 6 sokat
szenvedett félszigetnek. Kiváló uralkodóik hosszú sora
alatt a belső forrongásnak vége szakadt. Az arab ural-
kodók, a K a l i fá k minden erejüket az ország gazdagságá-
nak s a nép műveltségének emelésére fordították. Az
arab városok a tudománynak és a művészetnek igazi
ápqlói rvoltak .s ide jöttek Europa minden országából a
tudományért lelkesülő emberek. Itt tanult I I . S zi lo e s zte r

pápa is, akinek pápasága alatt a magyarok a keresztény
vallásra tértek s innen kerültek ki Európa legnagyobb
tudósai.

Iparban, ker.eskedésben is ügyesek voltak s neveze-
tes dolog, hogy Európába ők használtak először a szap-
pant és ők írtak először papirosra. 6k a feltalálói az
arab számjegyeknek s a számolásban ők voltak az elsők,
akik megkülönböztették a számok helyi és névértékét.

Az arabok országa Szent István magyar király ural-
kodása idejében már nagyon meggyengült, de végképpen
Amerika felfedezése idejében szünt meg.

S z e n t I s t v á n .

G é za fejedelem életében soka~ tértek át a magya-
rok közül a ke r e s zté n y o a l lá s r a , de p o g á n yo k is marad-
tak elegen. Amikor Géza. meghalt, ezek a pogány ma-
gyarok azt hitték, hogy könnyű lesz nekik a keresztény

2*
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vallást kiirtani. De hát nagyot csalódtak. Gézát a trónon
a fia követte, akinek pogány neveedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVa jk volt, de a ke-
resztségben I s tvá n nevet kapott.

István már igazi keresztény volt s minden erejével
azon dolgozott, hogy a magyar nemzet is szívvel, lélek-
kel kövesse a keresztény vallás tanításait. A nyugati
országokból papok jöttek hazánkha, akik megtanultak

magyarul s magyar nyel-
ven hirdették a szerétet
vallását. Elől járt a pa-
pok között G e l lé r l püs-

pök, aki István fiának is,
Imrének tanítója volt.

Csak két halalmas
főúr dacolt István ki-
vánságával. Az egyik
K o p p á n y , Tar Zerínd fia
s a másik G yu la , az er-
délyi vajda. Koppány a
mai Somogymegyének
az ura s a fejedelemnek
nagybátyja volt. Ez a
főúr kiváló vitéz és igazi
jó magyar hazafi volt,
de az ősi pogány vallás-
nak rendületlen híve

maradt. A keresztény vallás miatt csatára került a dolog
közte és István között. István a csala előtt megfogadta,
hogy ha győz, a Koppány birtokát a p a n n o n h a lm i Jlpát-
ságnak ajándékozza. 'István győzött s a fogadását be-
váltotta: Koppány minden vagyonát Szent Márton apát-
ságának ajándékozta. Ezután még csak Gyula ellenkezett
Istvánnal. Istvánnak ez· is rokona volt és István legyőzte

Gyutát is.
A keresztény vallás terjedhetett ezután nyugodtan,

Vajk keresztelése,
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több számbavehető ellensége nem volt. S amint a béke
helyre állott, István is hozzálátott az ország rendezésé-
hez. Templomokat, iskolákat építtetett. A fejedelem fele-
sége,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG ize l la a templomokat szép papi ruhákkal szerelte
fel s ezek legnagyobb részét 'ő maga varrta, hírnezte.
Mindössze három esztendő mult el István uralkodásának
kezdete óta s már az egész ország követte a keresztény
valIás tanítását.

A nagy munka befejezése után István, követeket
küldött R ó m á b a a pápához.
A követek arra kérték a pá-
pát, hogy vegye be Magyar-
országot is a keresztény or-
szágok sorába. A pápa ekkor
l l . S zi lve s zte r volt, aki nagy
lelki g-yönyörűséggel hall-
gatta a követ lelkes be-
szédjét s mikor arról is
értesült, hogy István milyen
vitéz és mégis milyen jám-
bor ember, meghatottan ki-
áltott fel:

«Én csak utóda vagyok
az apostolnak, de a ti ura-
tok maga apostol!»

S erre drága koronát vett elő, melyet elküldött Ist-
vánnak emlékezetére a térítés munkájának. Ezzel a ko-

ronával az lOOO-ik esztendőben Esztergomban Istvánt
királlyá koronázták. És azóta Magyarországon törvényes
király csak az lehet, akit ezzel a s e e r i t ko r o n á o a l meg-
koronáz nak. .

-, Így alakult meg a magyar királyság.

István a koronázás után az ország ügyeit rendezte.
Bölcs törvényeket alkotott; az országot vármegyékre
osztotta s a vármegyék kormányzását a várispánokradcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/

II. Szilveszter pápa.
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".,bizta. A várispán vezette a maga népét csatába s a béké-
ben ő volt a birója, védője a népnek.

István negyvenegy esztendeig uralkodott. Életének
végét azonban megkeserítette aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt r ó n ö r ö k lé s kérdése. Fia,
Im r e herceg huszonnégy éves korában meghalt s az Árpád
nemzetségéből még élt ugyan négy herceg, de ezekben
a keresztény papok nem biztak. G ize l le P é le r t , az István
leánytestvérének fiát ajánlotta s hogy csakugyan ne is

lehessen más a király, Va -

zu l t Nyitra várában megva-
kíttaták s a fülébe ólmot
öntöttek. Így megnyomorítva
került ez a szerencsétlen her-
ceg István elé s az öreg ki-
rály kénytelenségből bele-
egyezett, hogy örökébe Pé-
ter lépjen.

Nemsokára ezután meg-
halt István. Islván halálát
keservesen gyászolta a ma-
gyar nemzet, de ennél sok-
kal nagyobb csapás volt a
Péter uralma, aki valóságos

A szent korona. idegen zsarnok médjára dulta
fel az ország nyugalmát. De

Isten nem engedte, hogy sokáig zsarnokoskodjék, elűz-
ték a trónról s mikor német segítséggel visszafoglalta
és újra kegyetlenkedett, elfogták és szemét kiszurtr.k.
Bár kegyetlen volt ez a bánásmód, de éreznie kellett
neki is azt a kínt, amit érzett miatta Vazul.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Istvánt halála után 45 esztendővel (1083.) a római
katholikus egyház a szentjei közé avatta. Ugyancsak az
István emlékezetére avatluk nemzeti ünneppé augusztus
20-át sajó királyra emlékezve ünnepel akkor az egész
magyar nemzet.
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A h ű b é r r e n d s z e r .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Abban az időben, mikor a magyar királyság megala-
kult, rendszeres adózás és állandó katonaság Európa
egyetlenegy országában sem volt. A háborukat a vándor-
lás korában azért folytatták, hogy országokat foglaljanak
A király kezdte többnyire a háborút, melléje sorakoztak
az ország nagyjai s ezek magukkal vitték a szegényebb
embereket is, akik a háború végén ősi szokás szerint
megsarcolták a legyőzött népet.

Amint azonban fejlődött az állami élet, a királyok-
nak háború nélkül is hű emberekre volt szükségük. Arra
törekedtek tehát, hogy valami szorosabb összetartást
teremtsenek ezek között. Erre a legalkalmasabb eszköz-
nek a földbirtok kinálkozott.

A/háboruk befejezése után az ellenálló népet rende-
sen azzal büntették, hogy birtokaikat elvették, Ezeknek
egy részét a király öröktulajdon gyanánt, adta azoknak
a vitézeknek, akik foglalni segítettek. E birtokok felett
a tulajdonosok szabadon rendelkeztek.FEDCBAAz ilyen birtokot
latinosanedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l lo d iu m -n a k , magyarul s zá l /á s n a k nevezték.
A birtokok nagyobb részét azonban a fejedelem tartotta
meg. De mivel a .fejedelem maga nem győzte mívelni,
kiosztotta ezeket is hű emberei között, hogy a haszná-
latért aztán szolgáljanak valamivel. Ez a szolgálat rende-
sen abból állott, hogy a fejedelem parancsára a hűbéres
bizonyosdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs zám ú katonát állít ki s maga is hadba megy.
A megajándékozott megesküdött, hogy valameddig ezt a
birtokot birja, urának érte hűséggel tartozik s viszont az
ura is megesküdött, hogy igazságos birója és védelme-
zője lesz. Az ilyen birtok tehát h ű b é r (a hűséges szol-
gálat bére) volt. Azt, aki elfogadta, h ű b é r e s n e k s aki
adta, h ű b é r ú r n a k nevezték.

Azok a hübéresek, akik a hűbért magától a fejede-
lemtől kapták, rendszerint felette -nagy területű birtokot
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kaptak s ezek a birtokot, hogy jobban kihasználhassák,
szintén részekre osztották s hű embereiknek adták. Ezek
a kisebb hűbéresek a fejedelem hűbéresét fogadták el .
uroknak. Ennek esküdtek hűséget s ennek a parancsára
mentek háboruba s állítottákZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk i a rájok eső katonákat.

Ilyen volt aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh ü b é ve n d s ze r .

A hűbért csak akkor vehette vissza a hűbér ura, ha
a hübéres nem teljesítette azt a kötelességet, melyet a
hűségesküvel elvállalt.

A püspökök fizetés helyett szintén hűbérbirtokot
kaptak a fejedelemtől s nagyon természetes, hogya feje-
delem ezért azt kívánta, hogy ők is esküdjenek hűséget,
mikor a hűbérbirtokot átveszik. A hűbéresnek a hűbért
nagy ünnepiességgel adták át s ezt b e ik la fá s n a k , latinc-
san in o e s zt i lu r á n a k nevezték.

A középkor társas élete a hűbérrendszeren nyugo-
dott. A kinek több volt a birtoka és több a hűbérese,
előkelőbb ember volt, mint a szegényebb. És akinek
semmi birtoka sem volt, annak a jogból sem jutott semmi
és a más földjét mívelték. Ezek voltak a jobbágyok.

A hűbérrendszer a nemzeti államok alakulása korá-
ban felette hasznos intézmény volt, de amint a művelt-
ség terjedt, helyét a szabad polg~rság foglalta el.

Á lt a lá n o s z a v a r .

Szerit István mellett Gellért püspök fáradott legtöb-
bet a keresztény vallás terjesztésén. Gellért idegen or-
szágból került a magyarok közé. Amikor pedig ezt a
nemzetet megismerte, megszerette, megtanulta szép ma-
gyar nyelvünket s azután igazi ékesszólással hirdette az
ú j vallást. S az idegen papok lelkesen követték Gellértet.
Általában ekkor a papok a népnek nemcsak lelki táplá-
lékáról, hanem jólétéröl IS gondoskodtak.

A kolostorok atyái maguk tanították a népet a föld-
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mívelésre, iparra, kereskedésre. Az apácák igazi önfel-
áldozással a betegeket ápoltak, leányokat gazdasszony-
kodásra, női kézimunkára oktaUák. Ezeket az embereket
csak a hitért való lelkesedés vezette; hálára, elismerésre
alig számíthattak. A nemzet elfogadta ugyan a keresz-
tény vallást, de azért titokban még mindig hódoltak az
ősi hitnek.

Amikor aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP é te r és Ab a Sá m u e l uralkodása alatt olyan'
sok baj érte az országot, mind többen kezdették mon-
dani, hogy ez a sok nyomorúság azért éri a nemzetet,
mert elhagyta ősi hitét. Elhatározták hát, hogy ezután
csak olyan királyt választanak, aki visszaállítja hazánk-
ban az ősi pogány vallást.

Ilyen királyt reméltekFEDCBAf. An d r á s b a n , Vazul fiában.
Andrást egy nagy követség hívta meg a magyar trónra
s egyuttal elmondották azt is, hogy mit kivánnak tőle.
András még nem tudta, hogy melyik párt erősebb s emiatt
nem felelt határozottan. Ezt a habozást a pogány vallás
hívei úgy magyarázták, hogy helyesli kivánságukat, Mi-
helyt a küldöttség visszajött, rárontottak a keresztény
papokra s őket üldözni, öldösni kezdették. A kereszteket
ledöntötték, a templomokat' feldulták.

Dulás közben elfogták Gellért püspököt, felhurcolták
a R e /e n hegyre s ott egy taligára kötve, a meredek szik-
lán legurították a Dunába. A Gellért teste izzé-porra tört
s a nép igaz szívvel .siratta meg ezt a jámbor embert,
aki mindenkor csak jót cselekedett.

A katholikus egyház szentjei közé' avatta; de a
magyar nép 'emlékét azzal is megörökítette, hogy e
borzalmas eset óta a Kelen-hegyet G e l lé r t - h e g yn e k

nevezt.
Magyarországon így fordult fel a rend egészen s

bár András minden erejéből igyekezett a rendet helyre-
állítani, mégis zavaros napok jártak a magyar nemzetre,
A németek' is háborgatták az országot s az országnak
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sok zavart okozott az is, hogy András a koronáját fél- \
telteedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB é lá tó l , a testvéröccsétől.

Majd az András fia, Sa la m o n került a trónra s a
zavaros állapot ekkor még zavarosabb volt. Salamon áll-
hatatlansága miatt a polgárháború folyton dúlta az orszá-
got s a nyomorúság már akkora volt, hogy mindenki
vágyakozott a jobb jövendő után.

Anémeteli b.eavatkozása hazánk- ügyeibe.

Amikor Pétert magyar királlyá horonázták, akkor
foglalta el l l l . H e n r ik is a német császári széket. Ez a
császár Németország belső bajait orvosolta suralma
alatt országát nagy hatalomra emelte.

Ehez a hatalmas uralkodóhoz menekült Péter, mikor
a magyarok a trónról elűzték s Ill. Henrik szivesen vál-
lalkozott arra, hogy Pétert újra a magyar királyi székbe
segítse. A magyarok csakugyan vissza is fogadták, de
midőn Székesfehérváron Péter hűséget esküdött anémet
császárnak, újra kitört a lázadás. Magyarország vissza-
szerezte függetlenségét.

1. András igyekezett, hogy a rendet helyreállítsa, de
Ill. Henrik miatt nehezen ment, Ill. Henrik ugyanis azt
követelte, hogy -A"iiar-ás király is ismerje őt urának s
-Magyarországot tekintse úgy, mintha a nérriet császártól
fogadta volna hűbérbirtok gyanánt.

A független magyar nemzet azonban eJről hallani
sem akart s ebből háború keletkezett. ,tf-dfás haza-
hivatta Bélát, az öccsét Lengyelországból s reá bízta a
háborúban a fővezérséget. A német császár személyesen
vezette hadseregét hazánkba. Béla a betörő ellenség útjá-
ból minden élelmet, takarmányt elpusztított s ezen az
elhagyatott vidéken mind csalogaLta beljebb-beljebb a
németeket.

Amikor aztán a németek iszonyúan kifáradva és el-
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éhezve a Dunántúl fekvő hegyes vidéket elérték, Béla
katonáival és a föld népével megtámadta őket. Az elcsi-
gázott, kiéhezett németek csak futással menekülhettek ;
elhányták még vértjeiket is, csakhogy könnyebben mene-
kiilhessenek. A nép még hetek multán is gyűjtötte az
eldobált vérteket s azt beszélik, e miatt nevezték ezt a
hegységetedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVé r te s hegységnek.

A császár még egyszer megpróbálta a hadi szeren-
csét Magyarország ellen. Most a Duna mentén indult
Pozsony vára ellen s a Dunán nagy hajókon sok élelmet
küldött a sereg után. Béla egy. ügyes búvárral a: hajókat'
kifuratta, elsülyesztette s ügyes hadi-csellel a németeket
visszatérítette.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U I . Henrik végre belátta, hogy Magyarország ügyeibe
hiába avatkozott, megkötötte teh-át a békét 1. András
királlyal. Ez a béke nagyfontosságú, mert ebben állapí-
tották meg, hogy Magyarország és Németország között
a L a j ta vize legyen a határ.

S z e n t L á s z ló .

Szerit István halála után negyven esztendőn keresz-
tül csak zavart, háborút és nyomorúságot látott a ma-
gyar nemzet. S hogy ennek a szomorú állapotnak vége
szakadjon, a magyar nemzet királlyá választotta legdere-
kabb fiát, Béla herceg fiát, L á s zló t . S míg az egész nem-
zet örvendezett, hogy végre ilyen kiváló ember fejére teheti
szent koronánkat, azalatt Sa la m o n elvesztett királyságát
erővel akarta visszaszerezni. '

Ekkor ült a pápai trónon VI I . G e r g e ly , a leghatal-
masabb pápa, aki még a királyokkal isrendelkezeU,
s aki az engedetlen királyokat is meg tudta bITntetni,
Salamon ehez a pápához folyamodott segedelem ért. De
mikor VII. Gergely pápának a magyar püspökök elmon-
dották, hogy Lászlo milyen derék ember és Salamon az
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állhatatlanságával mennyi bajt szerzett a magyar nemzet-
nek, elfordult a pápa is tőle.

Szent Lászlóban a pápa sem csalatkozott, mert ez a
király megmutatta, hogy milyen erős egy ország, ha az
uralkodot a nép szeretettel támogatja. De azt is belátta
a pápa, hogy Salamon nem is érdemelte meg a párt-
fogását. Ez az állhatatlan ember előbb a németekkel sző-
vetkezett hazája ellen s mikor ezek is elhagyták, látszó-

lag kibékült Lászlóval, de azért szívében ellensége ma-
radt és alattomos módon élete ellen tört.

Gonosz szándékát "azonban hamar megtudta a király
s Visegrád várában elzáratta. Egy esztendőt töltött ott
Salamon. Ekkor (1083) történt, hogy VII. Gergely pápa
István királyunkat és a fiát Imre herceget, Gellért püspököt
a szentek sorába igtatta. A nagy király ernlékét örömmel
ünnepelte az ország s hogy ne legyen e napon bánata
senkinek, László megkegyelmezett Salamonnak is.

Salamont zonban a fogság nem javította meg. A ke-
leti Kárpátok túlsó felén lakó kunokhoz ment s ezeket
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hazája ellen ingerelte és be is törtek az országba, hogy
a magyar koronát a Salamon számára megszerezzék.
Alig ért a híre ennek a támadásnak Lászlóhoz, nyom-
ban ott termett s a betörőket legyőzte. A kunok feje-
delme és Salamon elmenekült, de a nép nagy része fog-
ságba került.

László a foglyokat atyai bánásmódban részesítette.
Hazánk közepén magyar emberek közé 'Ietelopítette, ahol
megkeresztelkedtek s olyan igazi magyarokká " váltak,
mintha Árpáddal jöttek volna be az ö őseik is. Salamont
többé nem látta senki. Hová lett, hol pusztult el, arról
semmit sem tudunk. Még egy párszor megpróbálták a
kunok, hogy hazánkat háborgassák, de· László király
mindannyiszor legyőzte őket s akik fogságba kerültek,
mind letelepítette.

Ezalatt Lászlónak Horvátországgal gyűlt meg a baja.
Horvátországbán ugyanis Zvoinimir uralkodása alatt bé-
kess.égben éltek a horvátok. Zvoinimir sógora volt Szent
Lászlónak, mert Ilonát, a László testvérét vette fele-
ségül. Zvoinimir nemsokára meghalt s mivel gyermekei
nem maradtak, felesége uralkodott a horvátok felett.
A horvátok azonban nem akarlak Ilonának engedelmes-
kedni s Ilona a bátyjától kért segedelm et. László a meg-
hívásra meg is jelent hadaival, a lázadókat leverte s
Horvátországot Magyarországhoz csatolta.

Országa belső ügyeit sem hanyagolta el. Bölcs tör-
vényeket alkotott s leülönösén .arra ügyelt, hogy ezeket
a bírák igazságosan hajtsák végre. A bűnös embert sem
hivatala, sem hatalmas rokonsága nem mentette meg a
bűntetéstől. Sőt minél nagyobb úr volt valaki, annál
szigorubban lakolt, mert az ilyennek jobban' kell tudni,
mi szabad és mi nem szabad s a nép ezektől várja a jó
példát.

Ilyen uralkodot hogyne szeretett volna meg a nem-
zet! László abban az évben halt meg, amikor elhatároz-
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ták, hogya keresztes háborút a Jézus sírjáért megkez-
dik (1095). Őmaga e mozgalomban részt nem vehetett
halála miatt:

Halálának a híre mély gyászba borította a magyal'
nemzetet s a szeretett király halálát három évig gyá-
szolták. Vitézi tetteit, lelkének jóságát szárnyára kapta
a rege s a magyar nép között él ma is a hit, hogy e
szent király nag-y szelleme segíti a nemzetet.

Életében N(lgy-Várad volt a legkedvesebb tartózkodó-
helye s ott alussza örök álmát is.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A p á p á k é s Iejedelrnek küzdélme.

Tudjuk, hogy a püs-
pökök is nagy hűbér-
birtokokat kaptak a fe-
jedelemtől s ezért a
fejedelemnek hűséget
esküdtek. Ez a pápák-
nak nem tetszett, mert
ők azt kívánták, hogy
minden; püspök csak
nekik esküdjék hűsé-
get s csak nekik enge-
delmeskedjék. Emiatt
sokszor volt szóváltás a
pápák és fejedelmek kö-

VII. Gergely pápa. zött s egyik sem enge-
dett a jogából. S mint

hogya hűbéres a hűségesküt ~ beiktatás (invesztitura)
alkalmával teszi le, akörül folyt tehát a harc, hogy a
püspököt hivatalába ki iktassa be. Ezért nevezik ezt a
küzdelmetedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin ve s zl i tu r a h a r c n a k .

Amikor nálunk Szent László volt a király, akkor
ült a pápai széken a leghatalmasabb pápa : VI I . G e r g e ly .



3 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ez a pápa arra törekedett, hogy minden országban csak
ő nevezhesse ki a püspököt s valamennyi püspök csak
neki engedelmeskedjék. Sőt azt is el akarta érni, hogy
még a fejedelmek is engedelmeskedjenek neki. És mind-
ezeket azért akarta így, mert sok helyen megtörtént,
hogy érdemetlen emberek is elnyerték a püspöki méltó-
ságot s ez az egyház tekintélyének- sokat ártott.

Levelet irt tehát VII. Gergely pápa a fejedelmeknek
és követelte a püspök választásának és beiktatásának a
jogát. Európában a leghatalmasabb. királyok - s ezek
között ott van Szent László is - nem engedelmesked-
tek a pápa akaratának. A pápa a magyar, angol és a
francia krrállyal nem kötött ki, de hogyedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr v . H e n r ik , a
német császár is ellenkezzék vele, azt nem tűrte el.

A leghatalmasabb fegyver az' engedetlenekkel szem-
ben a páp a- kezében az e g yh á zi á to k volt. Akit a pápa
egyházi átok alá vetett, az nem mehetett templomba,
semmiféle családi esemény vagy gyász alkalmával nem
folyamodhatott papi segítséghez s ezen felül aki neki
hűséget esküdött, annak esküjét nem kellett megtartani.

IV. Henrik tehát az egyházi átok kihirdetése után
nagy veszedelembe került s hogy ebből megmenekedjék,
a pápához folyamodott bocsánatért. VII. Gergely pápa
azt kívánta, hogy előbb töredelmesen vezekelj en. Anémet
császár tehát durva barát-csuhát öltött magára, fedetlen
fővel és meztelen lábbal várta, K a n o s e zFEDCBAa vára előtt, míg
a pápa megbocsát. Harmadnapján nyerte .meg az átok
alól a feloldásl. Szivében azonban vitte a bosszú gondo-
latát s mihelyt újra rendhe szedte magát, elűzte a pápát,
És VII. Gergely, a világ leghatalmasabb pápája emiatt
elhagyatottan halt meg.

Az invesztituraharc azonban tovább folyt, míg végre
az uralkodók majdnem minden országban egyezséget
kötöttek a pápákkal. A fejedelmek közül a legtöbben

beleegyeztek abba, hogy a pápa válassza a püspököt, de
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hűséggel tartozzék a püspök a világi uralkodónak is.
Magyarországon azonban ilyen egyezségre nem volt szük-
ség, mert itt a püspököt Szent István példájára, mindig a
-király nevezte ki. Ezért apostoli király a magyar király.

K ö n y v e s K á lm á n .

Szent László királynak nem volt fia, kire hagyhatta
volna a koronát: Az Árpád nemzetségéből azonban két
herceg számíthatott a koronára s ezedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK á lm á n és Álm o s

volt, Ezek Gézának, a Lászlót tesvérbátyjának voltak a

\ gyermekei.
László Kálmánt papságra akarta nevelni, mert ez a

herceg nagyon szerette a könyveket s ezért nevezték el
még gyermekkorában- «Könyves» Kálmánnak. A korona
tehát Almosra várakozott. Kálmán azonban nem engedte
meg, hogy pappá szenteljék s Szerit László is megvál-
toztatta tervét és Kálmánt nevezte meg örökösének,
Álmosra pedig Horvátország kormányzását bízta.

Kálmán azzal kezdette az uralkodást.r hogy a Szent
László szigorú törvényei helyett enyhébb eket alkotott.

Ebben az időben ugyanis azt hitték, hogyavaksors
'megmutatja a vádlott ember ártatlanságát. Ezt i s te n -

i t é le te kn e k nevezték. Ilyen itélet volt például az, hogy a
vádlottnak megtüzesített vasdarabeken kellett meztelen
lábbal végig lépkedni s ha ezek a tüzes vasdarabok a
lábát nem égették 'meg, csak akkor hittek el, hogy ártat-

_ lan. Másokkal forró vasat markoitattak s ehez hasonló
~ dolgokat végeztek, hogy kitünjék az igazság.

Kálmán ebben az igazságszolgáltatásban nem hitt s
a biráktói azt követelte, hogy előbb vizsgálják meg jól
a peres emberek ügyes-bajos dolgát, s úgy ítéljenek.
Éppen így kikelt a boszorkányok elégetése ellen is.
A -babonás emberek ugyanis azt hitték, hogy némelyik
asszonynak olyan titkos hatalma van, mellyel el tudja a
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tehén tejét vinni, nyavalyákat tud az· emberekre bocsá-
tani. Akiről ilyen dolgokatLbeszéltek, azzal felelte kegyet-
lenül szoktak elbánni. Rendesen elevenen égették meg :

ezeket.
Kálmán király szigorúan megtiltotta ezt, mert bo-

szorkányok a világon sehol sincsenek

Könyves Kálmán eltörli az isten-ítéleteket,

Bölcseségét hirdeti e nagy királynak Dalmácia el-
foglalása is. Kálmán ugyanis hamar belátta, hogy Ma-
gyarország igazán naggyá csak akkor lesz, ha tengert
szorez. Ezért foglalta el tehát az Adria-tenger partján
levő. dalmát városokat, hogya magyar kereskedelemnek
utat teremtsen a világ minden tájékára.

Kálmán uralkodása kezdetén indultak el Európából
a keresztes vitézek, hogya szen t-sirt elfoglalják, Egy
rendetlen keresztes-sereg volt az első, amelyik elindult.

A történet kis tükre. 3
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Ezt egy Péter nevű szerzetes vezette. De ez soha sem
ért eldcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i Szent-Sirhoz, mert hazánkban rendetlenkedni

. kezdett és pusztított. Ezért Kálmán szerte verte.
De amikor aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB o u i l lo n G o l fr ie d vezetése alatt a

rendes csapat vonult át, Kálmán ennek még az. élei-
mezéséről is gondoskodott s hogy minden a legszebb
rendben menjen, elkísérte az ország határáig a keresz-
teseket.

Sok gondot okozott Kálmánnak az Álmos nyug-
talansága. Ez a herceg nem tudott belenyugodni abba,
hogy László nem neki, hanem Kálmánnak adta a koro-
nát. Több rendben lázadt fel AJmos Kálmán ellen, de a
testvérek mindannyiszor kibékültek. A békesség azonban
tartós nem lehetett, mert Álmos még a király élete ellen
is tört.. Végre Kálmán megunta ezt a sok ármánykodást
s hogy egyszerre vége legyen mindennek. kitolatta ar.
Álmos szemét És hogy az apának ez a büntetés még
keservesebb legyen, megvakíttatta Álmosnak a fiát js,
Bélát. Álmos méltó volt a büntetésre, de a szegény
gyermek bizony ártatlan volt. Érezte ezt Kálmán is és
nagyon megbánta elhamarkodott cselekedetét, de már
nem tudott segíten i rajta semmit.

Ettől kezdve több jó napja nem volt a királynak ..
A lelkiismerete folyton vádolta s végre 1116-ban a halál
váltotta meg Kálmánt a keserves lelki szenvedéstöl.
Amikor meghalt, a magyar nemzet nagyon megsiratta, ~
mert ennél bölcsebb és 'nemesebb lelkü király még nem
ült a magyar trónon. .:

A keresztes h á b o r ú k . -

A tizedik században az emberek' között az a hit ter-
jedt el, hogy. az 1000. esztendő végén vége lész _a világ-
nak. Vallásos félelem fogta el az embereket s igyekezett
mindenki istenfélő, jámbor életet folytatni. Sokan kolos-
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torba vonultak, sokan pedig szentek hirében álló emberek
sirjához vándoroltak és ott imádkoztak. De a legtöbben
Jeruzsálemben a Jézus Krisztus sirját keresték fel.

Az ottlakó mohamedán törökök mikor látták, hogy
milyen sokan vándorolnak a szerit-sírhoz, a zarándokok-
tól vámot kezdettek szedni s aki azt nem tudta' meg-
fizetni, nem eresztettékdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l szerit-sirhoz. Ez is bántotta a
keresztényeket és nagy _szégyennek tartották, hogy a ke-
resztény vallás alapítójának a sirja mohamed valIásu
emberek hatalmában van. Ehez járult, még az is, hogy a
törökök Kis-Ázsiában elébb-elébb nyomultak s a görög
császárságot is veszedelemmel fenyegettek.

A görög császár a pápától kért segítséget a törökök
ellen.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . O r b á n volt ekkor a pápa. A zarándokok sok
panasza s a görög császár segítségkérése mind jobban
megérlelte a pápának azt a gondolatát, hogy a keresz-
tényeket egy nagy, közös vállalatra egyesíteni kellene.
II. Orbán K le r m o n i nevű francia városba Európa fejedel-
meit, előkelő vitézeit gyűlésre hívta az 1095. évben és
ott olyan sokan jelentek meg, hogy a szabad ég alatt
kellett megtartani a gyűlést.

Itt elhatározták, hogy nagy sereget gyűjtenek s a
Szeritföldet a törököktől elfoglalják. Akik ebbe a seregbe
beállottak, keresztet var-rtak ruhájukra s ezért nevezték őket
keresztes vitézeknek s e vállalatot ke r e s zte s h á b o r u n a k .

Egy teljes évig tartott, míg a keresztes seregeket

3*
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összegyűjtötték. Egy Péter nevü remete szintén gyűjtött
sereget s ezzel nyomban el is indult a Szentföldre. Ez
a sereg azonban csak rakoncátlan csőcselék volt s még
Németországban rabolni kezdett. Igy folytattak az utat
Magyarországon is, deedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK á lm á n királya garázdálkodásu-
kat nem tűrte s a rendetlen keresztes csapatot szétverte.

A B o u i l lo n (olv. Buijjon) G o tfr id serege ért először
a Szentföldre s mikor Jeruzsálem heves ostrom. után
hatalmukba került, megalapították a j e r u zs á le m i k i r á ly -

s á q o i . Első királynak Bouillon Gotfridot választották meg.
Bouillon Gotfrid azonban nem akart arflDy koronát viselni
ott, ahol a Jézus töviskorona alatt szenvedett, tehát csak
a s ze t i t s i r vé d ő je cimet fogadta el.

Ezután kisebb-nagyobb időközökben indult el egy-
egy sereg a Szeritföldre. A magyar királyok közül
I I . An d r á s vezetett sereget oda, de nagyobb eredménye
ennek a hadjáratnak sem volt.

Két és félszáz esztendeig tartott körülbelül a keresz-
tes háborúk kora s a keresztények végre belátták, hogy
ha el tudják is foglalni a szent-sirt, de idegen, ellen-
séges nép között azt megtartani nem lehet. E szerint ered-
ménytelen volt a keresztes háború. De azt ne feledjük,
hogy· a Szentföldre i~duló kereszteseknek magukat fel
kellett szerelni, élelemmel, ruhával el kellett látni s ez
az iparosoknak adott sok munkát. A tengerparti városok
lakói a tengeri. szállításra vállalkoztak s a visszatérő
hajók a forró éghajlat termékeit hozták hozzánk s a
kereskedés nagyon megélénkült. A sok utazás alattdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű -

velődtek az emberek s ami jót láttak az építés, föld-
mívelés, vagy az ipar terén, itthon is. alkalmazták.

És ez. a keresztes háborúk megbecsülhetetlen ered-
ménye.
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Kálmán király örökségét gyenge' utódok foglalták el
s az ország nyugalmát a testvérháborúk hosszú sora
zavarta állandóan. Ötvenhét esztendeig tartott ez a szo-
morú idöszak, s ekkoredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB é la herceg jutott a trónra. Ezen
a néven ez a harmadik király. I I I . B é la a görög császár
udvarában töltötte el ifjú éveit s ott sok szép és hasz-
nos dolgot tanult, aminek király korában a nemzet látta
nagy hasznát. '- .

Ez a bölcs király arra törekedett, hogya nemzet is
mívelődjék. Ő kivánta legelébb, hogy a kinek panasza van,
írásban adja. azt be a birónak s viszont ő rendelte, hogya
birák az itéleteket szintén írásban adják ki. J ó pénzt vere-

. tett s arra is ügyelt, hogya kereskedők jó mértéket hasz-
náljanak. Ebben az időben valamennyi európai fejedelem
vezetett egy-egy hadsereget a Szentföldre, csak a magyar
királyok tartózkodtak még. A római pápa Ill. Bélát kérte,
hogy vezessen ő is hadsereget a Szentföldre. Ill. Béla

. azonban azt válaszolta, hogy ö már nem mehet el, de
úgy rendelkezik, hogy fiai közül Im r e örökölje a koro-
riát s legyen utána Ő a király,FEDCBAA n t i r ' á s n a !< a kincsét
hagyja, hogy ezen gyűjtsön hadsereget s ezt vezesse a
Szeritföldre. A pápa ebben az igéretben meg is nyu-'
godott.

Ill. Béla ezután nemsokára meghalt. S míg a nem-
zet igaz fájdalommal gyászolta a jó és a bölcs királyt,
azalatt a királyfiúk között kiütött a testvérharc. András
herceget G e r t r u d , a merániai 'származású - nagyravágyó
felesége rávette, hogy azt a temérdek kincset, amit apjá-
tól kapott, használja fel arra, hogy Imre helyett legyen
ő a király, András hallgatott a rossz tanácsra' s a test-
vérek között kiütött a háború. lY1árszemben állott a két

sereg s Imre látván, hogy ha csatára kerül a dolog, a
győzelem csák az Andrásé lehet, nagy dologra szánta el
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magát. Eldobta fegyvereit, fejére tette a koronát s a
királyi pálcát vette a kezébe. Egyedül indult így el az
András táborába. Utjaban tisztelettel vonult félre előle
mindenki s a királyt sérteni senki sem merte. Mikor
aztán Imre az öccse sátorához ért, a néphez fordult és
azt mondta:

Az aranybulla kiadása.

Hazám törvényei szerint aki a király ellen pártot
üt, lázadó s ezt büntetni kell. Itt van a lázadás vezetője,
fogjátok el és kötözzét~k meg! .

Az András emberei a komoly királyi szónak némán
engedelmeskedtek, a herceget elfogták s a király paran-
csára fogságba vetették A fogság azonban nem tartott
sokáig, mert Imre érezte közeli halálát s a testvérek ki-

békültek
Imre nemsokára: meghalt' s András elérte célját:
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királya lett Magyarországnak. A könnyelmű embert azon-
ban mindenbenedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG e r t r u d vezette. Ez a gőgös asszony
minden alkalommal niellózte a magyar urakat s a leg-
magasabb hivatalokat saját német atyafiainak adomá-
nyoztatta a királlyal. A királyi udvarban határtalan volt
a fényűzés s a sok pompa és mulatság kimerítette az
országot egészen. A nép nagy nyomorűságba jutott s
mikor aztán Andrá·s egy oktalan háborúba, keveredett,
azalatt itthon Gertrudot a királyi palotában megölték

Eközben a pápa is sürgette, hogy vezesse már azt
CI hadsereget a Szentföldre, amit még az apja igért. Végre
kölcsönkért pénzzel összegyűjtött tizezer lovas katonát
s ezzel elment András is a Szeritföldre. Ez a hadjárat
újabb nyomorúságet okozott a népnek s az elégedetlen-
ség egyre nőtt. Az elégedetlen emberek pártjára állott a
király fia is, IV . B é la , s ezek azt kivánták, hogy a király
esi náljon rendét az országban.

, II. András 1222-ben összehívta az' országgyűlést s a
nemzet kivánságára megigérte, hogy ezután törvényesen
uralkodik. Ezt az igéretet irásba foglalták, erre a nagy
aranypecsétet rányomták s ezért nevezzük mi ezt a r a n y -

b u l lá n a k . Az aranyhulla igazi célja az volt, hogy az urak
kapzsiságától és erőszakosságától védjék meg a szegény
ember birtokát és szabadságát, de a király tekintélye is
épen maradjon mindenkivel szemben. S ha a király az
aranybulla valamelyik rendelkezését megszegné, a nem-
zet fegyverrel is 'kényszerítheti, -hogy törvényesen ural-
kodjék.

Elég szépen megírták ezt az aranybullában s András
eléggé is megigérte, hogy megtartja pontosan, mindamel-':
lett a nemzet sorsa jobbra nem fordult. Végre is a halál
szabadította meg a magyar népet az András király sze:"

- rencsétlen uralmától. -
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I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAndrással egy időben uralkodott Angolország-
banedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ö ld n é lkü l i J á n o s király. Ennek a királynak az ural-
kodása éppen annyi bajt okozott Angolországnak, mint
a I I . Andrásé Magyarországnak.

Az angol királyoknak akkor Franciaországban sok
birtokuk volt, de Földnélküli Jánostól mind visszavették.
E miatt az angolok elégedetlenkedtek s a nép békétlen-
sége hovatovább nagyobb lett. E közben meghasonlott
a király a pápával is,' aki egyházi átok alá vetette Jánost.

Erre aztán megrettent a
király ~ attól félt, hogy
alattvalói megtagadják a
hűséget, tehát a pápával

megpróbálta a békessé-
get. Ez azonban csak úgy
sikerült. hogy királyi jo-

gainak egy részét a pá-
pára ruházta.

Emiatt Angolországban

Az angol szabadságlevél kiadása. kií.ört a lázadás, mert az
ország nagyjai nemdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtü r-

hették, hogy gyenge királyuk a nemzetet azzal alázza
[e, hogy a- király jogaiból valamit feláldozzon. Hogy
János a lázadást megszüntesse, a nemzetgyűlésen meg-
igérte, hogy ezenlul törvényesen korrnányoz. Ezt az igé-

.retét 1215-ben egy nagy szerzödésbe foglalták, melynek
Iatin osan a neve M á g n a ká r ia , magyarul nagy szabad-
,súg-levél.

Földnélküli János ebben a szerződésben megigérte,
hogy se~l1 ő; sem utódai a népre adót nem' vetnek ki a
nemzet beleegyezése nélkül, katonát is csak az, urak bele-
egyezésével gyüjthet. Fogadta továbbá, hogy az ország
törvényeit és alkotmányát híven megtartja, megvédi és
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ha ezt nem tenné, az urak fegyverrel is rákényszeríthetik
erre a királyl.

Földnélküli János a következő évben meghalt s utána
kiskoru fia örökölte a koronát. A hatalmas főurak a kis
király uralma alatt a kirélyi tekintélyt' tönkre tették és
éppen úgy kezdtek féktelenkedni, mint a mi uraink hazánk-
ban.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV égre egy erélyesebb főúr összehívta a nemzetgyűlést,
amelyben a megyék és városok képviselői is megjelentek
Ennek a gyűlésnek máredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp a r la m e n t volt a neve s ez volt
Európában az első országgyűlés, melyben nemcsak az urak
veltek részt, hanem a nép ké p v is e lő i is.

A Mágna kárlát ez a parlament törvénybe iktatta s az
idegen emberekel a király tanácsából kizárta, Megszün-
telte a királyi önkényt s a nemzetben kifej lesztette a tör-
vény tiszteletét.

Ime, hazánkban az aranyhullát éppen. olyan körülmé-
nyek közöí.t adta ki egy gyenge király, mint Angolország-
ban a Mágna kárlát egy másik gyenge király. És a kettő
közőtt minden tekintetben megtaláljuk . a nagy .hasonló-
ságot, hisz még a királylyal szemben a nemzet ellenálló
jogát is törvényesitette mind .a kettő.

De legfontosabb ereje a két okiratnak az, hogy mai
napig ezeken nyugszik mind a két ors~ág alkotmánya.

AZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt a t á r j á r á s .

l l . Andrást a fia, IV. Béla követte a trónon. Az urak
,jól ismerték még királyfi korából. IV. Béla azt tartotta,
hogy az ország csák úgy lesz boldog, ha az urak is tisz-
telik a törvényt: Éppen azért minden erejét arra fordí-
totta, hogy az aranybullát minden pontjában végrehajtsa.
Ez azonban a főurak közűl soknak nem tetszett és zú-
golódtak .

Ekkor tájban történt, hogy Azsia belsejéből a tatá-
rok Európába törtek. Elfoglalták Oroszországot, Lengyel-
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országot és a Feketetenger mellékét s legyőzték a kúno-
kat is. A kúnok azonban' hazájukból elmenekültek s
IV Béla királynál kerestek menedéket,

Ezek hozták a hírt, hogyedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB á lu , a tatárok khánja
(fejedelme), rettenetes erejével Magyarországba akar be-
törni. IV. Béla a kúnokat barátsággal fogadta s ezek
viszont negyvenezer lovas katonával szaporították a ma-
gyar .hadsereget. A királya tatárok közeledésének hirére
ősi szokás szerint széthordoztatta az országban a véres
kardot, mely azt jelentette, hogy nagy veszedelemben

van a haza s Ilyenkor
mindenkinek sietni kell
a táborba. Az urak azon-
ban csak úgy immel-ám-
mal gyülekeztel" zúgolód-
tak s a nagy veszedelem-
mel nagyon keveset tö-
rődtek.

Ezalatt a tatárok kö-
zeledtek az ország hatá-
rához. Egy kis csapattal
D é n e s nádort a Vere c-
kei-szoroshoz küldötte a

király, hogy ez védelmezze a hazát. míg az egész se-
reg elindulhat. Pest várába tanácskozásra hivta össze
IV. Béla az urakat. Itt az urak a, királyriak a sze-
mére hányták, hogy a kúnokkal cimborál s ezeket azért
fogadta az országba, mert hadi erejüket az urak ellen'
akarja használni. Ezalatt a tatárok leverték Dénes nádor
kicsiny seregét s itthon a magyarok is kegyetlenkedni
kezdtek a. kúnokkal. Emiatt amint a tatárok haladtak
előre, nemsokára hozzájok csatlakoztak a kúnok is. Igy
történt, hogy akik barátságos szándékkal jöttek hozzánk,
az urak bizalmatlansága miatt ellenségekké váltak.

Végre a magyar sereg is feÍszaporodott hetvenezer

Tatárok.
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emberre, s ezzel indult el a király. A két sereg 1241.
április l-én találkozott aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASa jó vize mellett a M u h i pusz-
tán. A tatárok a magyár sereget itt egészen körülfogták
s néhány óra alatt agyonnyilazták. A királyt is csak
hűséges emberei tudták megmenteni.

. A szerencsétlen csata után IV. Béla Frigyes osztrák
herceghez menekült, aki a helyett, hogy vendégszeretettel
fogadta volna, még ki is fosztotta. A menekülö király
tehát. tovább ment és az Adriai tengerben levő Veglia
szigetén a Frangepán család várában és Spalatóban, Trau-
ban, Dalmácia városaiban talált igazi meuedékhelyre.

A nagy csata után a tatárok elözönlötték az onszágot.

Minden emberi képzeletet meghaladó kegyetlenséggel
pusztitották az ártatlan embereket, s ahol megfordultak,
felégetett faluk, temetetlen halottak mutatták dulásukat.

Végre a jó Isten megelégelte a sok szenvedést. Ázsiá-
ból azt a hirL hozták Batunak, hogy a főkhán meghalt.
Batu erre seregével együtt tüstént haza sietett, mert a
főkbán trónjára vágyakozott.

A tatárok kifakarodása után haza jött IV. Béla is.
Az országot siralmas állapotban találta. de' azért nem
csüggedett, A külföldról gabonát és 'marhát hozatott, ezt
népe között kiosztotta s az elpusztult lakósok helyére
külföldi embereket telepített. Az országot is csakhamar
rendbedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-s z e d te s ezért nevezték el IV. Bélát Magyaror-szág

m á s o d ik m e g a la p i tó já n a k .

Mikor aztán rendben volt minden, megtámadta Fri-
gyest, hogy bosszút álljon rajta a szerencsétlenségben
tan usított szivtelenségért, Frigyes a harcban elesett s a

,birtókát a cseh királylyal közösen elfoglalták. Az urak
ugyan tovább is féktelenkedtek. de lY. Béla mindamellett
'gondoskodott, hogy jövőre- az országot az ellenség ilyen
könnyen el ne foglalhassa. A meglevő várakat megerő-
sítette s az urak nagy részét is rábeszélte, hogy vára-
kat építsenek. A király Buda várát épitette fel.
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Saját fia ellen is harcolnia kellett IV. Bélának. Béla
.hányatott életét 1270-ben fejezte be. A nemzet pedig lát-
hatta, hogya viszálykodás mennyi szenvedést . és nyo-
moruságot hozott az országra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z ököljoq é s a h a n z a - j e városok.

Europa minden országában felette elhatalmasodtak
a hübéresek s a királyi hatalommal szemben féktelen-

- kedtek. Igy történt, hogy Németországban a tizenharmadik
század közepén két császárt is választottak, de egyik sem
uralkodhatott. A keresztes háboruk is ekkor szüntek meg.
Az urak közül nagyon sok elszegényedett ebben az idő-
ben. Ezek lovagváraikban biztonságban érezték magukat
s akárhány még az utonálló rablástói sem irtózott. A jog
és törvény- hiábavaló volt, az erősebb a gyengét elnyomta
s az igazság helyeit az erő uralkodott. Ezt a kerszak ot
azedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö kö l jo g uralmának nevezik a történetben.

Ennek a nagy fejetlenségnek a legnagyobb kárát. az
ipar és a kereskedelem vallotta. A nagy német városok
érdekeit sértette ez első sorban s mivel nem volt, aki
védelmezze őket, maguk gondoskodtak. a védelmökről.
E védekezés ügyét a városok hanzája, azaz szövetsége
karolta fel.

A középkor kezdetén a városok a király, vagy az urak
várai körül épültek, de a városi polgárság idővel meg-
váltotta a várost a hűbéres kötelességei alól s már körül-
belől az 1260-ik évben meg volt a német városok h a n za ja .

A hanza városok között előbb K ö ln , s később L ű b e c k

volt a vezető. Abban az időben, mikor Németországban
így felfordult a rend, a hanza városok oltalmazták csak
a kereskedelmet. Ezek a városok. közösen katonaságot is
tartottak s mindenek felett nagy érdemök, hogy a kalózok
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pusztításától teljesen megtisztították a Keleti- -és Északi-
tengert.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A han za városok az egész északi európai kereskedést
magukhoz ragadták s nagyon meggazdagodtak. Kezdet-
ben csak a Jcereskedelmi érdekeket védelmezték. később
már az európai országok ügyeibe is beleelegyedtek s
amelyik ország kereskedelmét hatalmukba keríthették, azt
ügyesen ki is zsarolták. A hanza városok népszerüsége
az ilyen önző politika miatt veszett el.

Mindarnellett nagy érdeme e szövetségnek, hogy a
németországi nagy fejellenségbe az utak biztosságát s
ezzel a kereskedelmet meg tudta védelmezni. Ennél azon-
ban sokkal nagyobb az az érdeme, hogy mindenütt igye-
keztek amiveltséget és felvilágosodást terjeszteni.

A hanza városokat illeti a. dicsőség, hogy leghama-
rább ők gondoltak az igazi népnevelésre. Iskolákat állí-
tottak, ezeket a kereskedők igényéhez 'alkalmazl.ák s míg
a felsőbb iskolázás nyelve mindenütt a latin volt, ők már
akkor bevitték iskoláikba a nemzeti nyelvet.

A hanza városók között Lübeck mellel.t még felette
hatalmas volt Hamburg "is: Idővel hanyatlott a hanza
tekintélye, de a városok függetlenségüket továbbra is meg-
tartották egészen a mai napig.

Amikor a bátor hajó' ok megtalálták az Indiába ve-
zető tengeri utat, akkor kezdett rohamosan hanyatlani a
hanza városok szövetsége. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S z e n t M a r g i t .

IV. Béla gyermekei között István' a vitézségnek és
igazi nemeslelküségnek volt a mintaképe : de a jámbor-
ságnak és az alázatosságnak igaz követöje Margit., a szent-

életű királyleány.
Margitot szülei a veszprémi domonkosrendi apácák-

kal neveltették. A királyleány első volt a tanulásban és
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a munkában egyaránt. Szépen beszélt latinul és olvasta
szorgalmasan a régi iratokat. Nagy örömmel tanulta meg
a magyar nemzet. történetét s ami szabad ideje maradt,
imádkozással és ájtatossággal töltötte' el.

Mikor aztán felnőtt s a tudományokban is elég járatos
volt, kérők jöttek az édes apjához. Egyik épen II. Ottokár
cseh király volt s a másik a sziciliai király. Margit azon-

. ban kijelentette, hogy férjhez soha sem megy, mert egész
életét Istennek szentelte.

IV. Béla király a Nyulak-szigetére szép . apáca-
kolostort építtetett, A királyleáuy ennek a' kolostornak
lakója lett. A nép valóságos csudákat mesélt a királyleány
önfeláldozásáról, jóságáról. A betegeket ápolta, gyógyí-

totta, . az elhagyottakat vigasztalta. A kolostor konyhá-
jában e mellett úgy dolgozott, mint ahogy most a cselé-
dek dolgoznak. Maga hordta be a vizet, .ő végezte a
konyha tisztitását. Hidegben, melegben nún dig a mu oka
mellett állott s magát sohasem kimélte semmitől.

Huszonkilenc éves koráig birta ki Margit az' apáca-
életet s akkor a különben is gyenge te s tű királyleány
meghalt. A magyar nemzet már életében szerit gyanánt
tisztelte, de az egyház szentjei közé sohasem emelte.
A nép ajkán mindaméllett Szent Margit a neve s a Nyulak-
szigetét is azóta Szent Margit szigetének nevezik.

A kolostor és a templom, mely a kelostor mellett
állott, elpusztult; de a romjai ma is állanak a gyönyörű
szigeten.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K u n L á s z ló .

A tatárjárás szomoru tanulságaiból sem okultak a
nagy urak. Pártoskodtak, viszálykodtak tovább s ezalatt
az ország nagy nyomoruságba jutott. A gyermek királynak
nem engedelmeskedtek s a királyi hatalom is hanyatlott.
S mikor Kun László uralkodott, már olyan nagy volt a
szegénység, hogya földmíves embernek még igavonó
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állatja sem volt s a szekereket embereknek kellett huzni.
Az ilyen szekeret aztán gúnybóledcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK u n L á s zló s ze ke r é n e k

nevezték el. .

Szegény Kun László azonban ennek a nagy nyomorú-
ságnak nem volt az okozója, de nem is tehetett róla,
mert az urak zsarolfák állandóan a népet s számba sem
vettek a törvényt. Pedig Kun Lászlót a külföldön is vitéz
és derék fejedelemnek ismerték. Habsburgi Rudolf német
)ürály is ennek a magyar királynak köszönhette azt, hogy
az osztrák herceg elfoglalt birtokait a cseh király meg
nem tarthatta. 1285-ben a tatárok is betörtek az országba,
Lászlo ~zonban a kúnokkal gyorsan ott termett s a Kár-
pátok aljáról visszakergette a vad ellenséget.

A király vitézsége sem tudta a féktelen urakat jobb
útra téríteni. Bevádolták a királyt a pápa előtt, hogy
minden idejét a kúnok társaságában tölti s azt is beszél-
ték, hogy ezekkel pogány módra él. A pápa a rágalmakat
mind elhitte s a királyt e g yh á zi á to kka l sújtotta. Az átok
alól- csak akkor oldotta fel, mikor megigérte, hogy a
kúnokat megtéríti s az urakkal kibékül. A szegény király
megtette még azt is, hogy az elhatalmasodott uraktól
bocsánatot kért, de az országban a .nyugalom még sem
állott helyre.

De nem is állhatott helyre a rend, mert a páp a köve-
tei csak a Kun László ellenségeivel érintkeztek s emiatt
csak azt látták, amit ezek mutatnak, de hogy az igazi
hibásak maguk az urak, azt meg nem tudhatták. Pedig
ha a király barátaival is beszélhettek volna, nem maradt
volna titok, hogy Lászlónak igaz barátai csak a kúnok,
hisz anyai ágon ezek a legközelebbi rokonok.

Végre is orgyilkosok ölték meg a királyt. Három kún
főúr vállalkozott erre a gaztettre. Ezekről a kúnok azt
hitték, hogya magyar urak béreltek fel, s ezért ezt a
három urat összevágták s nemzetségeiket kiirtották.

Az ország nyomoruságán a király halála semmit sem
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Azt a. nagy fejetlenséget, amit az ököljog kora oko-
zott Németországban, végre a választófejedelmekdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA* is
megunták s elhatározták, hogy császárt választanak.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 1 . . O t to ká r , a cseh király is vágyakozott erre a méltó-
ságra, de őt a fejedelmek nem szerették.

A svájci Habsburg várának ura, H a b e b u r q i R u d o l f

ekkor egyike volt a legderekabb és leggazdagabb urak-
nak, aki az előző császárok szolgálatában is sok érde-
met szerzett. A fejedelmek a császári székre méltónak
találták s megválasztották

II. Ottokár eddig az ideig folytonosan ellenkezett a ma-
gyarokkal. Mihelyt azonhan Habsburgi Rudolfot a választó-
fejedelmek császárra választották, felhagyott az ellenkezé-
sekkel s kezdett a magyarok kedvében járni. Hamar meg-
tudták a magyárok. hogy mi okozta ezt a fordulást.
II. Ottokár ugyanis B á b e n b e r g i F r ig ye s osztrák herceg
birtokából Ausztriát és Stájerországot elfoglalta s ezek a
birtokok jog szerint most Habsburgi Rudolfot mint csá-
szárt illették Ottokár jól tudta, hogy emiatt közte és
Habsburgi Rudolf között nem sokára kitör a háború.
Erre szerette volna megszerezni a magyarok szövetségét.

Eközben megérkeztek Habsburgi Rudolfnak is a
követei Kun Lászlóhoz, akik segedelmet kértek a ma-
gyaroktól Ottokár ellen. Kun László megigérte a sege-

4 8

változtatott, mert azok, akik a zavart okozták, ezután IS

"szabadon rakoncátlankodhattak

* Választófejedelmeknek mondották a nagyobb nérnet álla-
mok uralkodóit, akik közösen választották a német császárt.
A választófejedelmek ezek voltak: a kölni, a mainci és a trieri
érsek, a cseh király, a rajnai palotagróf, a szász herceg és a
brandenburgi őrgróf
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Kún László halála. után még nagyobb lett a zavar
az országban. A hatalmaskodó főurak közül a leghatal-
masabb,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN é m e tú jo ú r i I vá n azonnal meghivta a trónra
velencei An d r á s t . Ez a herceg az Árpád nemzetségéhez
tartozott és I L András királynak volt az unokája Veleu-
cében született sott is nevelkedett, - ezért hívják velen-
cei Andrásnak. András néven ez a harmadik király.

Mikor Habsburgi Rudolfhoz eljutott a László halálá-
nak a híre, nyomban kijelentette, hogy a magyar korona
egyedül őt illeti, mert IV. Béla ezt egyik elődjének
hűhérül felajánlotta. Ennek alapján Rudolf Magyarorszá
got tüstént Alb e r i nevű fiának adományozta.

A magyar urak ezt az ajándékozast nagyon különös-
nek találták, hisz még jól -tudták, hogy Rudolf Ausztria
urává is csak magyar segedelemmel lehetett

Akadt még egy harmadik trónkövetelő is, aki szin-
tén sajátjának tekintette Magyarországot. Ez a római pápa
volt. A pápa azt mondta, hogy Szerit István és utódai
I I . Szilveszter pápától úgy kapták a' koronát, hogy

A történet kis tükre. 4dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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delmet Habsburgi Rudolfnak s a háború a hadakozó
felek között Alsó-Ausztriában a M o r va m e ző n folyt le.
Ebben Kún - László 40 ezer magyar vitézzel vett részt.
Amikor Ottokár látta, hogy a győzelemre semmi reménye
sem lehet, belevegyült maga is a harcba s addig harcolt,
míg elesett. Történt pedig ez 1278-ban s a Habsburg
uralkodók történetében felette fontos ez az éy, mert ez
emlékezteti őket mindig arra, hogy csak a magyar nem-
zet segedelmével vehette hatalmába az első Habsburg
uralkodó Ausztriát.

A győzelem után Habsburgi RudolfIevelet írt Kún
Lászlónak, melyben örök hálát fogad' a jóságáért sigéri,
hogy ezt soha el nem feledi
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ha a család kihal, akkor, mint hübéréről újra a pápa
rendelkezik felette. Kún Lászlóval kihalt az Árpád csa-,
lád s Ill. Andrást velencei származása miatt már nem
illeti a korona. Ezért ő a magyar koronátedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM a r te l l K á r o ly -

n a k , a nápolyi király fiának, V. I s tvá n mag~'ar király uno-
kájának szánta.

A magyar urak akármilyen. féktelenkedők voltak is,
de a két idegen trónkövetelővel teljes erővel szel?be

. állottak. Albert herceg

azonban nem vette tréfá-
nak az apja ajándékozá-.
sát s fegyverrel akarta
elfoglalni Magyarorszá-
gon. a királyi széket. S a:
magyaroknak végre is ki
kellett őt verni az or-
szágból. Martell Károly-
tól is megszabadult egy
időre a nemzet, mert a
pápa meghall s nem volt,
aki pártolja.

Igy tehát élhetett volna
:,.békességben királya alatt

az ország. De az urak már
olyan hatalmasak voltak

hogya királyriak egyáltalán nem engedelmeskedtek. Sőt
azt is megtette a hatalmas Nérnetújvári Iván, hogya
királyt fogságba vetette. Emiatt azonban a köznemesek
fellázadtak, de Németújvári csak akkor eresztette ki
lll. Andrást a fogságból, amikor megigérte, hogy ezért
rajta boszút nem áll.

Az új pápa (VIIL Bonifácius) az Anjou (olv. Anzsu)
családot, amelyikból Martell Károly származott, szintén
pártfogásába vette sMartell Károly halála után annak fiát,
H o b e r l K á r o ly t akarta magyar királlyá tenni. .Ez okból

lJ I. And rás.



5 1

IIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAndrás ellen felizgatta az urak egy részét, akik Zág-
"rábban ki is kiáltották Róbert Károlyt magyar királynak.

lll. Andrást most senki sem segítette. A nagy testi
és lelki küzdelernben kimerült s az 1301-ik esztendőben
örök álomra hajtotta fejét. Utána már n-em élt férfi az
Árpád nemzetségéből. S vele be is fejeződött BZ Árpád-
királyok története. "

A lelketlen főurak sem özvegyéröl, semedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE r zs é b e t

nevű leányáról nem gondoskodtak, Erzsébetet a jegyese
is elhagyta s az utolsó Árpád-király leánya" hontalanná
lett. Egy svájci kelostorban fejezte be hányatott életét s
ennek a temetőjében alussza örök álmát.

Ö s s ze fo g la lá s .

Amikor a magyar nemzet Árpád vezetése alatt el-
foglalta ezt a hazát, fejedelmek uralkodtak. Az utolsó
'fejedelem Géza volt. Gézának -fia, István már királyi CÍ-

met viselt.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A magyarok a honfoglalás idejében sem voltak

egészen míveletlen emberek. Ősi vallásukat a babonák-
ból ismerjük s ha pogányok voltak is, de bálványokat
nem imádtak Istentiszteleteiket berkekben, források mel-
lett tartották Papjaikat táltosoknak nevezték.

Ősi foglalkozásuk halászat és vadászat volt. Ezek
mellett a hadakozást szerették a legjobban. A honfogla-
lás után is sokat alkalmatlankodtak a szomszéd orszá-
goknak s a kalandos háborúkat csak akkor hagyták félbe,
mikor ' 955-benFEDCBAA ugsbLfrgná l a németek iszonyúan meg-
verlék.

G é za fejedelem a két nagy vereség után rávette a
nemzetet, hogy építsen el, állandó lakhelyeket s többé
ne éljenek sátrak alatt. Az állandó lakás mellett meg-
kedvelték a földmívelést s akinek kevés volt a földje,
iparos lett. Keresztény papok már ebben az itőben-jöt-

J 4* .
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tek ide ti a népet tanították. A nép közül azonban még
eddig nagyon kevesen tértek a keresztény hitre s az
egész nemzet megtérítése Szent Istvárira várakozott.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sze n t I s tvá n az 1000. évre már meg is téritette a
magyar nemzetet. Ennek örömére küldötte I l . S zi lo e s z-

te r pápa a koronát s ettől kezdve a magyar királyok az
« Ap o s to l i k i r á lydcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I cimet viselik.

Szerit István munkáját Sze n i L á s zló fejezte be s az
ő uralkodása után többé nem háborgatták az ,-ország
nyugalmát az ősi hit követöi.

Az Árpádházi királyok közölt sok nagy uralkodó volt,
~kiket tisztelt és bámult egész Európa. Ezek között K á l-

m á n gondolt arra, hogy egy országra nézve milyen n'agy
fontossága van a -tengernek és megszerezte Dalmátiát,

A közmüvelödés terén legtöbb, hálával I l l . B é la

király emlékének tartozunk. Ez a király kivánta, hogy a
panaszokat a pörösködö emberek ezután írásban adják
be s az itéleteket is irásba kell foglalni.

, II. An d r á s korában a főurak a királyi hatalmat is
lenézték s hogy az országban némi rend is legyen,
1222-ben ki kellett adni az a r a n yb u l lá t .

. Az aranybulla, azonban semmit sem javított az or-
szág sorsán, mert az urak számba: sem vették a királyt.
S mikor a tatárok betörtek hazánkba, IV. B é la az
urak pártoskodása miatt nem tudta megvé.delmezni az

országot.
AFEDCBAKún L á s zló uralkodása pedig arról a legemléke-

zetesebb, hogy Ausztria hercegségét, magyar fegyverek
segedelmével nyerhétte el H a b s b u r g i R u d o l f.

Kún László halála után még csak egy király ural-
kodott az Árpád nemzetségéből: I l l . An d r á s . Sokat küz-
dött ez a király is a főurakkal. s még a trónkövetelők-
kel is meg kellett birkózni. 1301-ben halt meg az utolsó
Árpád-király s ezzel kihalt az Árpád nemzetsége egészen.

Az Árpád-királyok idejében már sokat mívelödött a

- .. '
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nemzet. Az iskolák megszaporodtak s a tanítás terén
különösen aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ze r ze le s r e n d e k szeréztek sok érdemet.
Hazánk történetet is ők kezdték megírni. Ezek a kolos-
torok mellett szorgalmasan mívelték a földeket s a nép
tőlük' hamar megtanulta a földmívelést. Az apácák a
lányokat kertészetre s varrásra, sőt olvasásra is oktattak.

Királyi családunk, királyi udva runk tiszta magyar
volt s a társalgásban csak magyar beszédet lehetett hal-
lani. Éppen azért fáj olyan nagyon, hogya sors ettől az
igazi magyar királyi családtól megfosztotta a nemzetet.

•

A nemzet jobbjainak nagyon fájt, hogy kihalt az
Árpád-család. S ezt a fájdalmat még tetézte a trónköve-
telők pártoskodása s ezzel kapcsolatosan a főurak fék-
telcn kedése. Végre a nemzet belátta, hogy valamennyi
trónkövetelő között R o b e r t K á r o ly a legérdemesebb,
tehát melléje állottak. Azt azonban kijelentették, hogy
szabad akaratjukból s nem a pápa kivánságára választ-
ják királlyá,

Károly megérdemelte, hogya szerit koronánk at a
, fejére tették, mert az országban a rendet helyreállította.

Az urakat megfékez Le, s a törvénynek régi tekintélyét
visszaállította. Visegrádon fényes palotában lakott udvari
népével együtt. Itt az akkori szokások szerint nagyszerű
tornakat és versenyeket rendezett, amivel ide édesgette
az előkelő magyar és külföldi ifjuságot egyaránt. Igazi
daliás idők voltak ezek, amikor a nemzet megismerhette
királyát s meg is szerette.

Visegrádon sűrűn találkoztak az európai fejedelmek
IS, akik viszálykodásaik alkalmával szivesen fogadt.ák,
ha Róbert Károly lesz közöttük a békebiró.

Károly a fiát, L a jo s t szívben lélekben magyurrá ne-
vélte, s a Róbert .Károly halála után a nemzet igaz szere-
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tettel koronázta Lajost királlyá. Vitéz ség és bölcsesség
párosulf e magyar királyban, akit a történetírók a «Nagy»
melléknévvel tiszteltek meg.

Nagy Lajos mindjárt uralkodása kezdetén háboruba
keveredett a nápolyiakkal. Nagy Lajosnak az öccse,edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAn d -

r á s feleségül vette J o h a n n á t , a nápolyi .király unokáját.
András Johannával együtt örökölte a nápolyi királyi ko-
ronát, de később Johanna Andrást megfojtatta. Emiatt
aztán Nagy Lajos Nápolyba vezette a had seregét, hogy
a gyilkosokat megbüntesse. Ezekben a háborukban egész
Európa megbámulta a magyar daliák vitézségét.

Mikor aztán meghalt
a lengyel király, a vitéz
lengyelek Nagy Lajost
választották királyukká.
A Balkán-félsziget na-
gyobb része is hatalmába
került Nagy Lajosnak s
ekkor már olyan nagy
volt birodalma, hogy há-
rom tenger mosta ha-
tárát.

De Nagy Lajos emlékét ezeknél a háhoruknál sok-
kar szebben őrizte meg a bölcsessége. Az apja uralkodása
alatt alkotott törvényeket megjavította s a megkezdett
úton tovább haladt.

Miudenekelött a honvédelmet rendezte. Az olyan
úrnak. aki két-három száz embert állít csatatérre, meg-
engedte, hogy ezt a csapatot c im e r e s zászlója alatt ve-
zesse. Az ilyen urak .a «zászlós ú r» címet viselték. A ki-
sebb hirtokos emberek a vármegye zászlója alatt harcoltak.
Ezeket a csapatokat b a n d é r iu m o kn a k nevezték.

A birtok felett úgy rendelkezett, hogy ez a család
örökös tulajdona maradt, de az ősök után csak fiú örö-
kölheti s eladni nem szabad. Ez~el azt akarta elérni,

Magyar hajók Nápoly alatt
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hogy a földbirtokos csak a katonaságnak élhessen és ne
szegériyedjék el. Éppen azért a nemesember birtokát a
jobbágy mívelte s az urának a terményei kilenced ré-
szével adózott. Ennek a törvénynekedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő s is é g volt a neve
s a magyar nemesség ez alatt élt egész 1848-ig.

Lajos halála után emlékét a magyar nemzet azzal
, tisztelte meg, hogy leányát,

M á r iá t leoronázta királlyá.

Mária később férjével, Zsig-
monddal uralkodott.

A viszálykodások újra
visszatértek, mintha csak
a daliás idők elmulására
vártak volna. S hogy a
nemzet aggodalma még na-
gyobb legyen, \ délfelől há-
borgattáK az országot a
törökök is.

Zsigmond az európai fe-
jedelmek segítségével egy
nagy hadsereget gyüjtött s
ezzel akarta -útját állani a
lőrőkök előrenyomulásá-

nak A törökök azonban
megvertek ezt a hadsere-
get N iká p o ly mellett és
Zsigmond király is csak

nagy nehezen tudott haza -Zsigmond.
menekülni.

A szerencsétlen hadjárat után az urak zúgolódtak és
Zsigmond ezt kegyetlenséggel akarta elfojtani. De az
urak Zsigmondot fogságba vetették s csak akkor bocsá-
tották el, mikor esküvel igérte, hogy törvényesen ural-
kodik ezután.

És Zsigmond ezt meg is tartotta. Nemcsak törvé-dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
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nyesen uralkodott, hanem bölcs törvényeivel még ki is
engesztelte a nemzetet, s mikor meghalt, igazán sajnálta
a nemzet, olyan jókirálya volt.

Róbert Károly pénze ..

A Iovaqkor,

A keresztes háborúk k orában az emberek lelkén
mély vallásos érzés uralkodott. Ennek pedig első sor-
ban az erkölcsök szelidülése járt a nyomában. Nemes-
ifjakból társaságok alakultak, amelyek maguk elé célul -
tűzlék, hogy a gyengét, az ártatlant, az özvegyet, az
elhagyatottat védelmezik s a hitért harcolnak Ezek vol-
tak aFEDCBAlovagok. .

Lovag akármelyik tisztességes nemes ifjúból lehe-
tett. A szegényebb nemes fiút apja a hűbérúr, vagy
másdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI előkelő lovag várába küldötte s ott az úr gyer-
mekeivel megtanult lovagolni, vívni, fegyvert forgatni.
A vár papja tanította írni-olvasni s a vár asszonya vigyá-
zott rájuk, hogy életüket jó erkölcsben töltsék el s min-
denkivel szemben illedelmesen viseljék magukat.

Tizennégy éves korában már fegyverviselő ifjúvá,
apróddá avatták az ilyen fiút. Ettől kezdve vadászatra,
harcba ellcisérte ő is az urát. Huszonegy éves korában
lovaggáüfö tfék. Ez nagy ünnepiességgel történt meg. Ha
ezt a kort a csatatéren érte meg, ura ott ütötte lovaggá,
rendes körülmények között azonban a templomban végez-
ték a lovaggá ütést. A lovaggá ütés alkalmával ura a
kardjával háromszor érintetle az ifjú vállát. Ez a három
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ütés jelképezte az utolsó sértést, amit megtorlas nélkül
el szabad tűrni.

A keresztes háborúk ideje alatt lovag-társaságok
alakultak s ezek később valóságos szerzetes módra éltek.
Ezek voltak aedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlo va g r e n d e k . Ezek tagjai megesküdtek,
hogy a keresztény vallást f~gyveres erővel is terjesztik
a hitetlenek között.

R o b e r t K á r o ly királyunk hazánkban is igyekezett
az ifjúsággal a lovag-életet megkedveltetni. Visegrádi
udvarában sOkSZ_Ol'rendezett nagy lo u a q já lé ko ka t , me-
lyeken idegen országok lovagjai is megjelentek. A király
felesége a magyar urak leánygyermekett fogadta udva-
rába s ezeket önmaga nevelte, oktatta. A lovagjátékokon
ezek a leányok adták át a győztes vitézeknek ~.koszorút,
vagy a király más ajándékát. Ezt a kerszakot már csak
ezért is méltán nevezhetjük d a l iá s id ő kn e k . Ezek az idők
adták nekünk N a g y L a jo s t , késöbb M á tyá s királyt s
mellettük megannyi sok derék daliát. /

A lovagoknak kösz.önhetjuk, hogy Európa minrlen
országában megszelidültek az erkölcsök s különösen a
nőkkel szemben kifejlődött az udvariasság. A lovagok
érdeme. hogy ma is a' férfi erények között a legelső
helyen áll az a d o l f s zó szentsége és az ig a zs á g védelme.
A lovag szó tehát az igazi le!ki nemességet jelenti s az
olyan embert, aki a gyengét', de különösen a nőt bán-
talmazni meri, mint durvalelkű embert, megveti min den
lovagias gondolkozású ember.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H u n y a d i J á n D s .

A törököle hatalma napról- napra nőtt s már Magyar-
országot is rettegtették. Az isteni gondviselés azonban
ekkor ajándékozta meg a' magyar nemzetet H u n ya d i '

. J á n o s - s a l , aki fel tudta tartóztatnia hatalmas hódítókat.
Hunyadi János Vu k B u iy i erdélyi köznemes fia volt.
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Ifjúságát a királyi seregekben töltötte' el s itt ismerte
őt megedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ s ig m o n d király. Ugyancsak Zsigmond király
ajándékozta neki vitézségeért ,és hűséges szolgálatáért
H u n ya d vá r á t . Ettől kezdve életét a törökök ellen küzdve
töltötte el s e küzdelmekben fejlődött ki a legnagyobb
hadvezérré.

A nemzetnek nagy szüksége volt e férfiúra, mert az
ország főurai újra pártoskodtak Pedig belső békére
sohasem volt nagyobb szükség, mint most, mert a törö-
kök az ország déli részét háborgatták sőt M e zid bég

vezetése alatt be is törtek
Erdélybe. Mezid hég kiadta
a parancsot, hogy rnin-
denekfelett Hunyadit kell
elpusztítani ~ aki élve, vagy
halva kezébe adja Hunya-
dit, féuyes rjufalomra szá-
míthat. Hunyadinak egyik
alvezére, K e m é n y S im o n a
kémeitől ezt megtud ta s rá-
beszélte Hunyadit; hogya

Vajda-Hunyad vára, csata napján cseréljen vele
fegyvert, lovat és ruhát.

Sze n i -L m r e mellett találkozott a két sereg. A török
katonák a Hunyadi ruhájában levő Kemény Simonra
'törtek mind, nemsokára meg is ölték s holttestét örömrival-
gással vették körül. Az igazi Hunyadi azonban ekkor
támadott rájuk s az örömrivalgast a félelem ordítása
váltotta fel. Estére a csatateret a török holttestek ezrei
borították s a magyarok kezébe került a törököknek
minden kincse, vagyona.

A török szultán ujabb sereggel támadotta magyarokra,
de Hunyadi a Vaskapunál tönkre verte ezt is. Még több
nagy veresége után a szultán békét kért a magyaroktól.
A magyar nemzet szivesen kötötte meg a békét a törökök-
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kel s esküve) fogadták, hogy tíz esztendeig egymást nem
háborgatják A pápa követe azonban rábeszélni kezdette
a magyarokat,' hogy most kellene Iciverni a törököket
Európából, mert a sok vereség elgyengítette.edcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU lá s zló

királyt az eskü alól feloldotta s a nemzet a törökök
ellen támadó háborúra készült. El is indultak Török-
országba. Vá r n a mellett (1444) találkozott a magyar
sereg a török sereggel s mikor a törökök észrevették a
királyt, rárohantak s nehány perc mulva már a fejét
lándzsára tűzve hordozták körül a táhorban s azt kiabál-
ták: e<lgy bünteti Allah, aki esküjét megszegi 1» Maga
Hunyadi is nagy hajjal menekült meg.

Itthon újra dühöngött a pártoskodás s egyelőre úgy
intéztékdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd a dolgokat, hogy Hunyadit kormányzónak
választották, míg V. L á s zló , a gyermek király nagykorú.
lesz. Az urak közül leülönösen C il le y , a kis király nagy-
bátyja áskálódott mindig Hunyapi ellen; De Hunyadi
most nem tehetett semmit Cilley ellen, mert I I . M o h a ~

m e d szultán egy óriási hadsereggel közeledett Magyar-
ország felé s azt hirdette: «Amiképpen csak egy lsten
van az égben, azonképpen csak egy úr lehet a földön '»

A főurak e- nagy veszedelemben egészen magára
hagyták Hunyadit. De hű embereiben most sem csalódott
a nagy hős s egy jámbor olasz barát állott még melléje,
ennek a neve K a p is zi r á n J á n o s . Ez a barát lelkes beszé-
deket intézett a néphez, s a fényes lovagok mellé hamar
odaállott az egyszerű földmívesekből s mcsteremberek-
ből álló sereg is. Ezalatt a törökök ostromolni kezdet-
ték N á n d o r fe h é r vá r i . A magyar. sereg újra megmutatta,
hogy méltó anagyhadvezérhez s a törököket legyőzték
A történetírók erről a csatárol azt jegyezték fel, hogy
ezer éves történetünkben a magyar nemzetnek ez. voll a

legszebb csatáj a.
S míg a keresztény világ ünnepelt e fényes győze-

lem hírére, azalatt Hunyadi János a táborában dühöngő
. \
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ragadós betegséget megkapta és 1456. augusztus l1-én
68 éves korában meghalt. E hírre gyászba borult miriden
magyar ember lelke s a török szultán is megkönnyezte
a nagy vitéz halálát. Csak egy ember volt, aki örvende-
zett e nagy gyászban s ez: a gonoszlell,ű Cilley volt.

A római birodalom mikor már olyan nagy volt, hogy
felette egy ember nem uralkodhatott, keleti és nyugati
birodalomra oszlott. AnyugatinakzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARóma volt a fővárosa
s a kelelinek Konstantinápoly. A népvándorlás alatt
476-ban elbukott a nyugati birodalom s helyén új orszá-
gok keletkeztek. A keleti birodalom azonban még majd-
nem ezer esztendeig állott s görög csá szá rság volt
a neve.

A keresztes háborúk idejében már gyengülni kez-
dett ez a birodalom is s abban a korban, amit hazánk
történetében da liá s kornak szeretünk nevezni, már csak
utolsó napjait élte a görög császárság. Gyengeségének
az oka egyfelől a sok benső viszálykodás volt, másfelől
egy hatalmas ellenség, mely Ázsia felől mind jobban-
jobban háborgatta. Ez az ellenség a török nemzet volt.

A törökök, kiket első fejedelmök után oszmánoknak
is neveztek, Kis-Ázsiában laktak, s Urkán nevű vezérük
vezette őket hódító szándékkal a Balkán-félszigetre. Ez
a vitéz, harcos nép hamar elfoglalta az egész félszigetet .
s 1453-ban már Konstantinápoly is az övék volt.

A törökök mohamed vallású emberek s Európát
egészen meg akarták hódítani; de a magyarok vitézsége
s különösen a Hunyadi János bölcsessége feltartóztatta

őket. Azt azonban már senki sem tudta megakadályozni,
hogya Balkán-félszigeten a görög császárság helyén' a
hatalmas Törökország meg ne alakuljon.

Konstantinápoly elfoglalása után a görögök tömege-
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CilleyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHunyadi Jánost még a sirjában is gyűlölte.
AztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ gonos~ lelke nem tudott megbarátkozni azzal,
hogy valaki ebben az országban különb ember legyen,
mint ő. S míg a nemzet a nagy fiát siratta, Cilley azon
törte a fejét, miképpen pusztítsa el a Hunyadi két fiát,
Lászlót és Mátyást.

Hunyadi János halála után Lászlo, volt Nándor-

fehérvá r kapitánya. Cill ey rávette V. Lászl6 királyt, hogy
ezt a várat vegye el Hunyadi Lászlótól, s bízza némel

zsoldosokra . A királyt nagy kisérettel vezette ide Cill ey,
de Hunyadi László már értesült arról, hogy mi a szán-
dékuk s a várba a kiséretet nem eresztette be. Itt aztán
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sen vándoroltak ki. A tudósok is elszéledtek az európai
nagy városokban és ezek tani/á ssa l és könyv-írá ssa l fog-
lalkoztak. Tanítványaikat megismertették a régi görög' és
latin irók remekmííveivel, akik aztán arra vágyakoztak,
hogy saját nemzeti nyelvükön is alkossanak ilyen szép
műveket. Az olaszok között akadtak legelébb olyan nagy
szellemű emberek, akik olasz nyelven írtak gyönyörű
elbeszéléseket, költeményekeL. Példájukat követték a többi
nemzetek s rendre minden nemzet a saját nyelvén mí-

• velte a tudományt, ápolta a költészetet. Ezt akorszakol
a meqújulá s korának, franciásan reneszánsz kerának ne-
vezik. . .

S míg a törökök hódító terveikkel rettegtették a
világot, ime a tudomány és a művészet éppen akkor
éled újra, hogy a nemzetek nyelvén igazi kőzkincse le-
hessen minden embernek egyaránt.

És különös véletlen, hogy a nyugat római birodalom
bukása után nemzeti á llamok alakítására vágyakoztak az
emberek s a keleti birodalom bukása után meg a nem-
zeti nyelves irodalom ápolása újul fel mindenütt.
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Cilleynek négyszemközt megmondta, hogy jól ismeri
gonosz terveit. Erre Cilley a kardjához kapott s meg
akarta ölni orozva Hunyadi Lászlót.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA csapást azonban
László a gyürüjével felfogta s a zajra odasiettek aLászió
emberei, akik aztán a szó teljes értelmében felkoncolták
Cilleyt.

A király Hunyadi Lászlónak megkegyelmezett ugyan,
testvérének fogadta, de azért ellenségei felcsalták Budára,
ott elfogták s a király néhány nap mulva -kivégeztette,

Soha még nemzet úgy fel nem háborodott, m int a ma-
gyar egyalázatos gyilkosságon.-s hogya nemzet a király
ellen fel nem lázadt, ennek oka az volt, hogy V. László
nemsokára meghalt s a király halála' megválloztatott

mindent. A nemzetnek most c~ak egy kivánsága ~olt:.
legyen magyar em_er a király s ez a király legyen a
Hunyadi János fia: Mályás. És a nagy bánatot, melyet
a Hunyadi László halál a okozott, teljesen kiengesztelte
a Mátyás királlyá választása.

Mátyás ~ekkor még csak 15' éves volt sa cseh király
tartotta fogságban. Fényes követség hozta haza s kis-
korúsága idejére a kormányzást Szilágyi Mihályra, a
Mátyás édes anyja testvérére bízták. Szilágyi gyámságát
azonban Mátyás nem tűrte sokáig, az öreget elküldötte a
törökök ellen s ott elfogták és kivégezték.

Mátyásnak uralkodása kezdeténépp,en azokkal a
nehézségekkel kellett megbirkózni, melyekkel Hunyadi
János is küzdött. Az urak nem sokat törődtek az ország
dolgával, a törökök is háborgatták a déli részelmt' s
a szomszéd- nemzet királya, osztrák Frigyes is a magyar.
királyságra vágyott. Mátyás a nagyura kat nagylelkűségé-

. vel ésbölcs mérséklettel pártjára hódította, a törököket
legyőzte. s Frigyesnek is megmutatta, hogy a magyar
nemzettel nem .ó ingerkedni. Ausztriának legnagyobb
részét elfoglalta s hatalmába kerítettezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABécset is.

E nagy győzelmeit Mátyás a hires _fekele seregnek

.-



Mátyás király a tudósok között.
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köszönhette. Ez a sereg volt Európában az első nagy
állandó katonaság s Mátyás ebbe az ország' és a külföld
legjobb vitézeit gyűjtötte össze. Katonái úgy szerették,
mint tulajdon apjukat, mert Mátyás nemcsak vezérük
volt, hanem a háborúban rninden szenvedésüknek osztá-

lyosa is.
A szegény emberek is éppen így szerették Mátyást,

mert ez a király sokszor járta be az országot álruhába
öltözve, hogy saját szemeivel lássa, miképpen bánnak
az urak a jobbágyokkal. S ahol igazságtalanságot tapasz-

talt, a büntetés soha el nem maradt. Ezzel érdemelte

meg, hogy a nép azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«igazságos)) jelzővel tisztelje meg.
A királyi udvarban szívesen látta a költőket és a

tudósokal s ezekkel társalkodott a legszívesebben. Nagy-
szerű kön yvtárf gyüjtött .össze s mindent elkövetett,
hogy a nemzet maga is mívelódjék. Hazánkban az első
könyvnyomtató műhelyt is ekkor állították fel s az első
nyomtatott könyv Magyarország története: a Buda i Kro-
nika volt.

Uralkodása alatt, boldog volt a nemzet s halála után
sokszor emlegették ezt a jó királyt, A közmondás mai
napig hirdeti: M.egha ll M.á tyá s kirá ly s oda az igazság!



Nevezetes találmányok azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkőzépkorban.

A középkor vége felé már nagyon megváltozott az
emberek gondolkozása s minden országban mutatkozott
a vágyódás valami új, valami jobb után. S ezt a vágyódást
egy-egy világraszóló találmány részben ki is elégítette.

Egyik ilyen fontos találmány volt azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArongypapiros·
o

Régen pergarnentre írtak A pergament vékony.bőrből
készült s emiatt a könyvek is nagyon drágák voltak, a
rongypapiros feltalálása után azonban' már szegényebb
ember is vehetett papirost.

A könyvek még mindig drágák voltak ugyan, mert
kézzel kellett írni ázokat. Végre egy Gutenberg János

nevű német 1450-ben feltalálta a könyvnyomtatást is.
Ettől kezdve könnyebb volt a könyvek terjesztése. A nép is
vásárolhatott könyvet s terjedt a míveHség. E találmány
után a' tudomány az emberiség igazi közkincse.

Ugyancsak a középkor végén vette észre egy tutajos
a mágnestűnek azt a .sajátságát, hogy egyik végével
északra s a másikkal mindig délre mutat. A mágnestű-
nek is felette fontos szerepe van az emberi mívelődés-
ben. Addig ugyanis a hajósok nem mertek a tengerpart-
tói messze behajózni a sík tengerre, mert attól féltek,
hogy ha ködös idő lepi meg, nem tudnak tájékozódni s
elvesznek a nagy tengeren. A mágnestű azonban mindig
tisztán mujaíja az északi és a déli irányt, tehát biztos
eszköz a tájékoz ódásra. A merészebb hajósok hamar fel-

ismerték a mágnestű o nagy jelentőségét és ennek a sege-
delmével vállalkoztak arra, hogy ismeretlen vidékek felé
hajózzanak.

6i

Sajnos, hogy ez a jó király nem hagyhatta méltó
utódra kororiáját, Utána újra gyenge király került a
trónra s a szepen rendbe szedett országban -,ismét fel-
fordult minden.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

./'dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c - - - - - -1



A magyar főuraknak nem tetszett a Mátyás igazságos
uralkodása; olyan királyt akartak tehát a trónra ültetni, .
aki tőlük függjön. Ezért választották a lengyel szárma-
zásúzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUlászlót IÚrállyá. Ez a király még magyarul sem
tudott s máskülönben. is mindent az urakra hagyott.
Uralkodását azzal kezdette, hogy az urak kivánságára
megszüntette a Mátyás király törvényei szerint kivetett
adókat .

UIászlónak szintén háborúval kellett királyi székét
biztosítani, mert Miksa német király is vágyakozott atsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5A történet kis tükre.
/
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Az időmérésre a homokórát használták régen, de
már II. Szilveszter pápának volt rendes ütőórája is.
A zsebórát azonban csak az 1500. év táján találták fel.

S míg e találmányok mind csak javára váltak az
\

embereknek, azalatt egy másik találmány' a háború bor-
zalmait változtatta' meg. Ez a ta lá lmányapuskapor .

Amíg ezt nem ismerték, addig karddal, nyillal harcoltak
s az ágyút a faltörő kos és köhajító gép pótolta. A puska-
por megismerése után már puskákkal és ágyúkkal har-
coltak s a csaták sokkal borzalmasabbakká váltak. De
vége volt vele a lovagkornak is, mert ezzel a fegyverrel
a gyönge ember is ledönthette a leghatalmasabb páncé-
los vitézt.

Hazánkban a török háborúk idejében már ismerték
a puskaport, de a harcban a magyar ember előtt még
mindig a kard volt a férfihez legillőbb fegyver.

Mátyás király magas míveltségét, tudományszeretetét
semmi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a könyv-
nyomtatás feltalálása után nemsokára Magyarországon is
dolgozott már egy könyvnyomtató. Mátyás különben is
a mívelődés felkarolásában megelőzte Európa valamennyi

uralkodóját.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az ország hanyatlása.
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magyar trónra. A magyar főurak jobbjai azonban a Má-
tyás király híreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[ekeiesereqéoel kiverték Miksát az OI'-

szágból. Ugyancsak megfékezték a délről betörő törökö-
ket is. A király jövedelme azonban az adók megszün-
tetése .miatt 'kevés volt s a fekete sereg - fenntartásáról
gondoskodni nem lehetett.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA sereg emberei a népet"
.rabolni, fosztogatni kezdették s végre is fegyveres erő-
vel verte szét Kinizsy Pál, a híres vezér, azt a sereget,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf

amelyik annyi dicsőséget szerzett a magyar nemzetnek.
Ebben az időben járt

Rómában Bakace Ta -
-más, esztergomi érsek, "
hogy ő is részt. vegyen
a pá uaválasztásban. Itt

mondták neki, hogy a
törökök megtámadták
Magyarországot. Bakács
a pápától tüstént enge-

delmet kért, hogya ma-
gyar parasztokból ke-

resz/es sereget gyűjt-
hessen a törökök ellen.

II. Lajos király. De amire Bakács haza-
ért, a törökökkel a ma-

gyarok már a békét is megkötötték. Ezzel azonban Ba->
kács nem sokat törődött, a pápa levelét kihirdette s a
papok a föld népét felszólították, hogy fegyverkezzenek
a törökök ellen. Hiába mondták az urak Bakácsnak, hogy
az elnyomott paraszt ember kezében veszedelmes dolog
lesz a fegyver, azért csak gyűjtötte tovább a sereget.

A paraszt-sereg vezérének "DÓzsa Györgyöt válasz-
tották meg, akit székely származása miatt közönségesen
Székely Györgynek hivtak. Mikor aztán a sereg össze-
gyült, eszük ágában sem volt, hogy a törökök ellen har-
coljanak, hanem valóságos irtó háborut kezdettek az urak -
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és a főpapok ellen. Azt a sok szenvedésl, amit annyi éven
át tűrtek, szenvedtek a hatalmasoktói, most megboszulták.
De sokra nem mentek vele, mert Szapolyai István erdélyi
vajda Temesvárnál leverte a lázadókat. A vezetőket s ezek
között Dózsa Györgyöt iszonyú kinzásokkal végezték ki.
Ennél azonban borzasztóbb volt az a büntetés, amellyel
még a késő unokáikat is sújtottak. Törvénybe foglalták
ugyanis, hogya parasztok . , .
ezzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMt alá zadá s ért elves z- r-'--cS'7,O"L·l"1<Ji"""1~:yr....,...,""~....., .••..••.:"-"

tették minden szabadsá- TVRCHARVM

guka-t s örökös szolga-
ságra kényszerítették őket
és minden maradéknkat.

Így bűntették meg

a szegény parasztot. Eb-
ben a hazáb~nezután
a' munka és a szenvedés
'maradt csak osztályré-
szük, s nem volt aki

. védelmezze őket. Hogyne
emlegették volna hát igaz
szeretettel a néhai jó Má-
tyás királyt, aki a sze-
gény parasztembert is sze-'
rette, s az urak zsarnok- Szulej mán.

ságálól megvédelmezte.
Ilyen volt az ország állapota, mikor Ulászló meghalt.

Utána, fia, II. La jos, egy kiskoru -gyennek örökölte a ko-
ronát. Természetes dolog, hogy a gyermek király mellett
még jobban féktelenkedtek az urak. Pedig már készen
várt a. 'veszedelem, 'Szulejnuin, a hatalmas török szultán

ugyanis rettenetes nagy seregével nyomult előre s már
Belgrád és Szabács várát el is foglalta.

A veszedelem hirére a király zászlói alá' gyengén ,
gyülekeztek az urak s a haza, jobbjai szomoruan tapasz-

5*
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talták, hogy az engedelmesség, önfeláldozás a nemzet
nagy részének szivéböl kiveszett egészen.

A mohácsi mezőn találkozott a két sereg" 1526-ban.
Körülbelül 28,000 magyar· vitéznek kellett megküzdeni
ötször annyi törökkel. A magyar táborban ott voltak
majdnem mind a püspökök is, s a fővezér -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATomorqdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
P á l - maga is érsek volt. A magyar vitézeket vád nem
érheti a csata iniatt, mert vitézül harcoltak s megmutat-
ták, hogy ha élni nem tudtak a hazáért, meghalni érette
készek. És ott estek el majdnem valamennyien és ott
pusztult el az ifjú király is. A török sereg nagy diadal-
lal nyomult előre Budavár ellen s onnan az egész ország
ellen.

A mohácsi csata a legszomorubb emlékeink közé
tartozik; mert nemcsak a magyar sereg, hanern hosszu
időre hazánk függetlensége is ott veszett el. Száznegyvenöt
esztendeig uralkodott a török hazánk nagy részén s feljes
függetlenségünket még mai napig sem nyertük vissza.

És ezt a pártoskodás és a féktele~kedés okozta.

Míg Magyarországon a Mátyás király halála után
felfordult minden, azalatt Európa nyugati felében nagy
dolgok történtek A Pirenéi-félszigeten ugyanis már na-
gyon meggyengült az arabok hatalma s a kisebb országok
között kettő jutott nagy erőre: Kasztilia és Arragonia .
A véletlen sors úgy intézte, hogy Arragoniát Ferdlnánd

nevű ifjú herceg akkor örökölte, amikor Kasztiliának
Izabella királykisasszony volt az uralkodója. Ferdinánd
feleségül vette lzabellát s ez a házasság a mai Spanyol-
ország két legnagyobb és legerősebb tartományát egye-
sítette.

Ferdinandnak legelső gondja az volt, hogy az arab
uralmat egészen megtörje. Erős seregével ezt a célt el is
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érte s az arab és zsidó lakósokat ezután arra kényszerí- ~
tette, hogy térjenek át a -római katholikus vallásra. Az
arabok és a zsidók azonban megmaradtak ősi vallásuk-
ban, kivándoroltak s ott kerestek hazát, ahol hitüket
nem bántják Ferdinand ezzel a szigorú intézkedéssol
nagyon sokat ártott az országnak s hogy tönkre nem
jutott az országa, azt egy másik különös véletlennek kö-

szönhette.
Izabella ugyanis éppen akkor fogadtazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKolumbus

Kristófot (egy genuai hajóst), mikor az arabok felett való
győzelemnek örvendezett mindenki. Kolumbus elmondta,
hogy ő már meggyőződött' arról, hogy a föld gömbölyü.
És aki állandóan nyugat felé hajóz az Atlanti-óceánon,
annak el kell jutni keletre, Indiába, ahol teméntelen kin-
eset lehet találni.

A királyné sokáig hallgatta ezt a kalandos beszédet
s mikor Kolumbus tőle három hajót s ezek felszerelésére'
pénzt kért, nyomban meg is adta. _

Kolumbus Kristóf aztán a királyné három hajójával
1492 augusztus 3-án elindult nyugat felé. Hetven napig
haladtak .mind egy irányban sakkor eljutottak a Mexikói

tenger szélén levő sz igetekhez. Ezek a szigetek a Baliama-

szigetcsoporthoz tartoznak. de Kolumbus azt hitte, hogy
Ázsia déli részén Indiát érte el s azért ezeket a szigete-
ket nyuga tindia i szigeteknek nevezte. el.

Kolumbus háromszor járta meg ezt az utat s mind-
annyiszor újabb felfedezésekkel gazdagította Spanyol-
országot és temérdek kincset hoztak e helyekről Spanyol-
országba.

Egész Európában a genuai hajósról beszélt ezután
mindenki s merész vállalkozása másokat is felbátorított,
hogya nyilt tengeren keressenek hirt, n evet, dicsőséget.

Egy spanyol kapitány arra vállalkozott, hogy a földet
körülhajózza. Hajói meg is járták ezt az utat, őt magát
azonban a Csendes-tenger .egyik szigetén megölték. Mágel-
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Az Árpád-család kihalása után különböző családok-
ból származott királyokat választott a magyar nemzet.
Ezek között kiváló uralkodó volt Róbert Károly, Nagy
Lajos és Mátyás király. Magyarország a legnagyobb Nagy'
Lajos, de a leghatalmasabb Mátyás király uralkodása
alatt volt,

Összesen 13 királyt választottak különböző családok-

ból. A gyenge királyok uralma alatt a főurak hatalma
felette nagyra nőtt. \ Ezek rendesen egymás közt is fék-
telenkedtek. civakodtak és pártoskodtak, amivel sok bajt
okoztak az országnak.

A nemzet jobbjai nagy szerencsétlenségnek tartot-
ták az országra nézve az idegen királyokat. Ezért alkot-
ták meg ~505-ben azt a végzést, hügy Ulászló halála

után csak a magyar nemzet kebeléből választhatnak
királyt.

A főurak a szegény jobbágyemberekkel is zsarnoki
módon bántak s amikor Bakács Tamás a törökök ellentsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, .'

fegyverbe szólította őket, fegyverüket uraik ellen fordí-
tottak s a sok 'bántalmazást, igazságtalanságot meg akar-
ták boszulni, Az urak legyőzték a jobbágyokat s hogy
soha többé bátorságuk ne legyen 'az urak ellen lázongani.

70

Jan (így írják: Magelhaes) a neve ennek a hajósnak s
ernlékét Dél-Amerika déli részén a Tűzföld egyik tenger-
szorosa, a Mágeljr in-szoros örökítette meg. VaszkodcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd i

Gáma nevű portugál hajós megkerülte Afrikát s meg-
találta az Indiába vezető tengeri .utat.

Így nyertek új világot ezek a 1talandüs természetű
emberek és ezeket a felfedezéseket a történetben határnak
állíthatjuk oda, ahol egy ujabb, egy jobb kor kővetkezik
az emberiségre. Amerika fölfedezésévei, tehát a kiizépkor-

ból átlépünk az újkor-ba .



71zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

örökös szolgaságra kényszerítették s még a, szabad köl-
tözködés jogától is niegfosztották őket (1514).

A Róbert Károly és Nagy Lajos udvarában igazi lovagi
szellem uralkodott. A sok vitézi és tornajáték a magyar
uraknak is tetszett, Az apródokat igyekeztek már' zsenge
koruktól kezdve ügyes katonákká.kiképezni. A lelki mívelt-

séggel kevesebbet törődtek. A nemes ifjút apja valamelyik
előkelő ember udvarába küldötte, ahol megtanították
lovagolni, vívni; fegyvert _forgatni. Az ilyen nemes ifjú
urát elkísérte a vadászatokra és a háborúkba, ahol meg-
ismerte a katona kötelességeit. 'tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nők hivatása .a háztartás volt. Otthon fontak, szöt-
tek, varrták, főztek. A klastromokban az úri leányok meg-
tanultak az olvasást és az írást is. Ebben az- időben még
nem jártak nyilvános mulatságokba, de az előkelő nők a
királyi udvar tornajátékain megjelentek.

A lakás egyszerű volt. Az üveg drágasága miatt
1 az ablakokat vászonnal, hártyával s később papiros-
sal ragasztották be. Abutorzat' fapadokbólés székek-
ből állott, ágyban ebben az időben még a nagy urak
közül is kevesen aludtak. A ruházat azonban rnagyon
szép volt. ' - ~

Amíg a papirt nem ismerték, a könyveket hártyára
írták s csak.kézirásban terjedhettek. Emiatt nagyon drá-

gák voltak s az iskolás gyermekek magyarázat után tanul-
tak. Az első, könyvnyomtató műhelyt Mátyás király ural-
kodása alattzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHesz Andrá s állította fel Budán s az első
Magyarországon nyomtatott könyv a Buda i Krónika cím-
mel Magyarország története volt latin nyelven. Ettől kezdve
szaporódtak a könyvek hazánkban is, smár Má,tyás király-

nak olyan könyvtára volt, hogy a legműveltebb országok-
nak is dicsőségére vált volna.' Ugyancsak ez időben készí-
tette el Verbőczy István hármas törvénykönyvét,melyben
feldolgozta hazánk régi 'törvényeit.

Az ipar és kereskedelem tekintetében is haladt hazánk
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Jelesebb királyaink nagy gondot fordítottak arra, hogya
személybiztonság jó lábon álljon, inert ez a kereskedés
biztosságának feltétele. Ugyancsak igyekeztek az utakat
is jó karban tartani. Zsigmond királya városi polgár-
ságot támogatta mindenképpen s a városoknak különböző
kiváltságokat biztosított. .lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az ország megoszlása.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
Míg a nemzet fiait a

mohácsi mezőn temet-
ték, azalatt az urak
készültek a királyvá-

lasztásra. A nemesek
nagy részezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzapolqa i
János mellé állott. Ezek
azt akarták, hogy le-
gyen igazi magyar em-
ber a király, mert az
ország sok nyomoru-
ságának legfőképpen az
idegen uralkodók az
okai: .

A székesfehérvári ki-
rályválasztó országgyű-

lésen meg is válasz-
tották Szapolyait. Az

ország nyugati részén
lakó urak azonban nem

akarták Szapolyait királynak, s ezek is országgyűlést
hivtak Pozsonyba, ahol a II. Lajos sógorát,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . Ferdi-
nándof, ausztriai herceget választották meg királynak. Az
.országnak tehát egyszerre két királya volt.

Ferdinánd kezdte meg a háboruskodást, hogy vetély-
Íársát 'legyőzze: Tizenkét esztendeig hadakoztak a királyok

János király.
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s ez alatt János és -hívei még a török nemzettel is szövet-
keztek a németek ellen. János királynak a legkiválóbb
tanácsadójazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF rá ter György volt, aki a hadakozó feleket
rávette, hogy kössenek békét. Ezt a békét Nagyváradon
kötötték meg 1538-ban s Ferdinánd Jánossal úgyegyezett
meg, hogy az ország nyugati része felett Ferdinánd s a
keleti felett János uralkodjék tovább; de ha János király
meghal, akkor az ország akár a Ferdinánd, akár az örö-
köse uralma alatt újra
egyesüljön.

Ezt az. egyezséget
azonban nem tartották
meg, mert János király
mikor meghalt, hívei Já -
nos Zsigmondnak, a ki-
rály kicsi fiának a számára

, követel ték az ország keleti

felét. János Zsigmondnak
pártját fogta. a török szul-
Ián is, mert nem akarta,
hogy az ország egyesül-
hessen. -

.Fráter György nagyon
örvendett, hogy a szultán 1. Ferdinánd.

a kis királyt pártfogásába

vette, de amiatt mégis nagyon aggódott, hogy személye-
. sen akarja átadni neki az. országát. Eközben Ferdinánd
német katonái ostromolni kezdették Budavárát, de mikor
meghallották, hogy jönnek a törökök, elmenekültek

A szultán Budavár alatt ütött tábort. Ide jöttek hozzá
tisztelegni a magyar urak Fráter György vezetése alatt.
A szultán az uraktól azt kivánta, hogy küldjék el hozz:'.

János Zsigmondot, a kis királyt, hadd lássa ő is. Ő menne
maga - azt mondta - az ö'zvegy királynéhoz, de a vallása

nem engedi meg, hogy idegen nő lakásába bemenjen.



Az özvegy királyné nagyon megijedt erre, féltette kis
fiát; de a szultánnal nem mert ellenkezni. Elküldötte teháttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. \

az urak gondozása alatt aranyos kis kocsijában a kis ki-
rályt a szultán sátrába. A szultán nagy szeretettel fogadta
a gyermeket, ölébe vette, úgy mutogatta a török uraknak
s végre fiainak is megengedte, hogy játszanak vele.

Amíg a szultán sátorában ezek történtek, azalatt
ünnepelt a nép is. Budavár kapuin a török katonák
szabadon sétáltak ki és be. Mikor aztán a török ka- .
tonák már elegen voltak a várban, bezárták a kapu-
kat, s felszólították a polgárokat, hogy tegyék le a

fegyvert, mert a vár már a török császáré.
- A magyar urakat na-

._P'?'~-:- gyon meglepte ez a hír,

de a török szultán meg-
nyugtatla őket azzal,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

hogy Budavárát csak'
addig tartja hatalmában, I

~Az_alvinci kastélynak romja. J ') míg a kis király megnő

s akkor átadja neki. El-
foglalta a Duna-Tisza közét is egészen s ezt a cseleke-
detét js azzal mentegette, mint a Budavár elfoglalását.
De amikor a kis király megnőtt, eszébe sem jutott az
igérete.

".Fráter György ezután mindent elkövetett, hogy.leg-
alább az ország keleti részét,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAErdélyi biztosítsa János
Zsigmondnak. Ez a nagyeszű ember még egyszer azt is
megpróbálta, hogy legalább a két király területet egye-
sítse s mikor ez már majdnem sikerült, Fe~dinánd durva
lelkű vezérei őt Alvincen a kastélyában megölették.

Fráter .Györgyöt megölhették, de műve megmaradt.
Ez a műve : az erős és tiszta magyar Erdély volt, mely
a rrémet és török versengésben másfélszáz esztendőn
keresztül erős védője volt a magyar nemzetnek.

Így szakadt ketté Magyarország, melynek nyugati
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része felett Habsburg családból származott királyok s
keleti részén, Erdélyországban, nemzeti fejedelmek ural-
kodtak. Egy harmadik része is volt az országnak, s ez
volt a legszeren csétlenebb, amelyet a török szultán tar,
tott uralma alatt.

Százötven esztendő mulva felsza'badultzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: :Z ország a

török uralom alól, de Magyarország Erdélylyel csak
1848-ban egyesült újra.

AlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAreformáció.

A középkor végén' megváltozott egészen az emberek
gondolkozása .s a nép sem a világi, sem az egyházi hatalom-
nak nem. engedelmeskedett már vakon. Különösen bán-
tott mindenkit, hogy, érdemetlen emberek juthatnak magas
hivatalokhoz, ha van pénzök, amivel vesztegessenek.
Emellett a papok is nagyon elhanyagolták szent dolgai-
kat, s a népnek ök maguk mutatták a rossz példát.

Vágyakozott mindenki az állapotok megjavítására,
de hiába. Ekkor történt. hogy Németországban Luiher
Mar ion, a wittembergi egyetem fanára és a nagy temp-
lom egyik papja az egyházban'észlelt visszaéléseket 95 té-
telbe összefoglalta s a szerit beszédében ostorozni kezdte
az Isten nevével űzött kufárkodást. Ennek a bátor fellé-,
pesnek nagy hatása .volt .

. X Leo pápa eleinte számba sem vette a Luther fel-
lépését, később azonban Rómába idézte, hogy igazolja
magát. De Bölcs F r igyes, a' szász választófejedelem
közbenjárására a pápa megengedte, hogy a pontokban
foglalt sérelmeket Németországban vizsgálják meg. s
Luthert a római utazás terhe alól Ielmeníette, Ez alka-
lommal Luther azt kivánta, hogyaszentirás alapján bizo-
nyítsák be, hogy neki nincs igaza. (

A pápa erre azt rendelte, hogya Luther könyveit
égessék el, mire LuLher szinté~ azzal felel t, hogya pápa
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levelét 1520-ban nyilvánosan elégette s azzal aztán el-
szakadt végképpen a római katolikus egyháztól.:

Luther azt tanította, hogy bucsujáras és semmiféle
szertartás sem elég ~ bűnbocsánatra. ha hiányzik az igazi
bűnbánat és a-tiszta hit. Megszüntette a latinnyelvü misét
s az istentiszteletet a hivők anyanyelvén tartották. El-
törölte a papi nőtlenséget is.

. MikorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV. Károly elfoglalta a német császári trónt,
megpróbálták még egyszer a békés elintézését ennek a
dolognak, Luther azonban most sem vont vissza semmit
tanításából. Ezért Luthert kiátkozták. Bölcs Frigyes, hogy

. barátját a bántalmazásoktól megkimélje, titkon 'War tburg
várába vitette Luthert s itt élt egy évig György lovag-
néven. Ezalatt abibliát német nyelvre lefordította, hogy
olvashassa mindenki.

V. Károly császár megtiltotla a Luther vallásának a
terjesztését, de ez ellen követői a leghevesebben tiltakóz-
tak, vagy amint latincsan mondták: protestáItak. Ettől
kezdve a Luther követóit proleslánsoknak nevezték.

Luther tehát új vallást alapított, amelyről ő azt állí-
totta, hogy a keresztény vallásnak ez a megtisztítása,
megújítása, amit latinosan reformálásnak neveztek s ezért
mondjuk mi is ezt az újítást reformációnak. -

Lutherrel egy időben Svájcban is hasonló módon
tanított Zwingli Ulr ik, akinek munkáját Kálvin János

genfi pap fejezte be. E két hitújító tanítása sokban egyenlő
s ~ Luther vallásaval ez is egy időben terjedt el.

A reformáció nagy szakadást okozott a keresztény
egyházban, de azért megvolt az a nagy haszna, hogy
nyomában rnindenütt fellendült a nemzeti irodalom. A pro--
testánsok iskolákat állítottak, a népnevelésre nagy gondot
fordítottak. Természetes, hogy- a római katolikusok is
követték a példát s nem akartak hátramaradni. Ennek a

nemes versenynek mindenütt nagy hasznát látta a nép.
De fájdalom, ezt a szép küzdelmet hamar felváltotta a
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o fegyverek harca s a gyűlölködés vérontásra ragadta az
embereket a hitért.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Török terjeszkedés, magyar ellenállás.

Amikor a török szultán megtudta, hogy Fráter
György a Ferdinánd ~ralma alatt egye-síteni akarta Ma-
gyarörszágot, megparancsolta basáinak, hogy még °gyor_
sabhan igyekezzenek meghódítani az egész országot.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A chmed basa 100 ezer emberrel támadta meg T emes-

vá r i, melyet kevés vitézzel védelmezett hős kapitánya,
Losonczy. A vár kapitánya hiába várta a segedelmet
Ferdinándtól s mikor
belátta, hogya várat a
törökök ellen meg nem
védheti, elfogadta a basa

ajánlatát, hogy kivonul-
nak a várból s helyükbe o

bemehetnek a törökök.

A basa megigérte, hogy
a kivonulás alatt senkit

Dobó 1. emléke Egerben.
sem bánatanak. • o

A törökök azonban a várból kivonuló magyarokat
megtámadták. A magyarok erre a hitszegőkkel véres
harcba elegyedtek és ott estek el mindnyájan (1552).
E vár elvesztése után a török kezébe került az egész
Bánság. . o

Ugyanekkor indult el Drégely vára ellen Ali budai
hasa is. Ennek a várnak Szóndy György volt a kapi-
tánya. A gyenge vár kevés számú örségével sokáig nem
dacolhatott, de azért Szondy, mint a hazának igaz fia,
ingyen át nem adta a töröknek : vérrel kellett azt meg-
vásárolni. A harcban a vitézek mind elestek. Szondynak
előbb a "térdébe furódott egy golyó és így is folytatta a
küzdelmet mindaddig, amíg ki nem lehelte nemes lelkét.
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Ali hasa e derék vitéz emlékét azzal becsülte meg,
hogy nagy tisztességgel temettette el s a sirj ára két török
zászlót tüze tett.

Innen Ali hasazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEger vára alá indult, hogy meg-
egyezés szerint Achmed basával egyesülten foglalják el
ezt a várat. Ennek Dobo István volt a' kapitánya.

A két vezér beizent Dobóhoz, hogy adja fel a várat,
mert' megvédeni ilyen nagy erővel szemben úgy sem
tudja. Dobó e büszke izenetre úgy felelt, hogy egy fekete
leoporsót tüzetett ki a vár falára, melyre felírta: «Győze-
lem, vagy halál!»

Erre megkezdődött az ostrom. Amit a vár falán
nappal romboltak, azt az őrség éjjel helyreigazította. Még
akkor sem csüggedt az őrség, amikor a vártemplomban
tartott puska por felrobbant s a várban emiatt nagy tűz
ütött ki.

És csakugyan nem is volt semmiokuk a csüggedésre, ,
.mert a vár védelmében a férfiakkal versenyre keltek a

nők is. Asszonyok, lányok kiállottak a vár fokára s úgy
harcoltak, mint a férfiak. Akik fegyvert nem kaptak, forró
vizet. égő olajat, olvasztott szurkot öntöztek az ostrom-
lók nyakába s köveket dobáltak a törökök közé, Eléhoz-
ták a méhkasokat s ezeket is az ellenségre zudították.

. A basák korbácscsal űzték előre a törököket, de már

az sem használt semmit s a hatalmas török seregnek
nagy szégyennel kellett félbe hagyni Eger ostromát.

A magyar nők hősiessége azóta közmondássá vált

s ma is, ha nagyon meg akarjuk valamelyik asszonyt
tisztelni, azt mondjuk : megérdemli az egri nevet!

A török szultán egy újabb nagy sereggel maga in-
dult meg személyesen s egyenesen Bécs alá akarta ve-
zetni ezt a sereget. Utközben azonban megállott Sziqel-

vá r al~tt. Ezt a várat· Z riny i Miklós védelmezte, akire
azért haragudott a szultán, mert sok csatában' verte meg
a törökjeit.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. .
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Szigetvárban körülbelől 2500 magyar és horvát vitéz
volt. Ezek igazi szeretettel engedelmeskedtek hős kapi-
tányuknak s megesküdtek, hogya várat. utolsó lehele-
tükig védelmezik s életüket gyáván el nem adják.

Az ostromot a törökök kezdték. A heves ágyúzás
hamar lerombolta a külsö falakat,' tovább hatolni azon-

ban nehéz. volt s éppen egy hónapig folyt az ostrom.
A szultán mérgében. meghalt, s ezt a nagyvezér eltit-
kolta, mert attól félt, hogy ha megtudják a szultán halá-
lát, felbomlik a rend egészen.

De a győzelemre nem kellett sokáig várni. A várban
már nem volt sem élelem, sem ivóvíz. Zrinyi magá köré

gyüjtötte vitézeit, lelkes beszédet tartott, melyben el-
mondta: milyen dicső dolog a hazáért meghalni. A vité-
zek erre csak azt felelték: Együtt halunk! Aztán letér-
deltek és imádkoztak. Az imádság után Zrinyi kinyittatta
a várkaput, az ágyúkat a vár hídja felé szeg~zve, egy-
szerre elsütötték s így takarították maguk előtt meg
az' utat.

Elől rohant Zrinyi s -nyomában voltak mindenütt

vitézei. Iszonyú öldöklés keletkezett,tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde a hatalmas török
sereggel nem birt a kicsiny magyar csapat s a vezérrel
együtt estek el mindnyájan.

E győzelem után megint nem mehetett Bécs ellen a
török sereg. A németekre azonban nagyon haragudott a
nemzet is, mert Győr .mellett táborozott egy 100 ezer
emberből álló sereg és még sem jött senki Szigetvár
segítségére. Pedig annyit ezek a hősök a németekföl is

, megérdemeltek volna, mert. Bécset .ők mentették meg. /
A mi szivünkben a szigetvári hősök emléke él és

élni fog mindenütt e hazában, valameddig egy magyar
szív dobog a földön. . \
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A reformáció gyors terjedése erélyesebb cselekvésre
ösztönözte a római katholikus vallás védelmezőit is.
S mindenekelőtt azt. a célt tüzték ki, hogya protestáns
vallás követöit is valami úton-módon térítsék vissza a

katholikus vallásra. Ezt a mozgalmat nevezzükzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAellen-

reformációnak.

Ezért hívták össze Trientbe a nagy zsinatot is.
A trienti zsinat alaposan megvizsgálta a szakadás okait s
ahol csakugyan hibát talált, azt orvosolta, a visszaélése-
ket megszüntette s a papokat arra kötelezte, hogy szent
hivatásuknak éljenek. S hogy többé a hit dolgában semmi-
féle viszálykodás ne származhasson, megállapítottak pon-
tosan, hogy mit kell hinni egy igaz katholikus keresztény-
nek s ezt a Kredoban (a «Hiszek egy»-ben) foglalták össze.

Ugyancsak az ellenreformáció szolgálatára alakult a
Jézus tá rsa ság, más néven adcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[e z e u ita rend. Ennek a szer-
zetes rendnek tudós papok a tagjai, akik főképpen isko-
lák alapításával és térítéssel igyekeznek erősséget sze-
rezni a római katholikus egyháznak. _ _

Az ellenreformáció 'hivei közt akadt olyan is, aki
erőszakhoz folyamodott. S a hitnyomozó törvényszék

(inkvizíció) segedelmével akarta visszatérítésre kénysze-
ríteni az elpártoltakat s megrettenteni az elpártolásra
hajlandókat. Különösen Spanyolországban müködött olyan

borzalommal az inkvizició, hogy felháborította az egész
műveIt világot.

Németországban fegyveres küzdelem is követte a
vallási villongást. Teljes száz esztendő kellett, "amíg vala- _
mennyire bele tudtak az emberek abba törődni, hogy
voltaképen senkinek sem lehet megparancsolni, hogy ki
milyen vallásnak legyen a híve. A hitet Isten oltotta
minden . ember szivébe s. éppen azért senkit gunyolni,

80
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üldözni a vallása miatt nem szabad. S aki mégis meg-
cselekszi, csak azt mutatja meg, hogy míveletlen lelkű

ember.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I

Küzdelem a vallásszabadságért.

Nemcsak a pártoskodás választotta el hazánkban az
embereket, hanem a vallás is. Európa nyugati felében
elterjedt a lutheránus és a református vallás s ennek a
két új keresztény felekezetnek nálunk is sok követője akadt.
A szepesi német és az erdélyi szász kereskedők sokszor
megfordultak a németországi vásárokon és ott megked-
velték a lutheránus vallást, s elterjesztették itthon is.
A református vallást a külföldi egyetemeken tanuló ma-
gyar ifjuság ismertette meg első sorban aNagy-Alföld
népével.

A régi vallás hivei különösen a mohácsi csata után
semmit sem tudtak tenni ezek ellen .s könnyen terjed-
hettek. De a papság és a királyi udvar nem fogadta szi-
vesen az új vallás terjedését s mindenáron meg akarta a
régi - a római katholikus - hiten tartani az embere-
ket. S·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAamikor--.fludolf került a trónra, erőszakkal próbálta

meggátolni az új vallás gyakorlását. Erdélyben. azon-.
ban szabadon terjedhetett mindakét új vallás s büszke-

séggel jegyezhetjük fel, hogy az igazi vallásszabadság
egész Európában itt volt leghamarább a nép közkincse.
De azért Erdélyben sem éltek nyugodtan az emberek,
mert ebben az időben a németek hatalmába akarta
Báthor Zsigmond fejedelem játszani az országot s a
sok idegen katona-járás miatt nagy volt a nyomorúság,

A nemzet jobbjainak nagyon fájt, hogy az idegen
udvar még abba is beleelegyedik. hogy milyen hitet vall-
janak az ernberek. Bocskau István volt az első, aki ellen-
állásra szólítolta a nemzetet. Pártján állottak a vitéz ha j-

duk és az Erdély szomszédságában levő megyék magyarjai
valamennyien s addig nem pihentek, míg a vallás : sza-

I

A történet k ís tük~e. 6
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bad gyakorlatát nem biztosították (1606). Eközben az
erdélyiek Bocskayt _fejedelmökké választották s a török

. szultán ennek hírére királyi pálcát és koronát küldött neki
ajándékba, hogy legyen Magyarországnak ő a királya.
Bocskay a drága ajándékot a szulLánnak megköszönte, de
azt fel elle, hogy a koronát el nem fogadhatja, mert a
nemzetnek van koronás királya s ő nem ez ellen, hanem
az alkotmányért és a szabadságért harcol.

És csakugyan ki is bé-
kült a királya nemzettel.
Bécsben kötötték meg a
békét az 1606-ik esztendő-
ben sebben biztosílották
a nemzet jogait és a val-
lás szabad gyakorlatát.

A békét azonban a ki-
rályi udvar emberei sok-
szor megsértették s a pro-
testánsok emiatt zúgolód-
tak. Ezért kellett fegyvert
fognizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABethlen Gábor er-
délyi fejedelemnek is. Ez
a fejedelem nemcsak fegy-
verrel küzdött a reformá-

Bocskay István. tus vallásért, hanem más
eszközökkel is. Székvá-

rosában, Gyula fehéruá ron egy nagy iskolát alapított, s
ezt gazdag alapítványokkal látta el, hogy szegényember
gyermekei is tanulhassanak benne. Ezt az iskolát ké-
sőbb Nagy-Enyedre vitték át s mai napig hazánk leg-
szebb iskolai közé tartozik. A nagy fejedelem példáját
sokan követték s csakhamar a protestáns iskolák voltak
a míveltségnek és aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj vallásnak leghathatósabb ter-
jesztői. .

A régi hi t követői hamar belátták, hogy ez ellen

.'
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már nem lehet fegyverrel hareolni. Követték hát ők is a
protestánsok példáját s ahol csak szükségét látták, állí-
tották az iskolákat.

A régi hit védői között első voltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPázmán Péter , az
esztergomi érsek, aki lelkes prédikációival is igyekezett a
népet a 'régi hitben megtartani s az el párloltakat vissza-
hódítani. A régi és aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj hit kővetéi között tehát most kez-

dődött még csak az igazi harc. De ez a harc örök időkre
szép emléke marad nemzetünknek, mert nyomában a mí-

veltség terjedt s az iskolák szaporodtak S minél jobban
mívelődött a nemzet, annál türelmesebbek is leltek az
emberek, mert belátták, hogy csak míveletlen ember
gyűlölhet valakit a vallása miatt.

De azért még sokáig kellett várni, amíg tökéletes
lehetett a vallásszabadság.

A harrúíncéves háború.

A hitújítás Európa népeit két nagy párlra osztotta :
a katholikus és a protestáns vallás pártjára. Ez a két
párt minden országban elkeseredetten küzdött egymással
s éppen csak alkalomra vártak, hogy egyesült erővel lép-
hessen fel egymás ellen. Erre sem kellett sokáig várni.

A háború Csehországban kezdödött, ahol a prágai

érsek saját birtokain bezáratta a protestáns templomo-
kat, mert a Rudolf császár rendelete szerint csak az úr

követhet olyan vallást, milyent akar, de a birtokán élő
emberek kötelesek a földesúr vallását kövelni.

A csehek emiatt a császárhoz mentek panaszra, de
a császár a prágai érseknek adott igazat. Erre aztán ki-
tört. a lázadás Csehországban. A 'csehek küzdelme át-
csapott a többi országokba is és teljes harminc éven át
folyt a háború. A protestáns fejedelmek Unio néven S' a
katholikus fejedelmek liga néven alapítottak szövetséget.
A' protestáns fejedelmek szövetsége erŐsebb volt, mint a

6*
/
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katholikusoké s ez arra ösztönözte a császárt, II. Ferdi-

nándot, hogy állandó hadsereget szervezzen. Ennek a
hadseregnek a szervezésétzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWallenslein hercegre bízta, s
ez csakhamar össze is gyűjtötte. Ettől kezdve Wallen-
stein volt a császár legerősebb támasza. -

A protestáns fejedel-
mek szövetsége is erősö-

. dött napról-napra, odaál-
lott Bethlen Gábor er-
délyi fejedelem. Gusztáo

A dol] svéd király is. Sőt
titkon mindig segítette a
protestánsokat Richelieu

(olv. Riseljő) francia mi-
niszter is, pedig ez a mi-
niszter egyszersmind ró-
mai katholikus biboros
főpap is volt. De hát ő
arra törekedett, hogy a
Franciaország szomszéd-
ságában uralkodó Habs-
burg császárok hatalmát
gyengítse s ezt ez alka-

Bethlen Gábor. lommal a protestánsok
segedelmével érhette el.

Otthon Franciaországban azonban nem volt ilyen jó ba-.
rútságban a protestánsokkal (hugenottákkal); fl még a
vallásuk szabad gyakorlata elé is akadályokat gördített.

Végre a sok háború alatt kimerültek tökéletesen a
hadakozó felek s mind a két párt óhajtotta a békét.
Németország egyik északnyugati tartományában, Weszl-

[a tiában békéltels meg 1648-ban. S ezzel bevégződött az

új-kor leghosszabb háborúja, melyben Németország vesz-
tett a legtöbbet, de Franciaország és Svédország hatal-
masabb lett.
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Rákóczi GyörgyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAerdélyi fejedelem a lengyel király-
ságot is meg 'akarta szerezni s erre a szerencsétlen vál-
lalatra elköltötte minden kincsét. Serégét a talárók
Kemény Jánossa l, a vezérrel együtt elfogták, emiatt a
törökök Erdélybe törtek és a kicsi országót feldulták.

Magyarország nyugati részét is háboru nyugtalaní-
totta. A magyarok ebben az
időben Zrinyi Miklóst tar-
tották olyan embernek, aki
a sok baj és 'nyomorúság
között is kiváló vezetője
lehet a nemzeti ügynek.
Ez a férfiú a szigetvári
hősnek volt a dédunokája
s a magyar vitézséget hogy
dicsőíthesse, egy nagy ver-
ses munkában megírtatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa
hires szigetvári veszedel-
met. De amint ő mon-·
dolta maga-magáról, nem-
csak pennával kereste a
dicsőséget, hanem rette-
netes csatázó kardjával is. Zrinyi Miklós.

Egy könyvet Írt a katonás-
kodásról s egyáltalán a hadakozás módjáról. Ebből lát-

hatta mindenki, hogy milyen tanult ember és jó hazafi
Zrinyi Miklós. ,Azt követelte ebben a könyvében, hogy
a magyar vitézül, önfeláldozással a maga seregével sza-
badítsa fel hazáját a töröktől. A törökök jól ismerték

. félelmes csatázó kardját s amig élt, a végvárak at rit-
. kábban háborgatták. Zrinyi Miklóst azonban egy vadá-
szat alkalmával egy vadkan megölte s ettől kezdve nem
volt, aki védelmezze a délvidéket.

85 -
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A török sereg ezután többször tört be samerre
járt, pusztulás és nyomorúság mutatta útját. 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALipót
császár és király serege azonban Szentqotth.á rd mellett
megverte a törököt.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf . Lipót király mégis olyan békét kö- #

íött a törökkel Vasuá ron, mintha a törökök győztek volna.

Ez a béke nagyon bántotta a magyar nemzetet s néhány
lelkes főúr még összesküvés útján is megpróbálta a sza-
badság és az ősi alkotmány nevében az ellen tiltakozni.

A bécsi udvar emberei
emiatt elfogták az össze-
esküvőket s Bécsben és
Bécsújhclyen kivégezték

őket. A főpapok és a fő-
urak többsége nyugodtan
nézte ezeket a kegyetlen-
ségeket, sőt még segítet-
tek is a bécsi uraknak,
mert ezzel azt hitték, hogy
a katholikus vallás érde-
keit védelmezik a protes-
tánsok ellen.

S mikor aztán a nép

Gróf Tök~ly Imre. látta, hogy anagy urak
segedelmére nem számít-

hat, felkelt maga. Az idegen katonák már kifosztották
vagyonából, csak az élete volt még meg s ezzel már
csak a haza védelmére gondolt.

Nem szervezte ezt a háborút senki, hosszú ideig még
vezére sem volt. Kurucoknak nevezték őket, ök pedig
önönmagukat csak szegény magya roknak mondíák s a
német kapitányok at az ország minden részében nyugtala-

- nították. A bécsi udvar emberei megpróbáltak mindent,
amivel ezt a lázadást el lehetne fojtani, de sem a kínzás, .
sem a hatalmas cs-ászári hadsereg a szegény magyarokat
megijeszteni nem tudta. Ez már a nép harca volt a sza-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,
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badságért. S mikor az ifjúzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgróf Tököly Imrét vezérükké
választották, akkor még nagyobb elszántsággal küzdöttek
a zsarnokság ellen. Sőt a szegény magyarokat a francia
kormány is biztatta és támogatta.

Ebben a zavaros időben a török seregnek sikerült
Bécs alá vonulni, amelyet egyelőre csak a város pol-
gárai védelmeztek. S mikor már majdnem a . törökök

hatalmába került, akkor érkezett Bécs alá Szobieszky

János lengyel király és seregével elűzle az ostromló törö-
köket.

A menekülő törököket a $yő"zők -tovább üldözték s
'hamar belátták, hogy .most ki lehet verni őket Magyar-
országból. És jöttek vitézek Európa minden országából
s Budavárát 1686-ba~ visszavették a töröktől. Száz-
negyvenöt esztendő multával újra magyar zászló lengett



A-lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrancia királys~g fénykora. _

A francia királyok minden alkalmat megragadtak,
hogy hatalmukat neveljéle. Arra törekedtek, hogy alatt-
valóik felett' önkényesen uralkodjanak s az európai or-
szágok között is Franciaország legyen a legelső.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXIII La -
iosnak volttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAit minisztere Richelieu (olv. Riseljő), S.' ez
mindenekfelet,t a Habsburg császárok halalmát igyekezett
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Budavár ormán. A nagy győzelem után több vereség is
érte a törököket s a vége Magyarország felszabadulása
lett ennek. Csak Zrinyi Ilona , a Tököly felesége védel-
mezte még nagy elszántsággal Munkács várát. Sokáig
azonban nem védelmezhette, s ő is átadta a várat a né-
metnek. Őt és gyermekeit Bécsbe vitték, fiát, Rákóczi
Ferencet a jezsuitákkal neveltették s a leányát apácákra
bizták. Ilona férjével előbb Törökországba s onnan Kis-
Ázsiába ment s ott is haltak meg mindaketten.

I Lipót király az ország felszabadulása után azt
kiván la a nemzettől, hogy mondjon le a királyválasztás
jogáról s a Habsburg családból származott király idő-
sebb fiát ismerje el mindenkor királynak. A nemzet azt
hitte,' hogy' ezzel egészen összeforr a királylyal és szi-·
ves készséggel teljesítette a király kivánságát. -

A nyugalom azonban nem tért vissza, mert a török
zsarolást a német zsoldosok garázdálkodása váltotta fel
s emellett a protestáns vallású emberek üldözése' is
mindennapi dolog vólt.

A király emberei aNagy-Alföld' néptelen vidékeire
szerbeket és németeket telepítettek le sarmagyar nem-
zet csak' azt látta, hogy idegenné vált hazájában. A ku-
rucvilág tehát nem mulhatott el a török iga lerá-
zásával egészen, annak még addig kellett tartani, amíg
az ősi szabadság újra közkincse lesz mindenkinek e
szép hazában.
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gyengíteni, mert egy erős Németország felette alkalmat-
lan volt szomszédnak, Ezért segítette -a nérnet protes-

tánsokat is.
Ez a miniszter minden tekintetben kiváló ember volt

Js a franciák tiszteletét méltán megérdemli. Az ő hatalma
s példája vette rá Európa valamennyi nemzetét, hogy
amikor az országok uralkodói, képviselői egymással
hivatalosan érintkeznek,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrancia nyelven beszéljenek.
A hivatalos jegyzőkönyveket, okleveleket is ezen a nyel-
ven írják sa' művelt emberek azóta mind megtanultak
franciául. '

XIII. Lajos királynak fia, XlV. La jos v6lt az utóda.
Ez a király is követte a Richelieu politikáját. Erre az
időre esik a magyarországi kuruc felkelés is, Amikor
XIV. Lajos erről értesült, nyugaton ő háborgaf.ta a né-
meteket s keleten elég gondot adott a császárnak a ma-
gyar felkelés. A francia kormány nemcsak biztatta,
hanem pénzzel is segítette Tököly Imrét. Ez a politika
különben nagyon régi a franciáknál, mert Szapolyai
Jánost is annak idején a francia király biztatta, hogy
szövetkezzék a törökökkel.

A Tököly-féle felkelés elnyomása után sem hagytak
fel a franciák ezzel a politikával s mikor II. Rákóczi
Ferenc vezetése alatt fogtak fegyvert a magyarok, újra
készen állotlak a franciák a segedelemre. De ezúttal
nagyobb kárt a Habsburgoknak nem okozhattak, mert
éppen akkor folyt a háború amiatt, hogy az örökös nél-
kül elhalt spanyol király koronáját a XIV. Lajos uno-
kája, vagy az I. Lipót császár kisebb fia örökölje-e ?

Ez a háború nagyon meggyengítette a XlV. Lajos hatal-
mát s így arra nem' igen gondolhatott, hogy még máso-
kat is segítsen.
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II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARálcóczí Ferenc szabadságharca.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

Amikor Magyarországot felszabadítottálc a török ura-
lom alól, nyomban a bécsi kormány kezdett itt ural-
kodni. Úgy bántak hazánkkal. mintha ez egy 'új' meg-
hódított tartománya lett volna a császárnak. Önkénye-
sen adókat vetettek ki és sok ősi családot fosztottak
meg vagyonától, jogos birtokátol. A főurakat bántotta,
hogy az udvar őket minden alkalommal mellözte, a

földmívesek az idegen ka-
tonák garázdálkodásai mi-

att panaszkodtak s a pro-
testáns vallású embereket
még a törvény sem védel-
mezte.

A nemzet hamar belátta,
hogy ezt így sokáig tűrni
nem lehet, mert ez az álla-
pot az ősi szabadság elvesz-
tésére vezet. Kitört hát a
forradalom. Elébb csak a
parasztok fogtak fegyvert,
de nemsokára mellettük ál-
lott az egész nemzet. Ve-
zető is akadt hamar s ezdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. , I l .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARákóczi F eréne volt.
11.- Rákóczi' Ferencet, a Zrinyi Ilona fiát 1. Lipót

rendeletére Ausztriában a jezsuita atyák nevelték. Azt
akarták, hogy feledje el anyanyelvét is és legyen belőle
egészen némel. Már házas férfi volt, amikor megenged-
ték, hogy hazajöhessen és átvegye zemplénmegyei bir-
tokait. Itthon látta ő is azt a nyomort, amiben a nép
szenvedett s látta azt az elkes-eredést is, amit az idegen
uralom okozott. Szive megesett e szegény nemzeten s ő
lett f nagy küzdelemben a nemzet vezetője.

II. Rákóczi Ferenc.
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Zászlókat adott a népnek, melyek alatt harcol-
janak. Ezekre Hákóczi azt iratta :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Isienér t és hazá -

ér t 1» Az egész magyar nemzet· e zászlók alá állott
s a szabadságért a haza minden lakója versengve
harcolt.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

A királyn ak nem volt elég ereje, hogy a felkelőket
megfékezze, mert neki másfelé is terhes háborúja volt.
Ezt a spanyol koronáért folytatta a francia királlyal s
ezt a koronát Károly nevű fia számára akarta meg-
szerezm.

Mikor a francia király megtud ta, hogy Magyarorszá-
gon mi történik, azonnal segedelmet igért Rákóczinak.
A Rákóczi emberei e hírre országgyűlést tartottak Ónodon.

Itt kimondották, hogy a király mégszegte esküjét s e
miatt a Habsburg család többé .nem tarthat számot a
magyar koronára, tehát Magyarország visszakapja újra
királyválasztó jogát.

De a francia királyra rossz napok következtek s a
spanyol háborúban mindenüí.t legyőz ték. A felkelők.

serege elég ügyes, elég bátor és vitéz volt, de a felsze -
relése felette hiányos. Az ügyes lovasság mellől hiány-
zott a kellő' számu ágyú sajó gyalogság. Ez az oka,
hogya nagyobb csatákban egyre veszteltek. A Rákóczi
hívei is apadtak napról-napra. Ekkor II. Rákóczi Ferenc
Lengyelországba ment Bercsényivel, a fővezérével, hogy
segedelmet keressen.

A király ezalatt mindenáron megakarta kötni a békét
s addig-addig tárgyaltak, míg végre Sza lmáron I71I-hen
megkötötték. Ebben a békében biztosították a nemzet-
nek ősi szabadságát és kimondották 'tová'bbá azt is, hogy
a felkelők közül senkit sem bántanak, ha a királynak

. hűséget esküszik.
II. Rákóczi Ferenc, -Bercsényi Míklós, Zágoni Mikes

Kelemen és még sokan nem tették le ezt a hűségesküt.
Ezek aztán kivándoroltak Töi'ökországba s ott töltötték
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el életük hátralevő részét. A bujdosók megosztották Rá-
kóczival a hontalanság minden bánatát.

Zágoni Mikes Kelemen innen irogatta gyönyörű leve-
leit a kedves nénjéhez Zágonbá. Ezekből a levelekből
ismerjük mi is a bujdosók történetét, Olt haltak meg

mind s a nemzet büszkeségét maig is mélyen sérti, hogytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
hű fiainak porai még mindig ott pihenn ek a messze ide-
genben, pedig azoknak itt a helye a honi földben, amelyet
Rákóczi Ferenc annyira szeretett.

A spanyol örökösödés.

Spanyolországban szinténzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHabsburg családból szár-
mazott királyok uralkodtak. II. Ká roly spanyol király
volt ott az utolsó Habsburg király s nem maradt örö-
köse .. Ki legyen utána a király ? Ebben az óriási biroda-
lomban, melyhez Amerika is tartozott, ez volt akkor a
nagy. kérdés.

II. Károlynak két leánytestvére volt. Az egyik
XlV. La jos francia királyhoz s a másik I. Lipót nérriet

császárhoz és magyar királyhoz ment férjhez. Tehát
sógora volt Károlynak. mind a két uralkodó. XIV. Lajos
a szomszédság révén szerette volna az elsőséget bizto-
sítani s azt akarta, hogy unokája, Anjou -(Anzsu) Fülöp

herceg nyerje el a spanyol koronát is. 1. Lipót meg arra
hivatkozott, hogy ő nemcsak sógora, hanem vvérszerint

is rokona II. Károlynak, tehát neki több joga van a
koronához, mint másnak.'

1. Lipótnak két fia volt, József és Károly. És úgy
tervezte, hogy József örökli anémet és magyar koronát
s Károly fia legyen spanyol király.

Ebből XIV. Lajos és 1. Lipót között háború kelet-
kezett s mind a két hadakozó fél igyekezett szövetsé-

gesekre is szert tenni. Az európai fejedelmek közül sok-
kal többen csatlakoztak 1. Lipóthoz. mint a francia ki-
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rályhoz, mert nem akarták sem az angolok, sem a hol-
landusok, sem a poroszok megengedni.vhogy két .olyan
hatalmas ország, mint Franciaország és Spanyolország
egy király hatalma alatt egyesüljön. Oe ha a Lipót fia
·örökli ezt a koronát, akkor ez csak Spanyolországnak
lesz a királya s így az európai egyensúlyt nem zavar-
hatja meg.

A háború azonban folyt s
minthogy .\1agyarországon is ekkor
harcoltak I. Lipót ellen II. Rá-
kóczi Ferenc vezetése alatt a ku-
rucok, XIV. Lajos .igyekezett ezt
a felkelést is támogatni, biztatui.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~I'-h.-.l.,r-;

hogy ezzel ellenfelének annál
több bajt és keIlemetlenséget
okozhasson.

A sors azonban másl2éppen'
intézte a dolgát. 1. Lipót halála

után József örökölte koronáit,
de apja halála után ő is hamar -
meghalt. S mikor XIV. Lajost
Savoyai Eugén és az angolok
úgy legyőzték, hogy már tovább
nem folytathatta a harcot, akkor
örökölte az 1. Lipót kisebb fia
Károly anémet és a magyar XIV. Lajos.
trónt.. Károly uralma alatt tehátzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Németország, Magya rország és Spanyolország egyesülne
s ez akkora hatalmat adna neki, hogy Európában csak-
ugyan az övé lenne a döntő szó mindenkivel szemben.

Az európai fejedelmek tehát abban állapodtak meg,
hogy legyen Anzsu Fülöp spanyol király, de kikötöttek,
hogy Franciaországot nem örökölheti.

Ez a háború tizenhárom esztendeig nyugtalanította
Európát s a hadakozó felek közül senkinek sem volt
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Soha sem volt hazánknak a békére nagyobb szük-
sége, mint 1711-ben. Igaz, hogy. a Rákóczi szabadság-
harca nem szerezte meg a nemzetnek a teljes független-

séget, de azért a bécsi
kormányt egy kissé el-
riasztotta attól a szán-

déktól, hogy alkotmá-

nyunkat sértse.
Szüksége volt a békére

- a királyi családnak is,
mert a spanyol király
öröksége miatt folytatott
háború nagyon kimerí-
tette a többi országokat
is. De legnagyobb szük-

ségezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII. Ká roly király-
nak volt a békére, mert
őt az aggasztotta, hogytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. Károly király.' ki Iesz majd a királyság-

ban örököse? Az a tör-
vény, melyet a nemzet 1687-ben alkotott, csak' a fiú-
gyermek örökösödését engedte meg s ha a királynak
nincs fiúgyermeke, akkor újra szabad akaratja szerint
választhat a nemzet királyt. Ill. Károly tehát arra kérle
a nemzetet, "hogy ezt a törvényt változtassák meg és
Mária Terézia nevű leányát fogadják el királynak.

Az 1722-ben összehívott országgyűlés a király kiván-

ságát teljesitette s ezt a törvényt megalkotta. Ennek a
neve P ragma tika szankciá . Az országgyűlés a Pragrna-

, '. .
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nagy haszna belőle; de a francia királyok a nagy fel-
fuvalkodottságért nagyon megérdemelték, hogy nagy ha-
talmuk véget érjen.



megye.
Az urak aztán any·

nyival több adót róttak
a jobbágyra s a megyé- ,
ből annyi legényt szed-
tek össze, kit jó szó-
val, kitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkoiellel, amennyi
kellett .katonának, így
tehát adót és katonát

csak a paraszt adott, de
jogot csak az urak él-
veztek. - Mária Teré-

ziára maradt örökség-
képpen, hogy ezeket
rendezze. A Ill. Károly Mária Terézia.

halálatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIItán azonban

nyomban kitünt, hogya szomszéd fejedelmek nem sokat
törődnek a Pragmatika szankcióval, mert Mária Terézia
országait egyszerre mind megtámadták és el akarták
foglalni.

A megtámadott királyasszony végső szükségében a
magyar nemzethez folyamodott. Pozsonyban 1741-ben
megjelent az országgyűlésen. S mikor a gyászba öltö-
zött királyasszony ezt mondta: «Mindenki elhagyott,
egyedül csak a magyarok fegyveréhez és ősi vitézsége-
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tika szankción kívül még sok hasznos törvényt alkotott.
Ezek között talán a legfontosabb az állandó hadsereg

_ szervezése volt. Ezt azonban még nem lehetett a közös
teherviselés alapján fenntartani, mert a nemes emberek

- nem akartak· adót fizetni.
Úgy oldolták meg tehát e fontos kérdést, hogy az

adót rójják ki a vármegyére egy összegben és éppen

így állapítsák meg azt
is, hogy hány kato-
nát tartozik adni a

(
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hez menekülők», a jelenlevő urak lelkesen kiáltották:
«Életünket és vérünket áldozzuk királyunkérttsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI»

A magyar lelkesedés megmutatta, hogy a király-
asszony nem hiába fordult a nemzethez. Egész Európa
megbámulLa a magyar katonák vitézségét s mégzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy
F r igyest, a hatalmas porosz királyt is fel tudta tartóz-
tatni hódító útjában. Rendre Mária Terézia ellenségei
felhagytak a háborúval s a trónját a magyar nemzet
megmentette.

Magyar fegyverek segítették Habsburgi Rudolfot a
Morvamezőn a német császári székbe s ime, az utolsó
Habsburg királyné férjének is magyar fegyverek tartot
ták meg a német császári koronát.

Mária Terézia ezt nem feledte el soha és mindig
hálás volt ezért a magyarok iránt. Budán a királyi palotát
újra építtette s maga mellé nemes ifjakból magyar test-
őrséget szervezett. Fiumét . ő kapcsolta végleg Magyar-
országhoz s a mikor Lengyelországot az orosz cárné, a
porosz király és Mária Terézia maguk közöttelosztot.ták,

a lengyel királyságnak régen zálogba adott szepesi váro-
sokat visszakapta hazánk

Az iskolákat szaporította, javította s arra törekedett,
hogya nemzet mívelődjék A szegény jobbágy szomorú
sorsán is könnyített s nem engedte, hogy a rendes és
törvényes adókori kívül más terhekkel nyomorgassák.

Sajnos, hogy Magyarország rovására Ausztriának
sokat kedvezett. Ez a kedvezés abban állott, hogya ma-
gyar gazdák terményeiknek fölösleget csak Ausztriába
vihették vám nélkül s ott úgy vették meg, ahogy akar-
ták, s viszont ide hozzánk iparcikket csak Ausztriaból
hozhattak vám nélkül js ezeket 'úgy kellett a magyarok-
nak megvenni, ahogy adták. Igy aztán az iparos Ausztriá-
nak valóságos gyarmata lett hazánk

Mária Terézia a magyar főurakat Bécsbe édesgeUe
s nagyon sokan ott is laktak állandóan. A folytonos kül-
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földi tartózkodás alatt sokan elfeledték s az ifjak meg
sem tanuihatták nyelvünket. Ez a jó hazafiakat mélyen
sértette s a magyar testőrség ifjai szégyenletlék is, hogy
valaki magyar létére ne tudjon magyarul. Elhatározták
tehát, hogy ezen segítenek. Könyveket, költeményeket

írtak s a magyar nyelvet rendre megkedveltették újra
azokkal is,' akik már-már hűtlenekké lettek hozzá.

Mária Terézia nagy érdeme azonban mindig tisztán
áll előttünk, hogy hosszú uralkodása alatt a békés fej-
lődésre s a nemzet sorsának javítására törekedett és
soha sem feledte, hogy mennyi hálával tartozik a ma-
gyaroknak.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lengyelország felosztása.

Magyarországnak északi szomszédjatsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil XVIII. század
közepéig Lengyelország volt. A lengyel nemzet éppen
olyan vitéz és szabadságszerető nép volt, mint a magyar
és a két nemzet sokszor találkozott a csatatéren is, de
sokkal többször, mint békés szomszéd. Az érdek is na-
gyon sokszor kötötte össze ezt a két országol. Nagy

Lajos királyunk Lengyelországnak is királya volt s a len-
gyelek annyira tisztelték e nagy király - emlékét, hogy
halála utánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHedvig nevű leányát választották királlyá.
1. Ulászló, II. Ulászló és II. Lajos királyaink, lengyel

királyi családból származtak. Báthori István erdélyi feje-
delmet később a lengyelek választották királyukká. S ha
ezeket nem említenők is fel, számtalan példája áll előt-
tünk annak, hogya lengyel és magyar nemzet jó szom-
szédságban élt mindig és sokszor. segítették a lengyelek
a magyarokat nehéz napjaikban. különösen pedig a török
kiűzésében.

Amikor Mária Terézia ült a magyar trónon, akkor
Oroszország felett is nő uralkodott. Ez a nő II. Ka ta lin,
egy nagyravágyó asszony volt. II. Katalin arra töreke-

A történet kis tűkre. 7
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dett, hogy Európában Oroszország legyen a leghatalma-
sabb ország. Ennek a -tervénekdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI azonban Lengyelország
és Törökország útjában állott. .

Törökország ellen II. Katali~ kétszer is indított hábo-
rút, az 'egyiket éppen II. József uralkodónk segedelmé-
vel. Ezekben a háborúkban biztosította, hogy az orosz
hajók szabadon járhassanak a Boszporuson át a Földközi-
tengerbe, s ugyancsak ekkor kellett Törökországnak el-

. ismernie, ·hogy a görög-

keleti keresztényeknek a
török területen is fővédője
Oroszország.

Még ennél is szerencsé-
sebb volt a lengyelekkel
szemben. Lengyelország-
ban ekkor voltak az urak
a legféktelenebbek s a ki-
rálynak alig volt már va-
lami tekintélye. Katalin
ezeket a belső rendetlen-
ségeket mind a maga hasz-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'>

nára fordította. Fizetett em-
berei voltak a lengyelek

II. Katalin. között, akik folyton szítot-
ták az egyenetlenséget.-- ~----

II. Katalin nyiltan: azonban csak akkor elegyedett Len-
gyelország dolgaiba, amikor a lengyel kormány megsér-
tette a görög-keleti keresztény alattvalók érdekét. Ezeket
a lengyel alattvalókat II. Katalin fegyverrel is támogatta,
s azokat, akik az orosz beavatkozás ellen hangosabban
mertek beszélni, elfogatta. Az .országgyűlést ez az eljárás
egészen megijesztette s békét kértek az orosz cárnétól.

A komolyabb hazafiakat 'nagyon bántotta ez a meg-
alázás s fegyvert fogtak, de már sem a vitézség, sem az
önfeláldozó hazaszeretet megmenteni nem tudta Lengyel-
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országot. EkkorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANagy F r igyes porosz király azt taná-
csolta, hogy osszák Tel Lengyelországot. Katalin kapva-
kapott a javaslaton, de .Mária Terézia nehezen egyezett
bele. A három szomszéd 1772-ben osztozott meg Leagyel-
országon. Az osztozásker Mária Terézia Galiciá i kapta,
mert régen ez úgyis Magyarországhoz tartozott. Mária
Terézia ezt a szép tarto-

mányt még se Magyaror-, ,
szághoz, hanem az .osz-
trák örökös tartományok-
hoz csatolta. A poroszok a

- nyugati részt s az oroszok
a keleti részt kapták, csak
a középső maradt meg

önálló LengyelországnaktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A szegény lengyelek

azonhan nem nyugodtak
bele ebbe az osztozásba,

két rendben is fegyvert
fogtak s nemzeti hőseik
között leülönösen Kos-

ciuszko az egész világot
bámulatba ejtette vilézsé- Kosciuskó ..

gével. Mind hiába, Len-

gyelország újra elbukott s bukása ez alkalommal végleges
volt (1794). Az oroszok a felkeléseket leverték s Lengyel-
ország nevét végképpen kitőrülték az államok sorából.

így pusztított. el egy országot a föld szinéről II. Ka-

\ talin, akinek álnokság, hitszegés é_s kegyetlenség volt
minden uralkodói tettének az alapja. De ép oly bűnös
volt a lengyel nemesség rakoncátlansága, egyenetlensége

és zs~rnoksága is a szegény néppel szemben.

7*
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Mária Teréziának Lotringeni Ferenc volt a férje s
gyermekei közülzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef örökölte a Pragmatika szankció
értelmében országait. József tehát apai ágon a Lótringeni
család sarja volt s ezért mondjuk, hogy a Habsburg-

Loir inqeni családból származott;
. II. József rendkívül mívelt ember és áldott jószívű

uralkodó volt. Szerette népeit, de nem tudta megérteni,
hogya magyar nemzet hazáját ésnyelvét a legjobbszívű

embernél is jobban szeréti.
Arra törekedett, hogy valamennyi országa egy or-

szággá egyesüljön s ebben az egy országban legyen
mindenki egyenlő s ne legyen boldogtalan senki.

S hogy ennek a tervének ne legyen semmi akadálya,
magát magyar királlyá nem koronáztatta meg s arra
sem esküdött meg, hogya magyar alkotmányos szabad-
ságot megvédi. .

II. József tehát uralkodott Magyarország felett, de
magyar király soha sem volt, Törvényeink szerint ugyanis
csak azt. tekintjük magyar királynak, kit szent koro-
nánkkal a nemzet megkoronáz és aki- a koronázás alkal-
mával megesküszik, hogya magyar törvényeket meg-
tartja. Ez az oka annak, hogy II. Józsefet a magyar nép
ka lapos kirá ly-nak gúnyolta.

Uralkodása kezdetén egy rendeletet adott ki s' ezzel
a protestánsokat a római katholikusokkal teljesen egyenlő
jogu polgárokká tette. Ez a hires lűrelmi rendelele. Egy

másik rendeletével feloszlatta azokat a barát- és apáca-
kolostorokat, melyeknek lakói tanítással vagy betegápo-
lással nem foglalkeztak. A kolostorok vagyonát lefog-
lalta s a világi római katholikus papság fizetésének javí-
tására és iskolák alapítására fordította.

Ennek a jószívű uralkodónak nagyon fájt, hogy Ma-
gyarországon a szegény jobbággyal tetszése szerint bán-
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hat az urasága. Azt sem találta igazságos dolognak,
hogy a gazdag nagy urak ne fizessenek adót, ne adja-
nak a hadseregnek katonát s hogy helyettük az ország
minden terhét csak a jobbágyok viseljék. Egy újabb ren-
deletet adott hát ki, melyben a szegény jobbágyoknak
megengedte, hogy szabadon költözködhessenek egyik
helységből a másikba s ha nem akarnak régi uraiknál
tovább szolgálni, cserélhessenek gazdát. Ugyancsak ebben

_ a rendeletben hagyta meg a bíráknak, hogya törvény

előtt a jobbágynak teljesen egyenlő joga legyen az igaz-
sághoz az urával.

Nagyon természetes, hogy az uraknak ezek az újí-'
tások nem tetszettek s a vármegyék urai mindenáron

ellene szegültek. De József nem törődött az ellenszegü-
léssei semmit s az újítások során tovább haladt. "Föld-
mérő ket küldött minden vármegyébe, hogy pontosan

mérjék fel, kinek mennyi a birtoka semellett elrendelte,
hogy 'a népet is számlálják meg, ho.gy tudja, hány ember
él az országban. Ezeket azért akarla pontosan tudni,
mert szerette volna az adót egyenletesen mindenkire ki-
róni s a katonáskodásból is részt akart adni minden-
kinek.

Erdélyben egy elcsap ott nérriet tiszt az oláhokkal
elhitette, hogy mindezek azért történnek, mert a szegény
népre még nagyobb terhet raknak az urak. EzekzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHóra
és Kloska vezetése alatt az izgatás következtében fel-
lázadtak. A fellázadt oláhok aztán olyan kegyetlenséggel
pusztították a magyarokat, amilyenhez hasonlót nem
találunk ezeréves történetünkben. Nyolcvan falut dúltak
fel és 4000 magyar embert pusztítottak el a lázadók s
mit használt a végén az, hogya birák a vezetőket éppen
olyan iszonyú kínzásokkal végezték ki!

Még nyelvünket is megtámadta II. József s azt

akarta, hogy nagy birodalmának minden részében néme-
tül folyjanak a hivatalos dolgok. Elrendelte tehát, hogy

\
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Magyarországon se' pap, se tanító, se tisztviselő ne
lehessen, aki németül nem tud. Azt kivánta, hogya vár-
megyék emberei és az ország valamennyi tisztviselője
németül írjanak.

Háborúja is voltlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Józsefnek a törökök ellen, még
pedig az oroszokkal közösen, de ez szerencsétlenül végző-
dött s ez után ő maga is betegeskedni kezdett. A sok
sikertelenség megtörte erejét s különösen az fájt, hogy
ő mindenkinek csak javára dolgozott s őt még sem sze-
rette Magyarországon senki. Elhatározta tehát, hogy a
megsértett nemzetet kibékíti s hogy ezt megtehesse,
magát megkoronáztatja. A nemzet nagy örömmel fogadta
ezt a hírt, de a halál nem engedte, hogy a kalapos
királyból koronás király legyen.

Mindössze annyit tehetett meg csak II. József, hogy
halálos ágyán visszavonta törvénytelen rendeleteit. A sza-
bad vallás gyakorlatára, a papság ügyeinek rendezésére
és a jobbágyokra vonatkozó három rendeletét azonban
nem bántotta.

A mikor a tatárok Európába törtek, Oroszországot
dulták fel legelébb és sokáig uralkodtak felette. Hazánkba
is innen törtek. be 1241-ben a IV. Béla király uralkodása
alatt. Az orosz nemzet jobb napokat csak akkor látott,

- amikor Mátyás király korában a tatár rabigából felsza-
badult. F:f[ől kezdve izrnosodott; erősödött ez az ország
-és nemsokára ez volt Európa legnagyobb országa s a
hatalma kiterjedt Szibériára is. ~bir ~ndkivül nagy volt
ez .az ország, a cárok nagyon sajnálták, hogy Oroszország

-Otengerrel sehol sem érintkezik s e miatt a kereskedelem
nem fejle dhetik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lYagy Péter cár már uralkodása kezdetén elhatározta,
hogy -s;grCézen a bajon és Oroszországnak tengert szerez
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N agy Péter akkQr foglalta el a trónt Oroszországban,
amiko"r-l\ii;gy~rország felszabadult a török uralma alól,
tehát'dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC Lipót királynak· s II.· Rákóczi 'Ferencnek volt a
kortársa,

A Keleti-tenger déli és keleti partvidéke felett a
svédek uralkodtak s a svédeknek ekkor szintén ifjú ./
királyok. volt: ; r I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKároly. Ettől akarta Nagy Péter
elfoglalni a Keleli-tenger partvidékét. XII. Károly vitéz,
harcias és minden. kalandra kész ember volt, Nagy Péter
tehát csak rettenetes háboruk árán érhetté el a célját:...-
A történetben ezt a háborut közönségesen északi háboru-

nak nevezik s a Svédország nagy hatalma ezzel örökre
elveszett.L-,

Ez a siker arra bátorította Nagy Pétert, hogy délen
a Fekete-tenqer partvidékét is szerezze meg. Ezért a
törökkel kezdett háborut s egyelőre csak a tenger északi
parlvidékét foglaIhatta el. Ezzel azonban nem érte be
Nagy Péter, ő a Boszporust is hatalmába akarta kerít~i:-
De ez már nehéz dolog volt, mert, Konsfaniinápoly vára
felette erős s ellenség egykönnyen be nem veheti. Már
pedig a Boszporus tengerszoros azé, akié Konstantinápoly, _
annak mindig döntő szava van abban is, hogy miféle
hajók evezhessenek be a Fekete-tengerbe. --

Nagy Péter utódaira .hagyta, hogy a törököt kiüzzék
és Konstantinápolyt elfoglalják. Utódai meg is próbálták
sokszor s a véres háboruktól sem irtózlak, még sem sike-
rült még ez a terv. A Balkán félsziget nemzetei egymással
rilindig készek a háboruskodásra s ezeket is sokszor fel-

használtak az oroszok, hogy valamiképpen Konstantiná-
pelyt hatal~ukha kerítsék, de nem lehetett -. Nem lehetett
pedig főképpen azért, mert az éurópai hatalmasságok nem

akarják megengedni s valahányszor Oroszország közel \
állott ahhoz, hogy Konstantinápolyt birtokába vegye,
mindig az európai hatalmasságok akadályozták meg.-
o o És ennek az az oka, mert most a Fekete-tengeren
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szabadon járhat akármelyik ország kereskedelmi hajója,
de ha Oroszország uralkodnék a Boszporus felett, akkor
oda, csak az a hajó mehetne be, melyet Oroszország kor-
mánya beereszt., Sőt a Földközi-tengeren is Oroszország
lenne a legnagyobb hatalom. Érthető dolog tehát, hogy

ebben miért kell megakadályozni Oroszországot. "---
Pedig sok vér elfolyt eddig if? s még soknak kell

elfolyni, míg ezt a kérdést megoldják. Az új kor törté-
netében ez egyik legfontosabb kérdés szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKeleti kérdés

a neve!.-
S valahányszor felszínre kerül ennek az elintézése,

nekünk is részünk van benne mindig, hisz a dunai
hajózás miatt nagyon is közelről érdekel minket a keleti

Jérdés: Azóta a szerbek, románok és görögök felszaba-
,dultak a török uralom ~lól. De még sem váltak orosz
alattvalókká, mert az egész Európa elősegítette függet-
lenségüket. )(

A kalapos király erőszakos uralkodása nagyon meg-
.zavarta az ország nyugalmát. Utána II Lipót, a Mária
Terézia ifjabb fia örökölte a trónt. Ez a király mindenek-
előtt azt igérte, hogy Magyarországon törvényesen akar
uralkodni, tehát magát megkoronáztatja. Ezt egy jobb
jövendő zálogának tekintették s a magyar emberekben
egyszerre felébredt a nemzeti öntudat.

A király-koronázás után az országgyűlés hozzá fogott
a törvényalkotáshoz. Ekkor írták törvénykönyvünkbe újra
Magyarország függetlenségét (1791. évi X. t.-c.), melynek
lényege, nogy Magyarországot csak saját törvényei sze-
sint szabad korrnányozni. ll. József türelmi rendelete után
törvényesen- is helyre állították a békességet a katholiku-
sok és protestánsok között. Ugyancsak ez az országgyűlés
adta vissza a törvény erejével a jobbágyoknak a szabad
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költözködés jogát, melytől ezelőtt 300 esztendővel (1514)
fosztottak meg a Dózsa-féle lázadás miatt,

Amíg Magyarország ilyen szépen haladt a megújulás
útján, azalatt távol nyugaton, Franciaországban ,nagy dol-
gok történtek. A francia nép 1789-ben fellázadt a király
ellen, a nagy nemzetgyűlésen eltörölte a főpapok és a
nemesek kiváltságos jogait s az új törvényeket azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«egyenlő-

ség, testvér iség, szabadság» hármas igéje alapján alkotta
meg. Ez a lelkesedés és az egyenlőség, szabadság után
való vágyakozás terjedt országról-országra s az európai
uralkodók attól féltek, hogy országuk népére is elragad.
Hogy ezt meggátolják, egymás között többen szövetkez-

tek. AztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj francia kormány e szöveíkezés hírére a porosz
király, továbbá ll. Lipót német császár és magyar király
ellen előkészítette a háborut.

Il. Lipót azonban ezt a háborub már nem érte meg,
mert a nemzet n?gy pánatára két évi uralkodás után

.meghalt (1792). Utána fia,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ . Ferenc örökölte a koronát,
'aki minden újításnak ellensége volt A francia háborut
azonban nem kerülhette 'ki. A franciák megverték az
egyesült porosz, német és magyar seregeket s ez a. győ- .
zelem úgy fellelkesítette őket, hogy eltörölték egészen a
királyságot s kikiáltották a köztársaságot.

Ferenc, király ezután még jobban haragudott minden-
kire, aki a szabadságot emlegetni is merte, Az ujságok-
ban, könyvekben csak olyan dolgok jelenhettek meg,
melyeket a hatóságok megengedtek. Önkényesen kezdett
uralkodni s azt hitte, hogy ez az új gondolkozás hozzánk

. nem jöhet el.

Pedig tévedett, inert egy alkalommal Martinovics

apátot valami fontos ügyben Párisba küldötte. Ült Marti-
novics megismerte azokat a szép gondolatokat, melyek
a francia népet lelkesítették. Amint haza jött, itthon ezek-
ről könyvet írt s az egyenlőség, testvériség és szabadság
megvalósíLására a magyar nemzet is mind nyiltabban és
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Franciaországban a királyok már úgy elhatalmasod-
tak, hogy azt tehettek, amit akarlak. A népre kivetették
a terhes adókat, de a pénzt nem fordították a nép javára,'
hanem fényes mulatságokra pazarolták. És ennek a pazar-
lásnak nyomában járt a nép szegénysége, nyomora.

A nép jól látta, hogy a király milyen keveset gondol
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határozottabban kezdett törekedni. A kormány erőszakkal
akart gátat vetni e törekvés ~lé, elfogatta Martinovicsót
és több társával együtt hamar ki is végezték őket,

Eközben már a franciáknak császárjadcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANapoleon

volt, aki Ferenc császárt és királyt több csatában nagyon
megverte. S bár a ki:ály a nemzet alkotmányát, ősi sza-
badságát eléggé' megsértette, a magyar nemzet mégis
megmaradt a király hűségében ésa sérelmeket törvé-

nyes úton óhajtotta orvosolni.
Az európai uralkodók csak egyesült erővel győ zték

le Napoleont. akit Szenl Ilona szigetére küldöttek örökös
fogságba.

I. Ferenc a «római császár» cimet viselte, de be kel-

lett látnia, hogy a sok szerencsétlen háboru után nagyon
kevés német alattvalója maradt. Az osztrák örökös tar-
tományokból tehát 1804-ben megalkotta az osztrák csá -

szá rságot. S minthogy már nem háborgatta többé I. N apo:-
leon s aztán az európai fejedelmek szövetségébe is bizha-
tott, Magyarországon még önkényesebben uralkodott.

De az ország napról-napra szegényedett s a papiros-
pénzt már nem is fogadták el a külföldi kereskedők.
E miatt az ország a bukás szélére jutott s ekkor a király
is belátta, hogy a törvénytelen uralkodást így tovább
.folytatni nem lehet. Összehívta tehát az országgyűlést
az 1825-ik esztendőben, hogy a nemzet sok, nagy hsját
ezen orvosoljak meg.
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vele s azt is látta, hogy az urak maguk sem akarnak
segíteni az ország bajain. A király emberei másfelől meg
.arra vigyáztak, hogy valami nagyon ne panaszkodjon
senki. S ha valaki mégis zúgolódni mert, az ilyen embert
elfogták s azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABasiille (olv. Básztij)tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-nevű várbörtönbe be-
csukták. Innen aztán egyhamar nem szabadult ki senki.

De amikor XVI. La jos foglalta el a trónt, a drágaság
már olyan nagy volt Franciaországban, hogy a legszor-
galmasabb munkás ember is alig tudta a mindennapi
kenyérre valót megkeresni. A francia nép már nagyon
közel állott' a lázadáshoz. Ekkor az előrelátó, miniszterekdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I azt tanácsolták a királynak, hogy hívja össze a nemzet-
gyűlést s hagyjon fel az önkényes uralkodással. A király
megfogadta a jó tanácsot s 17S9-ben összehívta az ország-
gyűlést.

Mindenki örvendett ennek s ettől várta a jobb jövőt ..
Csak azoknak nem tetszett, akik a király fényes mulatsá-
gaiban mindig részt vettek s akikre a király az ország
pénzét eddig költötte, Ezek azt tanácsolták a királynak,
hogy kergesse szét a~ orszá 'gyűlést s ne tűrje, hogy
valaki öt korlátozza szabad akaratjában. Ezek között volt.

a király felesége is, Mária Antonia , a Mária Terézia ma-
gyar király leánya.

A király a sok beszédre csakugyan gyűjteni kezdette
a katonaságot a palotája köré. A nép erre már többé
nem tanácskozott, hanem megrohanták a Bastillet, a fog-
lyokat egytől-egyig kiszabadították s a királyt arra kény-
szerítették, lrogy kormányozzon alkotmányosan.

Ettől kezdve a nép uralkodott Franciaországban. Tör-
vénybe írták, hogy származása senkit sem. teszen különb
emberré másnál, hogy az országban egyenlő joga van
mindenkinek a boldoguláshoz, mert minden ember
egyenlő. És azt is követelték, hogyatörvényeknek a
király is engedelmeskedjék.

A királynak ez az tlj változás nem tetszett s el akart
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menekülni Franciaországból. A határszélen azonban fel-
ismerték s visszahozták. Az európai országok uralkodói
a francia urak panaszkodásai alapján be akartak avat-
kozni Franciaország dolgaiba s emiatt a franciák többnek
megizenték a háborut. Ezek között volt 1. Ferenc ma-
gyar király is. '

Az országgyűlés, azután a királyságot: inegszüntette
egészen s Franciaországot köztársasággá alakítolták áto

A királyt az ellenséggel
való cimborálásért, tör-
vénytelen uralkodásaért
halálra ítélték s 1793-

ban végre is hajtották
ezt az itéletet. Ezután
rriegkezdődötta boszu-
állás munkája. Az a sze-
gény nép, amelyikszá-
zadokon keresztül szen-

"ved te az urak zsarnok-
ságát, most, hogy a ha-
talomra jutott, ,igyeke-
zett mindent visszafi-
zetni a nemeseknek és

Bonaparte Napoleon. a papoknak s olyan ré-
mes uralmat gyakorolt,

hogy ma is borzalom róla beszélni. Ez alatt folyt ~
háboru a külfölddel IS. A francia katonákat két helyen
már legyőzték, de a harmadik sereg vezére,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABonapa r te

Napoleon mindenütt győzelemmel nyomult előre. Ez a
hadvezér egy korszikai ügyvédnek volt a fia s vitéz-
sége és lángesze' emelte a hadvezéri polera. Megalázta'
I, F erenc királyunkat s egész Európa rettegte a hatal-
mát Napoleonnak. A francia nép annyira. szerette. hogy
könnyű szerrel megbuktatta a köziársaságot s Napokon
magát császárrá koronáztatta. .•
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Az új császár teljes erővel lépett fel az európai feje-
delmek ellen. Azt akarta, hogy Európában minden az ő
akaratja szerint történjék s mert az orosz cár ellenkezni
mert veje, nyomban megtámadta egy hadsereggel. De a
szerencse Napoleonnak ez alkalommal nem kedvezett.
N agy seregét elpusztította az oroszországi hideg és a
fagy. A fejedelmek ellene szövetkeztek. legyőzték s elkül-
döttékzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzenl Ilona szigetére örökös fogságba 1815-ben.
Itt élt aztán elhagyatottságban Bonaparte Napoleon 1821-ig,
amikor a halál váltotta meg a rabságból.

A francia forradalom azonban nagyot változtatott a
világon. TöbbétsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3Z uralkodók nem bánhattak a néppel
úgy, ahogy akartak s el kellett ismerniök, hogy minden
ország csak akkor lehet hatalmas, ha népe boldog és
megelégedett.

Széchenyi István gróf.

A nemzet nagy örömmel fogadta az 1825-ik eszten-
dőben az országgyűlés összehívását. 1. F erenc királya
megnyitó beszédjeben őszinlén bevallotta, hogy sok olyan
dolog történt, amely a nemzetnek nagy fájdalmat okozott
s ezeket ő nagyon sajnálja. Ez a beszéd meggyőzte a
nemzetet arról, hogy a király is őszintén óhajtja a jobb
jövőt. És az országgyűlés azonnal megkezdelte a bajok
orvoslását.

Emlékezetes ez az esztendő arról is, hogya magyar
tudományos akadémiát ekkor alapítottak. Felsöbüki Nagy
Pá l a pozsonyi országgyűlésen elragadó ékesszólással
hirdette, hogya magyar nyelvnek és a tudománynak
magyar nyelvű ápolására tudós társaságra van szükség.
Erre azonban pénz kell, amit csak a gazdag emberek ad-
hatnának. Ekkor a közönség köréböl előlépett gr . Széchenyi

István, egy ifjú huszárkapitány és birtokainak egy évi
jövedelmét felajánlotta a tudós társaság céljaira. Ez az
adomány éppen 120,000 koronát ért. A nemes példát a
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főurak közül nyomban annyian követték, hogy nemsokára
fél millió korona állott a tudós 'társaság rendelkezésére.

Széchenyi István sokat utazott és nagy tudományu
ember volt. Látta, hogy Europa közepén csak úgy marad-
hat meg a magyar nemzet, ha .mívelődik. De errnek a mi-

velődésnek egészen magyar nemzeti alapon kell történni.
Könyveket írt s ezekben bátran hirdette, hogy az ország /
ereje attól függ, milyen míveltek és becsületesek a pol-

gárai. Emellett felette fon-
tos a gazdasági jólIét biz-
tosítása is.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ maga segí-
tette a Dunagőzhajós tár-
saság megalapítását, a
Lánchíd építését. A Tisza
és az alföldi Jolyók sza-
bályozása útján sok ezer
hold földet biztosított a
földmívelésnek Hozzá fo-
gott a Vaskapu szabályo-
zásához. Kaszinókat alapí-
tott, hogy ott nyilvánosan

, tárgyalhassák a fontos kér-
déseket.

Széchenyi István gróf. Emellett könyveiben
élesen támadta a magyar

nemeseket, akik eltűrik, hogy csak a jobbágy ember fizes-
sen adót s csak a jobbágy fiát vigyék el katonának S végre
is meg kellett értenie mindenkinek, hogy az országfenn-
tartás terhében a haza minden lakósa vagyoni erejéhez
mérten osztozni tartozik .

A Széchenyi könyvei az országot két pártra osztot-
ták s mindenütt csak ezekről beszéltek. Az egyik párt a
nemesi kiváltságokat védelmezte, míg a másik az egyenlő-
ségért lelkesedett. Ehhez a párthoz tartozott minden jóra-
való ember és az ország egész ifj úsága .

..
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És akadt a nemzetnek egy magasrangú pártfogója is.
EzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef nádor, a király rokona volt, aki mint német

ember jött ebbe az országba s amikor a magyar nem-
zetet megismerte, megszerette, s ő mága és családja
is magyarrá lett egészen. Pártolta, támogatta tehát ő is
a Széchenyi gróf terveit s különösen ohajtotta, hogy ez

az áldott ország minél gazdagabb legyen.
A bécsi kormány emberei sem nézték rossz szemmel

a Széchenyi törekvéseit, mert hát úgy gondolkoztak,
hogya gazdagabb Magyarországból biztosan több haszna
lesz Ausztriának. De mikor látták, hogy növekedik az a

párt is, amelyik az ország vagyoni gyarapodásával a poli-
tikai függetlenséget is sürgeti, megkezdették alattomos
munkájokat a nemzet megrontására és mindent elkövettek,
hogy az újításokat megakadályozzák. .

De Széchenyi remény és aggodalom között tovább
dolgozott. Reménykedett, hogy valamikor ~ magyar .is
helyet foglalhat a világ mívelt nemzetei között és aggó-
dott: vajjon a pártoskodás nem teszi-e tönkre a legjob-
bak igyekezetét is? Csendes munkálkodás közben _akarta
előkészíteni a nemzetet, mert félt, hogy Ausztria félte-
kenykedése még nagy bajoknak lehet az okozója.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ó benne, ki annyit tett s szenvedett 'nemzetéért,
. tiszteljük a legnagyobb magyart. Maga Kossuth Lajos
adta neki ezt a nevet.

S hogy ez a nagy lélek nem aggódott hiába, szo-
morúan mutatták meg a következrnények.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az angol gazdasági újítások.

A felfedező utazások a legtöbb et az angoloknak hasz-
náltak. Már Erzsébet királyuk uralkodása alatt élénk volt
az ország tengeri kereskedelme s· hogy különösen az

indiai terményeket jól tudhassák értékesíteni, egy nagy
társaságot alapítottak. Ennek a neve kelelindia i tá rsa -
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ságzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvolt. Ez a társaság nagyon meggazdagodott. Emiatt
versenytársa is akadt s velök szemben a franciák is igye-
keztek a félszigeten tért foglalni.

Végre az angol országgyűlés maga elegyedett ebbe a
dologba s a társaság kiváltsága it megszüntette, 1ndiát az
angol kormány hatalma alá rendelte. Az angol birodalom-
nak azóta ez a gyarmata a legféltettebb kincse s azt is
mondhatjuk, hogy gazdagságának legfőbb forrása.

Smíg egy ilyen szép gyarmattal gazdagodott, az
angol birodalom," azalatt az 'amerikai angol gyarmatokat
elvesztette. Észak-Amerikába ugyanis különösen Erzsébet
király kora óta vándoroltak ki azok az angol alattvalók,
akik eltérő protestáns vallásuk miatt nem érezték jól
magukat hazájukban. E'zek ott gyarmatokat alapítottak
és nagyon jól ment dolguk.

Az angolok is beleelegyedtek volt a Mária Teréziaés
N~gy Fridrik közt folyó hétéves háboruba s emiatt az
ország nagy adósságba keveredelt. Az angolminiszter ki-
eszközölte az országgyűlésen, hogy vessenek adót az ame-
rikai gyarmatokra is s ebből az adósságokat ki tudják
fizetni. A gyarmatosok erre azt válaszolták, hogy ők olyan
országgyűlésnek nem engedelmeskednek, amelyikben őket
senki sem képviseli s nyomban fellázadtak, Washington

(olv. Vessingtn) György vezetése alatt kivívták független-

ségüket és megalapították az Északamer ika i egyesült

á llamoka t, melynek első köztársasági elnöke Washington
György volt. AztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj állam fővárosa F iladelfia volt, később
alapítója nevére építettek újat.

Az új alakulás azonban semmit sem ártott az angol
birodalomnak, mert az ipar, különösen mióta feltalálták
a gőzgépet, napról-napra fejlődött Ei az ország -gazdago-
dott. Az ipar; a vasutak, a gőzhajók és a bányászat
terén sok munkás talált foglalkozást, akik a földmíves
terményeinek biztos fogyasztói voltak. Angolországban
nem terem annyi gabona, amennyi a lakósoknak szüksé-
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ge!'>, idegen országokból tehát sok gabonát hoznak ide.
Ezt azonban az angol gazdák csak úgy engedték meg,
hogy a külföldi gabona után magas vámot szedjenek,
amikor. Angliába behozzák s emiatt a külföldi ember
olcsón ne adhassa el a gabonáját. Természetes, hogy az
angol gazdák is magas áron adhatták igy el a gabonát.
/ ' Ez viszont ~ munkások érdekét sértette s nagy nép-
gyűléseket tartottak, melyeken követelték agabonavámok
eltörlését. Végre a pada-

ment is belátta, hogy a
munkások követelése jo-
gos és a vámokat íneg-
szüntette. Ettől kezdve
akármelyik országból vám
nélkül lehet gabonát be-
vinni Angolországba. Ez
az intézkedés' minket is

,érdekel, mert. tőlünk is
visznek eladni lisztet oda.

Más tekintetben is ha-
ladott Angolország. Eltö-
rülték még a gyarmatok-
ban is' a rabszolgakeres- Washington György.
kedést.

Az angol irók könyveikben arra tanították az embe-
reket, hogy csak a szabad ember munkája lehet érté-
kes. Egész Európában visszhangra talált ez a tanítás, s
erre különösen nálunk volt nagy szükség, ahol a birto-
kosok még mindig a jobbágyok leigázása árán folytat-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
í ák a gazdaságot. Gróf Széchenyi István fogta fel-tehát
a legtisztábban az angol irók oktatását s lelke egész
hevével azon dolgozott, hogy Magyarországon is szabad
ember munkája szerezze meg a hazának a jólétet és dicső-
séget.

A történet kis tükre. 8
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Széchenyi újításait majdnem az egész nemzet helye-
selte, de a hevesebb vérű politikusok feletle lassunak
találták. Ezeknek kezdetbenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWesselényi Miklós volt a
vezetőjük. Wesselényi Szatmár megye gyűlésén nyiltan
hirdette, hogya bécsi kormány azért ellenzi az újításo-
kat, mert így a földesúr és a jobbágy között el tudja
hinteni az egyenetlenség magvát. Ezért WesselényiL,

mint felségsértőt pörbe
fogták, börtönbe zárták.
Igy üldöztek mindenkit,
aki a nemzet szabadságát
és az ország függetlenségét
követelte.

1. Ferenc királyt fia,
y:dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF e rd in a n d követte ' a
trónon; de a dolgok, aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj
király alatt is a régi úton
haladtak tovább. A Wes-
selényi bebörtönzése után
azonban az ifjuság vezére
Kossuth La jos volt. Kos-

Kossuth Lajos. suth Lajos Zemplén me-
gyében Monok nevű köz-

ségben szüle lett 1802-ben s ebben az időben éppen 40
éves volt. Az írótoll al még eddig, senki sem tudott úgy
lelkesíteni s az élőszóval, sem tudott úgy uralkodni a
lelkeken senki, mint Kossuth. Lelkes ujsáqcikkei miatt
neki is meg kellett kóstolni a-börtön levegőjét, de amikor
kiszabadult, tovább folytatta a küzdelmet.

Széchenyi azonban a nemzelet nagyon féltette, de
Kossuth a Széchenyi aggoda"lmaira azt felelte: a sza-
badsághoz mindenkinek joga van s ha ez megvan, az
anyagi jólét magától megjön. A magyarók sokat panasz-

iH
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kedtak az osztrák iparosokra s különösen az fájt a nem-
zetnek, hogy ezek miatt nem fejlődhet a magyar ipar.
Kossuth javaslatárazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvédegylel címmel olyan társaságot
alapítottak, melynek tagjai becsületszavukra fogadták,
hogy csak magyar földön készült iparcikket vásárolnak.

, Az 1847. esztendőben a király 'országgyűlést hivott
újra össze. Ezt a király magyar beszéddel nyitotta meg

'a nemzetnek nagy-nagy örömére.
Kossuth Lajos nem elégedett meg azzal, hogy csak

Magyarországon legyen tökéletes a szabadság, lelkes
szónoklataiban azt követelte, hogy Ausztria népeit is
kormányozzák alkotmányos törvények szerint. És az
1848. esztendő meghozta ezt is. Március 13-án Bécsben
kitört a forradalom s a nép csak. akkor nyugodott meg,
mikor megkapta az alkotmányt.

Mikor Bécs város ünnepelte új alkotmányát, Buda-
pesten is. nagy dolgok történtek. Fiatal irók, köztük
Petőfi Sándor ésJókai Mór, művészek, egyetemi ifjak
tizenkét pontba foglalták a nemzet kivánságait, és már-

cius 15-én nagy népgyűlést hivtak össze, amely elfogadta
e tizenkét pontot.

A pozsonyi országgyűlés az ifjúság kivánságát
magáévá tette s a király nyomban kinevezte az első
felelős miniszteriumot. Elnöke volt ennek Batlhyány

La jos gróf s a miniszterek között ott találjuk a Kossuth,
a Széchenyi, Deák Ferenc, báró >Eötvös József nevét.
Ettől kezdve az országgyűlésre olyan képviselők rnen-
'tek, akiket a nép választott. Ez az országgyűlés alkotta
meg azokat a törvényeket, melyek ma is alaptörvényei
hazánknak. Ezek között találjuk a szabad sajtót, köz-

teherviselést, egyenlőséget. jobbágyság megszünését,
Magyar- és Erdélyország egyesülését, melyeket V. Fer-
dinánd április l1-én mind szentesitett. A nemzet tehát
méltán ünnepelhette ekkor IgazI szabadságának elsŐ

napját.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

8*
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A bécsi udvar embereinek azonban nem tetszett aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
új rend s attól féltek, hogy Magyarország elszakad egé-
szen Ausztriától, Alattomos úton -igyekeztek tehát az új
törvények ellen áskálódni. Felbujtogatták a magyarok
ellen a horvátokat, szerbeket, tólokat, oláhokat s egy-
szerre ellenség vette körül ezt a szegény nemzetet.

A honfiak legnagyobb része aggodalommal nézett a
- kétes jövő elé. Széchenyi István grófnak anagy lelki
fájdalom elvette az eszét, megőrült. Csak Kossuth Lajos
nem csüggedt, csak ő bizott a nemzet erejében. És nem
is csalatkozott.

Hívó szavárá csatasorba állottak a férfiak, ékszerei-
ket, drágaságaikat rakták a haza oltárára, az asszonyok.
Ágyukat öntöttek a harangokból. fegyvereket kovácsol-
tak a gazda békés eszközeiból s a nemzet bátran vias-
kodott ellens-égeivel. A dicső honvédség előtt meg sem

. állhatott az osztrák s már-már kénylelen volt heismerni,
hogy legyőzte őket a magyar. Ekkor az V. Ferdinánd
trónját elfoglalta 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFerenc József ifju -császár és az orosz
cárt hivta segítségül. A két hatalmassággal már nem
tudott megbirkózni a kimerült nemzet s a fővezér, Görgey
Arlhur 1849 augusztusában Világos határában az orosz
fővezér előtt lerakta a fegyvert.

Aki tehette, menekült erről a földről, ahol a zsarnok-
ság golyóval és bitófával fizetett mindazoknak, akik' a
magyar szabadságért küzdöttek Aradon október 6- án
végeztette ki Haynau, a császár gonoszlelkű biztosa a
magyar seregek tizenhárom tábornokát s ugyanekkor
Iőtték főbe Pesten Batthyány Lajost, az első nuniszter-
elnököt, Az országra nagyon szomorú napok következtek.

Magyarországot beleolvasztották egé'szen az egységes
Ausztriába, -hivatalos nyelve a nérriet lett s aki csak

emlegetni is merte a szabadságharcot, elfogták és be-
zárták. S a nemzet tűrte néma megadással ezt a sorsot
és várta, hogy az. lsten mikor könyörül meg rajta.
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Az 1848. évizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIor-radalmak,

Európa szabadságszerető nemzeti történetében örökre
emlékezetes marad az 1848. esztendő, mert ebben az év-
ben majdnem minden ország népe felkelt a zsarnokság-
ellen. A forradalom' ezuUal iszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ranciaországban kezdő-
dött, ahol a Bonaparte Napoleon bukása után újra dulta
az országot a pártoskodás. A császárságot királysággá
változtatták, de a királya rendet helyre állítani nem

tudta. S a munkásnép sehogy se tudott abba bele-
nyugodni, hogy neki joga ne legyen az ország sorsánaktsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•intézésében. Elhatározták tehát, hogy nagy népgyűlést
tartanak, amelyen tiltakoznak a király és a miniszterek
önkénykedésel ellen.

A kormány azonban ezt a népgyűlést eltiltotta, dc
a nép ezt a tilalmat számba sem vette és 1848. feb-
ruár 24-én az utcákon, tereken nagy csoportokban verö-

dött össze s a kormány ellen tűntetett. Katonaságot
rendeltek ki ellenök, de a munkások megtámadták a
katonákat s kényszerítették, hogy vonuljanak" vissza.
S mikor látták, hogy övék a' győzelem, kikiáltottálc a
közfá rsa ságof.

Bonaparte Napoleonnak unokaöccse, Napoleon La jos

ahogy megtudta ezeket, Angliából nyomban haza sie-
tett s: a köztársasági párthoz szegődött. Szinlelése és
ravaszsága miatt a nép Napoleont igaz barátjának tar-
totta s őt választották meg az új köztársaság elnö-
kének.

A francia nép sikeres felkelésének híre hamar elter-
jedt egész Európában. Az olaszok is felkeltek uralkodóik
ellen. Poroszország ban IV. F r igyes Vilmos király a fel-
kelést úgy előzte meg, hogy felelős miniszteriumot ne--
vezett ki s alkotmányosán kezdett uralkodni. Az osztrák
császár azonban 'hallani sem akart arról.vhogy népének
szabadságot adjon.



Deák Ferenc.
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A bécsi nép azonban tovább tűrni a zsarnokságot
nem tudta s március 13-án már ott is zajosan .tüntettek
a kormány ellen s követelték, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMetlernich herceg
többé ne legyen a császár tanácsadója. Metternichet hi-
báztatta ugyanis- mindenki az ország elnyomásáért.
A kormány emberei előbb az erőszakhoz folyamodtak,
a kirendelt katónasággal a nép közé lövettek s szuronyt
szegezve kényszerítették a szétoszlásra. S mikor a nép
látta, hogy a zsarnokság még a polgárvér ontásától sem
irtózik, ujult erővel lámadott a katonákra s megkez-
dődött a rombolás. S végre is csak úgy tlldták a népet
elcsendesíteni, hogya császár a gyülölt miniszterét el-
bocsátotta és megírta, hogy alkotmányos jogokat ad a
népének.

Két nap mulva - március 15-én - a magyar
ifjúság is tűntetett s ez alkaÍommal kivívta a sajtó-
szabadságot. Itt is az egyenlőség és a szabadság
volt az ajkon, de ekkor még nem folyt vér Magyar-
országon.

A szabadság vágya tehát tisztán élt Európa népei-
nek lelkében, de még várni kellett, amíg ez a vágy valóra .
válik.

A nemzet tizennyolc esztendeig siratta - elvesztett
szabadságát. De amint telt az idő, Ferenc József belátta,
hogy az új osztrák császárság csak egy erős és függet-
len Magyarország mellett állhat fenn. És a megpróbál-
tatás nehéz napjai Ausztriára is eljöttek.

Az olasz államok lakói a szép llá liában egységes
országot akarlak alkotni. Előbb azonban ki kellett verni
onnan az osztrák sereget (1859). Az ifju császár már
akkor ki akart békülni a magyar nemzettel s felhívatták

Bécsbe Deák Ferencet, akit a magyar' nép már akkor a
h.aza bölcse címmel tisztelt meg. Azt kérdezte a császár
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Deák Ferenctől, hogy miképpen békülhétne ki a magyar
nemzettel?

- Állítsák vissza az 1848-ban alkotott törvényeket -
felelte Deák.

A bécsi miniszterek azt tanácsolták a császárnak,
hogy ne egyezzék ebbe bele, majd megpuhulnak a ma-
gyarok magukr~. is. A császár megpróbálta a békességet,
más úton is. Osszehivta '1861-ben .az országgyűlést s
ettől azt kivánta, hogy egyezzék be1e, hogy ezután Ma-
gyarország ügyeit is a
bécsi birodalmi gyűlés in-
tézze. Erre __mondta 'Deák

Ferenc egyik híres be-
szédjében: «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATűrni fog a
nemzet, mer t amil erő '~s

ha ta lom elvesz, azt idő és

kedvező szerencse ismét

visszahozha tják, de amiről :

a nemzet önként lemond,

annak vissza szerzése min-

dig nehéz,» S a nemzet az
1848ban alkotott törvé-
nyekből nem engedett ' '-<,,~-~_c,.-,,"·"/'

semmit. Andrássy Gyula gróf.
Königgratz (olv. Köni-

gréc) mellett a poroszok verték meg az' osztrákokat
1866-ban s a nagy veszteség után most már na,gyon
sürgős volt a békesség Magyarországgal. Újra kérdez-
ték Deák Ferenctől, hogy milyen feltételek mellett bé-

" kül ki a magyar nemzet. És most ugyancsak örven-
deztek, hogy megelégszik a nemzet az 1848-ik évi tör- -
vények visszaállításával s nem kivánja a teljes elszaka-
dást Ausztriától. -

1. Ferenc József a tárgyalások befejezése után nyom-
ban összehívta 1).Z országgyülést, miniszterelnöknek ki-
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neveztezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAndrássy Gyula grófot, akit 1849-~en az ő ne-
vében ítéltek halálra s hogy életben maradt, csak annak
köszönhette, hogya !-llaga idejében elmenekült A magyar
nemzet öröme teljes volt, 1867 iunius 8-án ősi szokás sze-
rint megkoronázták I. Ferenc Józsefet magyar királynak.
S hogy a király és nemzet között a kibékülés milyen

őszinte volt, a király azzal
mutatta meg, hogya ko-
ronázási ajándékot azok-
nak az agg honvédeknek
adta, akik 1848-49-ben
ellene küzdöttek.

Királyunk mellett jósá-
gos angyalként ott állott"
mindig áldott emlékű fele-
sége, Erzsébet is, akinek
szép rész jutott abból, hogy
a király és nemzet között a
béke helyreállott.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA király
és a királyné mindig há-

lával emlegette Deák Fe-
renc szolgálatát s bár egy-
szerű szegényember volt
hazánk e nagy fia, soha-
sem fogadott el semmi-
féle kitünletést, vagy ju-

1. Ferenc József. talmat,
A király tanácsadói kö-

zül egymásután haltak meg a legjobbak, de mikor Deák
Ferenc kihült teste mellett' sirt a nemzet, megjelent. a
nagy ember. ravatalánál a királyasszony is és igaz szív-
vel siratta azt az embert, aki a király és a nemzet
szi vét olyan közel hozta egymáshoz.

Csak Kossuth Lajos maradt meg az önkéntes szám-
üzetésben s mint hontalan halt meg Tor ino olasz város-



ban 1894-ben. Székesföváro-

sunk közönsége holttestét haza
hozatta s az egész nemzet
igaz részvéte mellett temettek
a hazai földbe, hogy örök ál-
mát itt aludja ebben a föld-
ben, amelyet senki sem szere-
tett jobban, mint ő.

Egy elvetemült gonosz-
tevő Genfben 1898 szeptem-
ber lO-én megölte királya sz-

szonyunkal és az a tőr, mely Deák Ferenc.
a nemes életet kioltotta, mind-
nyájunk szivén fájdalmas sebet ejtett s -a nemzet a
mai napig együtt siratja nagyasszonyát öreg királyával.

-tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az olasz ldrályság és a német császárság.

Az olaszok szivében is élt a vágyakozás, hogy az
egész Apennini-félszjgeten .egy egységes Olaszországot
alkossanak. De azt is tudta mindenki, hogy ezt csak úgy
lehet elérni, ha Velencét és Lombarrliát az osztrákok,
Rómát és vidékét a pápa hatalma alól felszabadítják. Az

olaszokat a nagy munkábandcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI l l . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANapoleon francia csá-
szár segítette s így' Viktor Emánuel, Szárdinia ura le-
győzte az osztrákokat. Viktor Emánuelnek kiváló ügyes

tanácsadója volt Kavur (így írják: Cavour) miniszter s
nagy sikerét ennek az embernek köszönheti.

, Az 'egységes Olaszország megalkotására vállalkozott
Gariba ldi József is, aki 1000 önkéntessel, kik közt ma-

gyarok is voltak, a félsziget déli részén a nápolyi király
ellen kezdette meg a harcot. Győzelmesen nyomult előre
s még csak Róma nem volt a hatalmukban, Viktor
Emánuel azonban ezt is elfoglalta 1870-ben és Vik-
tor Emánuel volt az egységes Olaszország első királya.

121
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A németek is vágyakoztak arra, hogy Európa köze-
pén legyen egy hatalmas és egységes Németország. Ezt
azonban csak szövetkezés utján valósíthatták meg. A né-
met államok között Poroszország és Ausztria volt a leg-
'tekintélyesebb, de ez a kettő egymással szemben félté-
kenykedett: Mikor aztán IV. Frigyes Vilmos után /.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVilmos

foglalta el Poroszország királyi székét, miniszterelnö-

kének Bismarck Ollól

nevezte ki. Bismarok
egész Európában a leg-
ügyesebb államférfi volt.
Bismarckjóllátta, hogy
a német államok előtt
Ausztria napról-napra
veszti a tekintélyét s
éppen ezért arra töre-
kedett, hogy még keve-
sebb tekintélye marad-
jon. Ausztria ügyetlen
minisztereitrávette hogy
a dán királytól foglalják
el Holslein-Schleswigol.

Mikor aztán elfoglalták,
megosztoztak a kettős
kis tartományon, de Bis-
marok lépten-nyomon

beleavatkozott Ausztria dolgaiba is. Hogy még biztosabban
járhasson el, szövetségre lépett az olaszokkal, akik Vel en-
cére áhítoztak. .

. E surlódások miatt aztán Ausztria és Poroszország
között kitört : a háború 1866-ban. Sokáig nem tartott,
mert Königgra lznél a poroszok legyőzték Ausztriát ~
meg kellett ezután kötni a békét.

E béke szerint Ausztria elvesztette Velencét, kilé-
pett anémet szövetségből s a következő évbentsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Vilmos

Garibaldi József.
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porosz király vezetése alatt megalakult az észak-nérriet

szövetség.
E szövetkezést nem nézhették jó szemmel a franciák

s már 1870-ben háborura került a sor a németek és fran-
.ciák között. Ebben a háborúban is a németek győztek,
a franciáktól elvettékzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElszá szl és Loiha r inqiá i s ráadá-
sul öt milliárd frank (1 frank körülbelől 1 korona) hadi
kárpótlást is fizettek a franciák a németeknek. Ekkor a
déli, németek is egyesültek az északiakkal. '

E nagy győz elem után L Vilmos porosz király fel-
vette a némel csá szá r i cimet is s a német szövetség
ettől kezdve már Némel biroda lom nevet visel.

Ezek az alakulások hazánkat nagyon közelről érde-
keltek, hisz ezeknek köszönhetjük, hogy' 1867-ben Deák
Ferenc a király és a magyar nemzet között a békét

helyreállíthatta. ,
De azt is meg kell jegyezni, hogy a nemzeti államok

alakulása tulajdonképpen ezekkel .fejeződött be.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(

Összefogla lá s.

A mohácsi csata után Magyarország három részre
szakadt. A nyugati részen a király uralkodott, a középső
rész a török uralom alatt nyögött s a kel éti rész az
erdélyi fejedelemség volt ..

A királyokat 1526-tól 1705-ig, vagyis l. Lipót halá-
láig a Habsburg családból szabadon választotta a nemzet.
1. Lipót uralkodása alatt sikerült a török uralma alól fel-
szabadítani az országot s ezért 1. Lipót kivánságára
1687-ben törvénybe iktattak, hogya .király fiugyermeke
őrőkli a koro nát. Eddig tehát Magyarország választó
királyság volt s 1687 -től kezdve örökös királyság.

Ill. Károly királynak nem volt fiu gyermeke, s hogy

a leánya örökölhesse a trónt, a nemzet 1722-ben meg-
alkotta a Pragmatika-szankció néven ismert törvénytdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f



Egy ezredévet töltött a magyar nemzet ezen a föl-
dön. Sok szép lapja van e hosszú időről hazánk törté-
netének, de szomoru lapjai is számosak.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

12\

amelynek alapján örökölhétte Mária Terézia a koronát,

Mária a Habsburg családból az utolsó király volt,
míg a fia a Habsburg-Lothringeni családhoz tartozott.
II. József bár. uralkodott Magyarország felett is, de kirá-
lyaink sorában helyet nem foglalhat, mert nem koro-
náztatta meg magát. Ez az oka, hogy rendesen József
császár, vagy gúnyosan kalapos király néven emlegetjük.

Ferenc király gyűlölte a legjobban az újításokat s a
legtöbb újítás megkezdése mégis az ő uralkodásának
idejére esik. Ferenc uralkodása alatt a nemzetet kimerí-

tették a francia háboruk s az országban nagy volt a sze->
génység.

A Mária Terézia korában föuraink családjában né-

met, vagy francia volt a társalgás nyelve. A magyar köl-
tők ezt a rossz szokást addig ostrom~ták, addig gú-
nyolták, míg végre újra tért foglalt a nemzeti nyelv.
A nemzeti muzeum, nemzeti szinház, tudományos aka-
démia fényes bizonysága ennek. .

Az európai fejedelmek a XVIII. században nagyon
mívelt emberek voltak, olvastálc a nagy irók műveit s
óhajtották, hogy országaik is mívelödjenek, de a szabad-
ságnak ellenségei voltak. Igy volt ez nálunk is. A király

tanácsadói is a szabadság ellenségei közé állottak.

A Habsburg uralkodók idejében az első másfél száz
esztendő a török és német háborukkal telt el, ezeket a
vallásos küzdelmek váltották fel s ezek után a nemzet-
nek állandóan az alkotmányért kellett küzdeni,

A nagy alkotmányos küzdelmek 1867-ben fejezödtek

be. Ipar, kereskedés fellendült s a magyar ma már egé-
szen mívelt nemzet, amelyik folyton halad tovább-tovább.
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Egy bölcs ember azt mondta: a történet az élet
tükre. Aki ebbe beletekint, azért nézi a multat, hogy
a jövendőt lássa benne. Belenéztünk mi is ebbe a tü-
körbe s megláttuk, hogy amikor a nemzet a törvényt
tisztelte, amikor a király és nemzet egyesült erővel igye-
keztek a hazát szolgálni, boldog volt ez az ország. Azt is
láttuk, amikor viszálykodtak, pártoskodtak s a törvény-
nek nem engedelmeskedtek, bünhödés, szenvedés várt
a nemzetre.

S aki ezt látta, vésse szívébe jól, hogy a jövendő
boldogságát úgy készítjük elő, ha tiszteljük a törvényt
és bízunk az Isten jóságában .

.!2dAfO
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7. Szent László _ _. _ _ 27
8. Könyves Kálmán _ _ 32
9. Az arany bulla _ __ .." 37

10. A tatárjárás __ _ _ 41
ll. Szent MargiL _ _ _ 45
12. J(un László _ _ __ 46
13. Az utolsó Árpád király _ 49
14. Összefogla lá s. (Közös a

VI. osztállyal) _ _ _ 51
15. Daliás idök.; _ _._ 53
16. Hunyadi János _ ._. _ 57
17. Mátyás, az igazságos _ 61
18. Az ország hanyatlása _ 65

II. Hatodik osztály.

1. A rómaiak 5 6. A németek beavatkozása
2. A népvándorlás 10 hazánk ügyeibe _ - - 26
3. Nemzeti államok alaku- 7. A pápák és fejedelmek

lása - - - - - .- 13 küzdelme .; - .- - - 30
4. A mohamedán terjeszke- 8. A keresztes háborúk _ 34

dés - - - - - - 17 9. Az angol nemzet szabad-
5. A hűbérrendszer

""
23 ság-Ievele .- - ,,- - 40

It
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10. Az ököljog és a hanza-
városok _ _ _ _ 44

ll. Habsburgi Rudolf _ _ 48
12: Lovagkor 56
13. A törökök _ __ _ __ 60

14. Nevezetes találmányok a
középkorban _ _ __ _tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA64

15. Felfedező utazások 68
16. A reformáció.i,« _ _ __ 75

17. Az ellenreformáció 80
18. A harminc éves háború 83zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Lap Lap

19. A francia királyság fény-
kora ._ _ _ ..._ _ _ 88

20. A spanyol örökösödés., 92

21. Lengyelország felosztása 97
22 A keleti kérdés _ _ .... 102

23. A francia forradalom i., 106
24. Az an-gol gazdasági újí-

tások _ _ _ _ _ ._ III

25. Az, 1848. évi forradalmak 117
26. Az olasz királyság és a

német császárság _ __ 121



Lampel R. (WodlanerzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF. és F:iai) kiadása.

GAAL MÓZES I{ÖNYVEI

. Diákflgurák. Dia-tréfik, vidám történetek. Számos képpel. Díszes
kötésbentsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I 2 K

Kenyér és becsület. Egy felfelé törekvő magyar ifjú mély erkölcsi
tanulságokkal teljes története, Neogrády Antal harminc rajzával.
Díszkötésben 'dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI 5 K

Az utolsó lantos. Regényes korrajz a magyar multból. Számos
képpel. Díszkötésben 3 K 50 fill.

Burkus. Regény az ifjúság számára. Díszkötésben 3 K 50 fill.
A kegyelemkenyér. Regény az ifjúság számára. Vászonkötésben 2 K

Ajándékul kapja a aö PAJTÁS minden .előfizetője a
lÓ PAJTÁS Almanaeliját:======

A CSÁSZÁROK SÍRJAI.
Regény az ifjúság számára.

Irta RÁKOSI VIKTOR.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALinek La jos ra jza iva l.

Ára díszkötésben 40 korona SQ fillér.

Az orosz-japán háború mandzsu-orszáql színhelyére vezet ez a szép
könyv. Bárdi, a magyar ujság-tudósító a főhőse, elindul, hogy meg-
akadályozza azt a merényletet,' melyet a vakbuzgó japán Szikka-
társaság tagjai terveznek a mukdeni császár-sirok ellen,. hogy ezzel
föllázítsáka khínai népet az európaiak ellen. Utjában a S~a-társaság
kezébe kerül, majd a rabló tunguzok foglya lesz, minden izgató kaland-
tói megmenekül a saját leleményessége és lélekjelenléte által s Macsu-
jama japán hadnagy segitségével..épen az nap jut el a japán táborba,

mikor Port-Arthur bevételét ünneplik. .

KEXHOLMI MÁRIA
Regényes történet az ifjúság számára.

Irta RÁKOSI VIKTOR. Ára díszkötésben 40 kor. SO fill.

M ü h lb e c k K d ro ly ra jza iva l.

Az orosz-török háborúból való megindító történet, meleg, hangulatos
előadásban, Orosz katonák egy kis török leányt találnak a hóban,
félig megfagyva. A háború minden borzalmai kőzőtt is pártját fogják,
fölnevelik kisasszonnyá, mikor megjön az ideje, férjhez is adják. Annál
érdekesebb a történet, mert való tényen alapszik, maga az orosz cár
iratta meg úgy?,ahogy volt s ezt a könyvet megküldötte Európa ural-
kodóinak. Ebból vette .Rákosi Viktor az elbeszélés tárgyát s a háború-
nak, az orosz katonaí életnek szines, eleven képeit rajzolta meg hozzá

hátterül. \ '



A Franklln·Társnlat kiadása.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VERNE GYULA MUNKÁI
Egyedül jogosított kiadás. Kihagyások nélküli teljes szővéq, Iro-

dalmi szinvonalon álló fordí-tások. Az eredeti francia kiadás képeível.
Verne művei úgy mentek át a köztudatba, ahogy a mi kiadá-

sunkban megjelentek, úgy lettek már évtizedek óta a magyar közön-
ség leokedveltebb olvasmányaivá.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Verne műoeit kér jük mindenütt a F ranklin-Tá rsula iná l meg-
jelent kiadásbandcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAftsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Bégium 500 milliója. Regény.

A Bounty lázadói. Elbeszélés.
Fordította Szász Károly. Harmadik
kiadás 47 képpel. Fűzve'2 K. Vászon-
kötésben 3 K 50 fill.

A bundák hazája. Regény. Fordí-
totta Gaá l Mózes. 102 képpel. Fűzve
3 K 20 fill. Vászonkötésben 4 K 40 fill.

Caseabel Cresar. Regény. Forditotta
Huszá r imre. Második kiadás 84
képpel. Fűzve 4 K. Vászonkötéshen A

·5 K 50 fill.
A eetvadászrrk, Regény. Fordította

Zigány Árpúd. 28 képpel. Fűzve
2 K. vászonkötésben 3 K 50 fill.

Dél csillaga. A gyémántok hazája.
Forditotta György Aladá r . Második
kiadás 50 képpel. Fűzve ~ K 80 fill.
Vászonkötésben 4 K.

Grant kanitánygyermekei. For-
dtotta Vértesy A. Negyedik kiadás.
172 képpel, Fűzve 5 K 60 fill. Vá-

. szonkötésben 7 K 20 fill.
- Három orosz és három angol

kala IIII[ul. Regény. Forditotta ;Yagy
István. Harmadik kiadás, 50 képpel.
Fűzve 2 K 40 fill. Vászonkötésben

4 K.
HaUeras kapitány kalandjai.

255 képpel. 1. Az angolok az északi
sarkon. II. A jégsivatag. Fűzve 4 K.
vászonkötésben 'Ii K 20 fill.

A hódító Robur. Regény. Fordította
Huszá r Imre. Második kiadás. 44
képpel. Fűz ve 2 K 40 fill. \' ászon-
kötésben 3 K 60 fill.

A Jangada. . Nyolcszáz mértföld az
Amazonon. Regény. Fordította Vi.i
Imre. l\Iásodik kiadás. 77 képpel.
Fűzve 3 K 60 fill. Vászonkötásben 5K.

Ingyen kapja bármely könyvkereskeaésben a Franklin- Társulat kiadásában
m8lOjnlpnt Y"l'J}~ ÖSI!7f\1I műveínek lelj •• i•.;tl'7.n~tlt. "

A két Kip-testvér. Regény. Fordí-
totta Zigány Arpád. 43 képpel. Fűzve
2 K 80 fill. Vászonkötésben 4 K 40 fill.

Kéraban, a vasfejíi. Regény. Fordí-
tolla György Aladá r és lllésy
P iro s k a , Második kiadás. 40 képpel.
Fűzve 4 K. Vászonkötésben 5 K 20 fill.

Külöuös végrendele,t. Regény For-
dította Gaa l Mózes. 60 képpel. Fűzve
4 K. Vászonkőtósben 5 K 50 fill.
Robf nso uok Iskolűla. Regény.
Fordította Y.'"isi i. Második kiadás.
4ö képpel. Fűzve 2 K 40 fill. Vászon-
kötéshen 3 K 80 fill.

Servadac Hector kalandos utazása
a naprendszeren át. Átdolgozta Szász
Károly. Harmadik kiadás. 94 képpel.
Fűzve 2 K 80 fill. Vászonkötésben

4 K 40 fill.
Az úszó szíqet, Regény. Fordította

Gaa l Mózes, 79 képpel. Fűzve 4 K.
Vászonkötésben 5 K 20 fill.

Utazús a holdba. Fordította Gaá l
,1Iózes. Negyedik kiadás. 42 képpel.
tűzve 2 K 40 fill. Vászonkötésben

3 K 20 fill.
Utuzá.s a hold kör-ül. Fordította

t .a á ! Mózes. l'\cgyl'dik kiadás. 42
kél.pel. Fűzve 2 K 40 fill. Vászon-
kőtésben 3 K 20 fill.

Utazás a tenger alatt. Átdolgozta
Szász Károly. Negyedik kiadás. 107·
képpel. Fűzve 2 K 40 fill Vászon-
kötésben 3 K 60 fill.

Város a levegőben. Regény. For-
. ditotta Zigány AI·pád. 37 képpel.

Fűzve 2 K 50 fill. Vászonkötésben 4, K.
, Világ ura. Regény Fordította Gábor

\ Andor . 30 képpel. Fűzve 2 K 80 fill.
Vászonkötésben 4 K.



Lampel.B, (Wodianer F. és Fiai) kiadása.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Benedek Elek Kis Könyvtárában
'. megjelentek.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

,Megrendeléseknél elegendő a zá r jelben levő szám jelzése.

l\Iinden kötet tartós félvászonkötésben.

Arany János válogatott költe-
ményei. (73-74.) 1tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK 20 fill.

Csokona i Vitéz Mihá ly válogatott
köttemeuyeí. (77-78.)

1 K 20 fill.
Czuczor Gergely -válogatott köl- .

temenyet. (69-70.)1 K 20 fill.
Garay János váloqatott külte-

ményei. (81-82.) 1 K 20 fill.
Kisfa ludy Sándor és Kisfa ludydcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK á -

roly válogatott kötteményeI.
(83-84.) 1 K 20 fill.

Pelőfi Sándor válogatott költe-
ményei. (75-76.) 1 K 20 fill.

Tompa Mihá ly válogatott köl-
térnénvet. (65-66.) 1 K 20un,

Tóth Ká lmán válogatott költe-
ményei. (71-72.) 1 K 20 fill.

Vörösmar ty Mihá ly válogatott
költeményei. (67-68.)

1 K QO fill.
Kurucz énekek .. (101-102.)

1 K 20 fill.
Idegen költők. (105-106.) ,

1 K 20 fill.
Válogatott magyar népdalok

az ifjúság számára. (56.)60 fill.
Avar Gy. Névtelen hősök.

(132-133.) 1 K 20 fill.
Bársony lslván. A szabad ég

alatt. (4.) 60 fill.
Benedek Elek. Két történet a

tatárjárás idejéből. (31.)
. 60 fill.

- SzentAnnatavától aCzenk-
tetőíu. (129-130.) 1 K 20 fill.

- A félkezű óriás. (141-142.)
1 K' 20 fill.

Csulak La jos. ~zél..elyföldön.(27.)
60 fill.

Földes Géza . Szibériai képek.(19.)
60 fill.

Garády' V. Régi dicsőségünk.
(96.t 60 fill.

Gerő A. Az igazság diadala. (39.)
60 fill.

Koliunbán L. A Barcaság és
népe. (95.) 60 fill.

- Utalás a Vágvö]gyéu. (119-
120.) 1 K 20 fill.

- A Délvidéken. (123-'-124.)
1 K 20 fill.

- Al\1agas Tátra. (15-16.)
1 K 20 fill.

Krúdy Gyula . Kún László (48.)
60 fill.

- Pogány magyar-ok. (55.)
60 fill.

- Utazás a Tiszán. (117-118.)
1 K 20 fill.

Lampér th G. R:1kóczi lobogója.
(115-116.) 1 K 20 fill.

Magya r Gy. A fehértollasok
hőse. (139.) 60 fill.

Mosdpssy1.Aholaz arany ter-ern.
(93.) 60 fill.

- A király könyve. (36.)60 fill.
- Az eskü. (6.) 60 fill.
- Két oltár. (52.) 60 fill.
- Utravaló. (21.) 60 fill.
Móricz Zsiqmond. A saslia meg

a sasfióka. (113.) 60 fill
Sárándy 1. Az elpusztult biro-

dalom. (13.) 60 fill.
- A mesék országában. (125)

. 60 fill.
- Persenczky vitéz. (145) /'

60 fill..
- Régmnlt idők. (114.) 60 fill.
Schéjpflin A. A haladás útján.

(126-127.) . 1 K 20 fill.
Szioos Béla . Debreczen és a

Hortobágy. (104.) 60 fill.
- A Haidúság. (11.) 60 fill.

Az e J
•egyzé kben fe~sol'olt.klinyve~ kapható~ 3.kiadó.. e .á1 tS. mlJldell k.t)llJTk.(lr6Ih,,:G~lIb~;l.



Benedek Elek Kis KönyvtárábanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mee:.ielent

ISMERETTERJESZTŐlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMÚVEKdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;4 l1 a r 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyul«. Névtelen hősök. Két ta-j Kní.áy Gyula . Pogány magyarok 68
nitó levelezése. (i3i--i33.) egyéb elbeszélések. '(!J5.)
Kötve i K ~O fill Kötve 60 au

fJá rsony lsivá r ., Abonyi Árpád 16 Krúdll Gyula . utazás a Tlmn.
Benedek Elek. A szabad 6g alatl ~.) (t17-H8.' Kötve • t K tO fill'
Kötve 60 ll. Lamplr lh Q é z a . Rákóczi, lobogója.

Bnedek Elek Kt\t történet a talár- (HIS-HG.) Kötve i K so fill.
járás jd~!éMJ. (3i.) Kötve 60 fiU., ~íOBdós6YImr«: Ahol az arany terem,

B e .I , ! ! . l l" Elek, Szent Anna t•.wától (9~.) Kötve 60 fill,
a_ C~:n~.tet6ig. Miklós d8~k: ctí- M o s d ó s .y Imre. A király könyve. Tör-
kúuyv:"bol. ({'i~-i30.) téneti elbeszélés (36) Kötve 60 filL
Kötve i K ~O fill . .

1

, la l '" ~k l földK "'27) Mosdóssy Imre. li eflkU. Tőrténeti
C s ~ .~ " L a )C M , ."Zr. ey un. t· elbeszélós. (6.) Köt'fe 60 tili,
'-: KOtV6 60 fill. .' •

' ' ' ' ' ' ' ld ( : - ' S 'b~ . . I.~ k. ('9) Mosdóuy Imre. K.J oltár. Történeti
: "OK~~6 Fct.a . zt "rla! ••vpe 60 flú. elbeszélés. (~".~~tv. 60 fill.

IG {T ;rá r ! l / Viktor , Régi tlic$.1l:égUnk a jJ to 8 ~ Ó $ 'Y Im re . Utraval6. (2f.)
, tengermelléken. (96.) Kötv« 60 fill. KotTa • 60 fill.

1...· 'l A' 'd' d I Elb Móricz 7A,·igmond. A sasfia meg .•
•bf70. Allt a . Z ~ga~sag i~ aia, ,e- sasfióka. (H3') Kötre 60 li!1.
: ~ZI)!<Ss az amerikai farm-eletblll. l39.) . ' '.
, Kiih'e 60 fill. 8 á rá f& d y István. ,Az elpusz~i.jlt biro-

1
77 I 'L ' • .B 'é ~ dalom. (t3.) Kötve 60 fill.
ll,o , '' 'í lV a n a J 0 6 . fil areasag s nt/pe.

(9!S.) Kötve 60 fill. Sárándy István. A mesék orslág&ban,
I ? 'olttmbán L a jo s . Utazás I V<igvölgyén. K~rösi Csoma Sándor utazása. (-12á.)
~ ( 119-120. ) Kötve l' K 20 fill. Kotve 60 fill.

IK o i " ,~ l;n L a jo s . A IWv:déken és az S á rá n ~ y I.cván. Régmult id6k. (-114..)'

1

Aldunt,l1. (123--t24.) Köhe 60 eu
Kötve i K 21,) filL Schöpflin A ía d á ~ . A haladás- Iltján.

KI; umM,', La ios. il Magas Táhl ba- (12~-127.) Kotve i K iO fill.
~ zájábafl. 1I~,rom debreczeni diÍl.k " s s io o « Béla . Debrecen es a Horto'bágy.
I utaÚlsR. :W--i6.) Kötn, i li. 20 l~i1. (104.) Kötve 60 fill.

. Krúdy G y u la . K(i:1 ,L.lS21~ l. ef;y~b ISzívos B é la . A Hajdúság. (H;)
~ történetek. (4S.) Kú!ve ííO till.! Kötve 60 filt

; Lampa.' R. (Wodjar,,~r F. és Fiai) r. t. kiadása Budapesten.
, K a p h a tó k m in d e n k ö n y v k e re s k e d e s b e n . - Telje.3 je g y z é k k iv á n a tru in g y ,e n .

, ' A zárjelben levő sz!Ím " gyüJtemcny számát Jelzi. '


