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A tiszántuli ref. egyházkerület "Népiskolai Tanterve"
a hazai történelem tanitására, az életrajzi és összefüggő
mödszert ohajtja alkalmazni. A III., IV. népiskolai osztály-
nak azon jeles férfiak életrajzát válogátja ki, kik körül
az események legsürübben csoportosulnak, Magyarország
összefüggő történetét a népiskola V -ik osztályának hagyja
fel, midőn a növendék már az életrajzokból kellő anyagot
gyüjt, "hogy az értelem ésemlékezet a rendszeres" összefüg-
géssel könnyebben megküzdhessen.

"Mig a két megelőző iskolai évben - igy szól a
Tanterv, - életrajzokbau tanitottuk Magyarország törté-
nelmét, addig az V -dik osztályban Mag y a r o r s záp;
ö s szeLKJIHGFEDCBAf ü g g ő tör t é n elm é t veszszük fel, - és abból"
egyes kerszakokat nag yo b.b , de a gyermek értelmét"
meg nem haladó kép 1e tek k é alkotunk, - megismertet-
jük tanitványainkkal főbb vonásaiban, a Magyarországgal
kisebb-nagyobb érintkezésben élt népek és államok törté-
uetét, helyzetét, időrendben beszéljük el, az eseményeket,
igyekszünk az azokat előidőző okokra rámutatni a nélkül,
hogy száraz időrendi részletezésbe vagy okozati behatöbb
fejtegetésbe bocsátkoznánk". "

, A "Tanterv" ezen utasítása szellemében készült je ..
'len ,;Magyarország' összefüggő történelme korszaki képek-
ben, a közel viszonyban élt népek és államok rövid vázla-
távál"" czimü tankönyv is.Egész hazai történelem nagyobb

. képletekké alkotva, melynek mindenike határozott irány-
eszme körül csoportosul, a tanitó ..által nehézség" nélkül
szemléletivé tehető. Ugyanis egy-egy képet főbb pontjai-
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ban fölir a táblára s folyton a felirt tételekre utalva be-
széli el a tárgyat, igy a felfogás által mélyebben benyomá-
tik 'az emlékezetbe. A felfogottak megőrzése,LKJIHGFEDCBA'az időszaki
ismétlésék által eszközöltetik. Hogy "a növendék olvassa
fel saját kézi-könyvéből a történelmi leczkét", hat á r o-
z ott a n el vie ten d ő , mert a tanitó élőszavában, a
különben holt alakék életet. nyerve, a képzelő tehetséget
nagyobb müködésre ösztönzik, a jellemképződésre erőtel-
jesebb befolyással lehetnek:

A Magyarországgal kisebb-nagyobb érintkezésben élt
népek és államok dióhéjba szoritott története s helyzete
szinte fölvétetett a szöveg közé, mint a mongol, olasz,
görög, cseh, török, lengyel, orosz, frank, német, porosz
nép, - oda illesztve, hol a megelőzőkben már a figyelem
eléggé fölhivatott reá, hogyafelölelt történeti kerszaknak
élesebb inegvilágositására szolgáljon.

Mondja a »Tanterv", hogy: »történelem tauitásá-
nála közlő tanforma alkalmaztatik túlnyomólag", de
e képzelő s emlékező tehetséget kiválóan müvelö tanalak
mellett, az értelemképzést e téren sem szabad mellőznünk,
mert az itélet és következtetés éppen itt élesithető nagyon.
A népiskolai oktatás ötödik évében már fejlettebb tehet-
ség áll a tanító előtt; gépies eljárása nem köze-
litheti meg a történelem tanításanak kitüzött czélját, mely
a honszeretet, a nemzetihez meleg ragaszkodás, törvény-
iránti engedelmesség s tisztelet, az isteni gondviselés s ve-
zérlés iránti bizalom, az erény szeretete, a bün s erőszak
gyülöleté. .

Debreczen, 1876. aug. 1.GFEDCBA

Kállay István s. k.
a debreczeni ref. tanitó-képezde

gyakorló iskolai tanitója.
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m Legrégibb őseink történetér a hagyomány csodás
1{ eseményekkel füzi össze. Távol keleten, Ázsiában élt egy

nagy nép királya, ennek fiai voltak HUllor és Magyor ; a
á- hős királyfiak, midőn ellenséget nem verhettek, vadászat-

tal foglalkozának. Egykor midőn nyugot felé indultak va-
dászni, feltünt előttük egy pompás fehér szarvas, melyet
el nem tudtak ejteni. Sokszor azt hivék, hogy már övék
a zsákmány, de a gim eltünt, nagy .távolban nyugot felé
ujra megjelent. Igy csalogatta s vezette őket a csodás vad

- egész a Don partjáig s a Meoti (Azov) tengerig, - ez után
ly nem látták többé.
~'- Hunor a maga vadásztáborával itt megtelepült, mivel
e· · nagyon megszerette a szép és gazdag földet, Magyor pe-
ak dig távoli honába visszatért. Hunortól származnak a hu-

nok, kiket a harcz- és kalandvágy mindig nyugot felé von-
zott, mig végre Balambér vezér alatt elfoglalták. Dácziát
és Pannóniát vagyis a mai Magyarországot s a hun biro-
dalmat Kr, u, 374-ben megalapitották.

ae Már ekkor Európában a hatalmas római birodalom
mindinkább gyengült; a hun fegyver még jobban megren-
ditette azt, mert midőn Bendeguz fia, Attila vagy Etele
lett a hun király, - csak engedelmesség s hódolat által
nyujthatá még életét.

MAGYARORSZÁG ÖSSZEFÜGGŐ TÖRTÉNELME.LKJIHGFEDCBA[j-

a
et
1-

Az ö~ödik elemi osztály ezárnár'a,

ilt
te
.z,

Legrégibb öseink 374-803.

1.
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A hagyomány azt mondja, hogy Attila azért lőn oly
hatalmas, mert birtokába jutott az "Isten kardjának" . Mi-
dőn egy hun pásztor barmait legeltetné, egy vérezve sán-
titó borju tűnt fel előtte. A seb okát nem tudván megfej-
teni elkezdé figyelemmel vizsgálni a' vérnyomokat, végre
egy kardra talált, melynek a hegye kilátszott a földből. A
kard, szeme láttára míndig növekedett, végre csak marko-
lata állt kissé a földben, azonnal fölemelte s Attilához vivé,
ki azt hitte, hogya csodás fegyver által egész föld feje-
delmévé van jelölve, szerenesés harczai s folytonos győ-
zelmei által a hun birodalmat a Volga vizétől a Rajnáig, a
keleti tengertől, az adriai és fekete tengerig terjeszté.

2.

Uralkodása kezdetén a keletrómai császárral két ezer
font arany évi adófizetés mellett lépett békére, ki Attilától
megszabadulni óhajtván Egyeket (Edekon) a hunok követét
akarta megvesztegetni egy erszény aranynyal, hogy urát
orozva végeztesse ki. - Egyek elfogadta az aranyat, de
mihelyt hazaért, a byzánczy császár törekvését azonnal
fölfedezte Attila előtt. A nagy, hun fejedelmet ezen illetlen
orgyilkolási szándék nagyon sértette. Azzal boszulta meg,
hogy: midőn Byzánczba ismét követet küldött, megvető-
leg dobatta a császár lábaihoz azon erszény aranyat, me-
lyet Egyek vérdíjul kapott. I

A keletrómai birodalom leigázása után, roppant had-
sereggel vonult át a Duna völgyén, Németországot elpusz-
titá. Midőn a mai Francziaország területére nyomult, a
saleni (catalauni) mezön utját állta Aéczius római hadve-
zér. Reggeltől estig tartott a csata, a győzelem még min-
dig bizonytalan volt; midőn százezer halottnal több he-
vert a csatatéren, Attila visszavonult, de Aéczius sem si-
etett üldözésére.

Majd Olaszországba vezette a hun király győzelmes
hadait, hol mindenkí rettegett fegyvere előtt, A római
papság félelmében "Isten ostora" czimmel ruházta fel; dcLKJIHGFEDCBA

I
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1. Leó pápa kérelmére Rómának megkegyelmezett. A feJ-
ső olaszországi lakosok az' ádríai tenger szigeteire vonul-
tak ahunok közelgése elől, mocsárok és tenger által védve el-
kezdették épite ni Velenczét, pedig Attila csak az ellensze-
gülőket büntette meg, a hódolók iránt mindig nagylelkű,
alattvalói iránt mindig igazságszerető volt.

Hazatére olaszországi hadjáratából, a burgundi király
leányát Ildikót vette feleségűl, - de menyegzőjé éjjelén
orra vére megeredt s torkába folyván, meghalf 453-ban.

Attila halála után legidősb fia : Ellák igy'eÍ\'eiett ma-
gához ragadni a hatalmat, de kisebb testvérei, föllázadtak
ellene, 30 ezer hun 'maradt a csatatéren, hol maga Ellák
is hősi halált halt. Derenzics, az ifjabb testvér, serege tö-
redékeivel afeke tenger vidékeire vándorolt, hol a hun
hatalmat még soká fentartá, legifjabb fia- Csaba, népe nagy
részét Erdély bérczei közt telepité meg mondá: itt székélje-
tek mig én 'vissza nem térek! Népe sokáig várta őt sSzé-
kely néppéerősödék, de -ezentul nem látta többé Csabát,
mert hirtelen eltünt az ősi hazába, hol a honmaradt főem-
bereket összehivta s megesketé, hogy egykor a gyönyörű
Pannóniát, a Dunaés Tisza vidékét vissza fogják foglalni.

3.

Csaba elbeszélése után Attila birodalmának szépsége
ujabb hun törzseket vonzott nyugot felé, ezek közt legha-
talmasabbak voltak az Avarok. Mihelyt a keletrómai bi-
rodalom határain megjelentek, J. Jusztinián császár azon-
nal szövetségre lépett velök s a mai Besszarábiát engedte
számukra lakhelyül, 'oly feltétel alatt, hogy birodalmának
őrei legyenek a míndinkább fenyegető idegen népfajók el-
len, ezen szövetséget még évi adófizetés mellett is kész
volt fentartani. . '. ,

Az avarok fejedelmeiket khagánnak(csákány) nevez-
ték. Leghatalmasabb volt Baján, ki alatt Pannéníát s az
Attila egykori birodalmát elfoglalák (568); Midőn a ke-
leti császár az évi adót megtagadta, az avar követet hat
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Azös magyarok, 889- 972.

1.

hónapig fogva tartotta: Baján egész erővel rohanta meg
az aldunai tartománykat, - s azokat íszonyuan földúlta
(586). E háboru következtében, hanyatlott az avarok hadi
szerencséje, mert Baján a keleti császár hadaitól folyto-
nosan visszanyomatván, a Tisza mellett egy nagy csatában
megveretett ; négy fia, legjelesebb, vitézeivel együtt az ín-
goványban veszett. E roppánt veszteséget maga sem soká
elte tul, mert 36 évi uralkodása után (601.) meghalt.

Az avarok nemszüntek meg háborgatni a keleti bi-
rodalmat Baján halála után sem, egykor Byzancz alatt sok
ezer ártatlan foglyot meggyilkoltak, de Heráklius császár
nem türhetve tovább a megaláztatást, megtagadta az
adót s visszaverte a támadókat. Nem aranynyal, hanem
vassal fizetett.

Miután keleten letünt a hadszerencse, - Thudún
khagán a nyugoti országokba vezette pusztító hadait, de
itt is hatalmas ellenre talált, mert Nagy Károlyfrank feje-
delem összetörte seregét; nemcsak Pannoniát vesztette
el, (803,) hanem kénytelen, volt, hódoló békére lépni, a
keresztyén vallást s annak terjesztését elfogadni, de ezen

. híttérítésnek kevés eredménye lőn. Az avar nép a folyto-
nos hadakozás által nagy részben kiirtva, szolgasággal
megalázva, végkép elenyészett a történetből.

A hun birodalom 374-454. Kr. u. az avar biroda-
lom 567-803-ig állott fen Európában.

"Hunor vitéznépe a hun faj;.már rég eltünt az euró-
pai népek közül, midőn. Magyor maradékai Közép-Ázsiá-
ból mindig nyugot felé terjeszkedve, a Csaba által emlege-
tett szép hazának Attila egykori birodalmának fölkeresé-
sére indultak. Ezek voltak az .ősmagyarok, 0_. kik régi
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hazájuk ban") törzsfőnökök alatt éltek, ezek közül Előd

neje Emós, álomban szemlélte népének jövőjét: saskeselyü
szálla föléje s megjósolá neki, hogy nagy folyam fog keb-
léből áradni, melynek hullámaiból hatalmas királyok kel-
tek ki. E jelenség után született Álmos, ki fejedelmi ve-
zérré emelkedve még hat törzsfőnököt csatolt magához.
Álmos, Előd, Huba, Kund, Ond, Tas, Töhötöm törzsei
Etelközben egymás között válhatlan szövetségre léptek-
A szövetséget szerződés erősíté meg, melynek főbb pontjai:
hogy mig Álmos nemzetsége él, abból választanak fejedel-
met; a mit közös erővel szereznek, abban míudnyájan
érdem szerint részesüljenek. _. A fejedelem kötelezte ma-
gát, hogy az országos fejedelmi tanácsból a .nemzet nagyjai
soha ki nem fognak záratni s biztositatta magát, hogy ha va-
laki őt vagy utódait megsérti, halállal lakoljon, - végre
mindkét fél megegyezett: hogy ha valaki e szerződést meg-
szegi, vagy egyenetlenséget támaszt, örök átok alá vetve
száműzessék.

Midőn Arnulf nyugoti császár mellett a szlávok és
bolgárok ellen harczoltak őseínk, a bolgárok és besenyők
elpusztíták Etelközt, igy ,ujabb költözésre kényszerülve,
Álmos vezér alat 889-ben, a Kárpátokon áte haza föl-
dére 'léptek.

2.

Midőn az ősz Álmos honkereső magyarjaival Mun-

*) Öseiok elsö hazája, a Tigris és Eufrates eredete vidékén, az \ti

Ararát hegység déli s -a Káspi tenger délkeleti részén terült el, a tö- r

rökök ma is mal!yaro~ tanyájának ("Diar-Madzarnak) nevezik. Máso- \} y;>{,

dik hazájok az ox~s vagy Gihon és az Irtis folyam viqéke- China
szomszédságábaÍl- volt, hol a turkéktél nyomatva, Ázs,ia nyugoti ré-

sze-felé költözének, az Ural és Volga folyam között alapiták meg a

harmadik hazát, melyoek egy része volt Baskardia (vaskardosok föld-
je), másik része a Volga és Don között: Magaria, itt volt Magyarvár
is nyugoti része a Don és Dnieper folyók közt: Dontia vagy Lebedia
(hattyuk földje) nevet viselt. Innen a Bugés Szeret folyó közét mint

negyedik hazájokat foglaltak el, melyet Atel- vagy Etelkösn ek nevezlek.
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kács környékén megállott, örömmel mutatta be népének a
szép és gazdag földet; melyhez az ősök hagyománya ve-
zette, lemondott .a vezérségről, helyette derék és hős fiát
Árpádot választák fejedelmi vezérré. Paizson emeltetett
fel, hogy lássa a nép, mely uj fejedelmének azonnal hüsé-
get esküdött. Negyvennapi pihenés után Ungvár-felé ve-
zette Árpád hadait, a vezérekkel egyetértve állapitá meg
a honfoglalás tervét. .

Legyőzte Za 1á n szláv fejedelmet, ld a Tisza, Duna,
Garam s Kárpat kö~ött terülő földet birta; Szvatopluk
morvakírályt, ki a Vág és Duna balparti vidékeknek volt
ura; M é n m aLKJIHGFEDCBAl' Ó t bihari fejedelmet, kinek hatalma a ti-
szántuli vidéken, a Szamostói a Marosig terjedett; G l á d
bolgár fejedelmet, ki a mai Bénátban parancsolt; Gyal u
erdélyi fejedelmet, kinek az oláhok hódoltak, végre S i-
m on bolgár királyt kényszeríté békére. Még csak a du-
nántuli rész s a tengerpart hiányzott, hogy Kárpátoktél ad-
riáig terjedjen Magyarország. Arnolf császár halála után
ezen részek is elfoglaltattak.

A honfoglalás után, ősei nk annak bölcs rendezésével
foglalkeztak. A hét nemzetség előkelői 34 napig tanácako-
zának il. Tisza meílett az ország közepe táján. Az Etel-
közi szerződés megújítása mellett az ország területekre

osztatott, kapitányok s birák állittatván, az alkotmány
alapja letétetett. Ezen gyűlésre emlékeztet még ma is
Puszta -Szer Csengrád -megyében.

Árpád idejében az 'ősmagyarok vallásukra nézve sem
pogányok, sem keresztyének nem voltak. Régi hazájukat
leginkább azért hagyták el, mert a hódító turkek. a mo-
hamedán vallást akarták rájok erőszakolni. Ök a .világos-
ségterjesztő égi testekben s a tüz lángjában tisztelék az
örökké élőt, kit Had ur nak neveitek s minden jó
katfejének tartották, hittek gonosz szellemet is, Á r ill á n y t,
kitől mínden viszály' s földi TOSZ származik. Papjaik: a
táltosok, a fejedelem tanácsadói, a nemzet bölcsei, jósai s
dalnokai voltak. Midőn valami nevezetes vállalathoz akar-
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tak fogni, a természet nagy templomában halmokon és
berkekben fehér lovakkal áldoztak Hadurnak. Ezen-vallasLKJIHGFEDCBA,
a jó erkölcsöt, az adott szó szentségét a gyermekek igaz-
mondásban s vitézségben neveltetését mozditá elő. Halott-
jaikat források, és patakok mellé temettek s emlékeiket
gyásztorral ünnepeltéle

3.

Árpád a haza rendezése után Fehérvár tájékán 's,a
Csepel szigét en tartózkodott. Főczéljaaz uj ország megszi-
lárditása levén, a meghódított népek főnökeível, kik udva-
rát környezték mindig barátságosan bánt, de . harczvágyó
s kiucsszomjas vezérei gyakran pusztíták Német sőt Olasz-.
országot is, a folytonos harczokhoz szokott népet véres
foglalkozásaiban nem könnyen akadályezhatá. Míután :
Zsolt nevü fiának' Ménmarót bihari fejedelem leányát
(Hamzár vagy Jola) eljegyzé s hűségére a magyarokat
föleskette, meghalt-sü? -ben, Ó:'Buda környékén egy patak
mellett temettetett el, nyughelyet nem tudja senki, de mig
Magyarország fenáll, Árpád dicső emléke szüntelen élni fog.
, Zsolt kiskorusága alatt, a szomszéd németek kiakar-
ták űzni Európáb61 a magyarokat, de tönkre veretvén,
még többet szenvedtek.pusztitásaiktél. 1. vagy madarász
Henrik német király nem akarván az 'elődje (Konrád) ál-
tal igértadót fizetni a magyaroknak, ismét birodalmába
ütöttek, de Henrik vezéröket, -,némelyek szerint magát
Zsolt fejedelmet ..,- elfogta s csak 9. évi békéért bocsáta
szabadon. Ez alatt Henrik' jól begyakorolta seregét, mídőn
9 év mulra a, magyárok ismét pusztítani indultak Merze-
burgmellett 30. ezeret vágott ie .közülök, A merzeburgi
veszteség után a keleti, birodalmat adóztatá mega, magyar
fegyver, Gyula és.Vérbulcs vezérl mint békekezesek- By-
zanczban megismerték a .kereszt,yéQ vallást, itthon is~'
terjeszteni kezd ették, ~e ennek 'nagyon ikevés eredmé-
nye lőn. .: '

z, Öseink Taksony fejedelem korában is .. gyakran. fel-



12zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

dulták a szomszéd oroszokat, de Ottó német császár 955-
ben Ausgburg (Ágosta) mellett összetörte seregöket, vezé-
reiket a csatában elfogván felakasztatta (Lehel kürtje)
csak hét embert küldött haza hirmondóul levágott orral és
fülekkel, kik itthon közmegvetésben részesülve mag y a r-
k á k nak, gyá s z vit é z ek ne Ir .gunyoltattak, maradé-
kaikat örökös szolgaságra vetették. E veszteség után be-

, \ látták a' nem~UQbl>jai, hogya folytonos hadakozás meny-
nyire 'fogyasztja a köz erőt, rávették a harczlas Taksonyt,
hogy Ottó császárral békét kössön, birodalma határait
erősítse meg. A .béke áldásai alatt a közjólét mindég job-
ban terjedvén, besenyő és bolgár lakosok telepedének meg
az ország néptelen vidékein, kik kesőbb egészen megma-
gyarosodtak. A harczias Taksony, mivel a békében is em-
berségesen tudott kormányozni, uttörője lőn a nemzet
Európában megmaradásának, Géza és Mihály fiakat hagyva,
meghalt 972-ben. '

Árpád 889~907., Zsolt 607-946., Taksony 946
- 972-ben uralkodott.

Ill.

A keresztyén valIás jóltevö hatása a nemzetre
972-1063.

1.

\
MIdőn a nemzetségek fejei a szelidlelkü Gézát feje-

.delemmé választák, azt is elhatározták, hogya harczi ka-
land okkal mindenkí felhagyjon; mert ezek többé nem bol-
dogithatják az orsz~got.A fejedelem mindent elkövetett, hogy
népét állandó lakhelyek építésére s földmivelésre birja,
hogy a hadakozást vele meggyülöltesse. '

A béke és barátság megujitása végett Ottó császár-
hoz követeket küldött, ki a Géza jó indulatát azzal vi-
szonzá,hogy keresztyén papokat, hittéritőket küldött az
országba. Az evangyélium hirdetésének oly szerenesés
eredménye lőn, hogy csakhamar nehány ezer előkelő ma-
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gyar, s~t maga Géza fejedelem is Mihály .testvérével s
egész udvarával megkeresztelkedék. Látván a főrangu
magyar hölgyek, hogy a fejedelemnő Sarolta jó példával
jár elől, gyermekeiket keresztyén szellemben igyekeztek
nevelni. Géza fiát Vajkot 15 éves korában Adalbert prá-
gai püspök keresztelte meg, ki a keresztségben István ne-
vet nyert s követője lett a fejedelemi méltóságban. (997.)

István mint fejedelem három évig uralkodott, ez
alatt bölcsen intézkedett, hogy a keresztyén vallás orszá-
gában minél jobban terjedjen; az őshit követői azonban
István rendeleteiben á nemzetiszabadság sérelmét látva,
Koppány somogyi fő ur vezetése alatt fellázadtak a ke-
resztyénség s István ellen, ld Veszprém mellett a lázadó
sereget szétverte, Koppányt a harczban elejté. A ker. val-
lás megszilárditása végett az ország külön részein püs-
pökségeket alapított, templomokat s zárdákat épittetett, a
püspököket, az ország fő városábán Esztergomban szé-
kelő érsek felügyelete alá helyezte.GFEDCBA

2.

István apostoli buzgalmát II Szilveszter pápa oly
nagyra becsülte, hogy arany koronát s apostoli kettős
keresztet küldött számára, ezen koronával az 1OÓO-ik
évben királylyá koronáztatván, első királya lett a magya-
roknak.

István királyságával Magyarország az európai füg-
getlen államok sorába lépett, a 'koronázási országgyülésen,
mely Esztergomban tartatott, a régi törvények nagy vál-
tozást szenvedtek : főpapokból. fő- és köznemesekből or-
szágtanács alakíttatott: István az országot megyékre osz':
tá ; minden megyében főispánt rendelt;' nádort, kincs-
tárnokot, országbirót nevezett- ki, szóval· a magyar
királyi udvart a nyugoti államok szokása szerint rendezte.
Gondja volt rá, hogy az igazságot mindenkinek egyenlően
kiszolgáltassák, hogya várnépből állandó hadsereg 'állit-:
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tassék; a nemesség pedig veszély idején mindig kész le-
gyen fegyverre kelni.

, Midőn a király egyházi alapitvány okat tett, neje a
széplelkü Gizela drága és díszes egyházi öltönyöket aján-
dékozott az uj onnan alakult templomok számára. Sajátke-
züleg készíté azon királyi palástot is, melyet királyaink
koronázás alkalmával ma is viselnek.
, De a nemzet évezredes vallási mcggyőződését nem

lehetett oly hirtelen elnjomni.unint a ker. vallas terjesztői
ohajták, mert az őshit - s ősi' szertartások szeretete erő-
teljesen élt még a köznép szivében, Gyula erdélyi fejede-
lem szövetkezve Keán bolgár herczeggel, zászlói alá gyűjté
az elégületleneket, de István gyors és okos hadi, müvelete
által nem engedé egyesülni a szövetséges feleket, előbb
Gyulát fogta el a csatában, majd Keán seregét semmisité
meg.' •.

Helyre állván a béke a kél'. vallasjóltevő hatása alatt
mindinkább fejlett a közjólét s erkölcsi haladás, eközben
a királyt sulyos csapás érte, mert egyetlen fia 'Imre 24
éves korában meghalt, ki a trónra méltóutödja lett volna.
Imre halála után, nagy bátyja Mihály unokáit : Endre,
Béla ésLeventét illette volna a korona, de ezek szám-
üzetésben éltek, mert Gizela, a király nővére álnokul
bevádolá őket, hogy a koronás király élete ellen töreked-
nek. A ravasz .nő rábeszélte a betegeskedő királyt, hogy
az ő -fiát Pétert jelölje utódjául. István meghalt 103S-ban,
a keresztyén vallás terjesztésében véghez vitt apostoli
buzgalmáért, fiávalImrével együtt szentei közé avatta az
egyház. (lOS3). .

3.

István ajánlatára Péter, Ottó velenczei herezeg fia,
kinek anyja István huga Gizela volt, - koronáztatott ki-
rálylyá ; eleinte 'hlindenki azt hitte, hogy a .korményzás-
ban nagy elődje nyomán fog haladni, de tékozlás, kevély-
ség s zsarnokiás által csakhamar elidegenitette magától a
nemzetet.
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Az ország kormányából a nemzet nagyjait kizárni
igyekezett, -- a fő hivatalokat németeknek solaszoknak osz-
togatta, István özvegyét Gizelát fogságra vetteté, ezértLKJIHGFEDCBAa

jogaiban sértett nemzet (1041.) méltóságától megfosztván,
Sámuel nádort, István sógorát választá királylya, Péter
pedig Ill. Henrik német királyhoz menekült,

Sámuel, hogy a nemzet bizalmát megnyerje, Péter
törvénytelen rendeleteit eltörlötte, az adót lej ebb szállítá,
ezért a köznép Apa vagy Aba malléknévvel tisztelte meg.
De midőn a Péterhez ragaszkodő fő uraken kegyetlenke-
dett, saját pártfelelt is elrettenté, Péter német hadak élén
lépett az országba, Sámuelt György mellett a csatában el-
fogta slefejeztette, igy másod izben is nyitva állt előtte
.az ut István királyi trónjához. (1044.)

Midőn Péter Abát s párthiveit végkép megalázta,
Székes-Fehérváron ujra megköronáztatá magát, ajelenlévő
Henriknek hódolatjeleül koronát s lándzsát nyújtva évi
adót igért, - ezért a nemzeti önállóságot féltő magyarok
tőle azonnal elidegenültek, előbbi hibáiba, a kevélység és
törvénytapódás bünébe esvén, mindenki igyekezett tőle
megszabadulni. Fegyvert fogott II nemzet Péter ellen, cse-
kély számu német s olasz zsoldosai azonnal-megszaladtak;
midőn Ausztriába menekülne elfogatott, mint törvénysértő.
szerneitől megfosztva nemsokára meghalt. (1046.)

4.

A csanádi országgyülés elhatározta, hogy az uj ki-
rály, a fen álló ,törvény értelmében Arpád ,családjából vá-
lasztassék, melj ből már csak a Mihály maradékai: Endre,
Béla és Levente voltak életben, ezek közül a legidősebb:
Endre lengyel földről haza hivatott.

Ez alatt Vata nevü fő ur, az ősbithez ragaszkodá
elégülétlenekből nagy sokaságot gyujtvén maga körül, az
érkező király elé sietett, ki az Abaújvárnál megállapodott
sokaságról azt hitte, hogy tisztelgés végett jelent meg, de
Vata az ősi vallás lielyreállását követelte. Endre hadsereg
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nélkül lévén engedett a követelésnek, különösen ifjabb testvé-
reLeventetanácsára, ki maga is azLKJIHGFEDCBAőshitet pártola ..'

Vata és társai felhasználva a: király engedelrriét, iszo-
nyuankegyetlenkedtek a keresztyéneken és papokon; mi-
dőn Gellért csanádi llüspöka' király tiszteletére sietne,
Vat~ emberei megismerték, Buda mellet a. Kelenhegyről
lataszíták, hol a derék püspök szomorú véget ért. Emlékét
a Gellérthegy ma i~ 'Őrzi. Endre a keresztyénség sóshit
harcza közben Székes-Fehérváron megkoronáztatván,mi-
helyt Vata elesett a csatamezőn, a rendet azonnal helyre-
állitá ~ halálbüntetés alatt parancsolta meg, hogy mindenki
a ker. vallásra térjen s a lerombolt templomokat épit-
-sék fel. ' .' .

, Ill. Henrik németkirály elika~·ta foglalni Magyar-
országot, melyet Péter nekiajánlott, dc a király hős öcs-
cse Béla, a kétizben betörő Henriket elóbb a Vértes he-
gyeknél; majd Pozsonynál "ert o' meg, igy kénytelen volt
Magyarországhoz való jogairól végkép lemondani.

, Mivel Endrének 'figyermeke nem volt, halála esetén
a koronát öcscsének ajánlá, dc reménytelenül Salamon
nevü fla született, többé nem Bélának és utádainak, Iranem
saját fiá~ak'akarta a koronát biztositani, -, s Salamont'
még gyermekkorában megkoronáztatá, e míatt meghason-
lás támadt Endre és Béla közt, ki látva, hogy élete .sincs
bátorságban, Lengyelországba menekült, hanem segedsereg-
gel jött vissza s bátyját a Tisza mellett megverte, Endre
a csatában lováról leesvén, eltiportatott, Salamon pedig
anyjával együtt Ausztriába futott. .

5.

I. Bélát Salamon rnellőzésével választá királyá a nem-
zet, uralkodását bölcseségés szelidség teszik jelessé. A
Salamon párthíveit nem üldözte, kegyelmet osztott ellenei-'
nek, hivatalaikban s birtokaikban meghagyta "a kibujdo-
sottakat visszahivta, A népet állandó lakhelyek építésére
ösztönzé, a nehéz adókat eltörölte, uj ezüst pénzt v,eretett,
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igaz mértékekethozott be, azarúczikkek árát"' rnegszabta,
a .vásárok at szabályozta, szóval a földmivelés-, ipar-és -ke-
reskedéa megindulására igyekezett biztosabb utatkésziteni.

Midőn Székes-Fehérvárra országgyülést hirdetett, az
őshit pártolói Vata' J ános vezérlete alattLKJIHGFEDCBAismét össaegyü-

lekeztek s a keresztyén .vallas . eltörlését követelték, de
Béla il. lázongó sereget szétverte, vezetőit megbüntetvén a
vallási villongás utólsó szikráját is kíoltá.. '

Salamon fegyverrel. i akarta követelni. királyi jogát,
, hogy ?lle~e,miként ~endezzé~r~ védelmi s.el'eget~D~~ösr~
gyüjté Bela az orszag nagyjait, de tanácskozás közben
trónja összeourlott, vagy némelyekezerint a ház szakadt
reá, rövid, de áldásos u'ralkodását 1063'-ban végezte be.
Három derék fia maradt: Géza, László és Lambert. < '

A keresztyén .vallás, -, az eyangyéliomi' tudomány
elterjedése m~gválto~tatta a magyárok harczias jell~mét, a
nemzet erkölcse nemesedett, a közmüvelődés iránt fogéko-
nyabbá lett, ennek. köszöuhetí, hogy el nem enyészett mint
hun ésavar fajrokonai, hanelll tartós. életet nyert
Európában. ' ~ "

'Géza fejedelem 972 - 9,97-ig ; István mint fejedelélll '
997-' . 1000-ig s mint király 1000'-:'103'8-ig, Péter 1038
-1041-ig; Sámuel (Aba) 1041-1044-ig; Péter ismét
1044-1046 -íg ; I. Endre 1046,':"-106J-ig; I. Béla 106i

-1063-ig uralkodott. ~. ~ '. ,~-ó
~, ..../'..~\~:..kt-:,

IV'~ !-r. '/'.,~,,~O'
. f,::: .'> ~~

1 tn ;,,: •.••

Pártharczok a trón felettVl0~lJ • ;1'g.
". " ~o ÖI\'YV,~" ~'" .

, . 1. . ",,,,?r; •• '1,0

'Béla' derék flairá vették a n~mz~{et,ho~~~~~mont
válaszsza királylyá, azonnal' fényes követsé s: ~ilt""érte
Ausztriába, nagy pompával hazaérkezvén, 'es.:Eehér:':_ \
váron másodszor .is "megkoronáztatott, (1 06tPAz:o,fszág"'" }
egyharmadát herczegi rók0n.~iIiakel1_gedé;'ki\ItJl~~~etnék)l
KALLAY I. MAGY. OSSZEF. TORT.' '2'0", ..., "..:

""" • ;~&; • ...- ,-~-
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,s királynak dícsőségetszereztek; a nyugtalankodó horvátok at
és morvákat megalázták, a kunokat (Erdélyben) Cserhalom-
nál; a besenyőket Belgrádnál semmisiték 'meg. A rabló-be-
senyőket Niketás belgrádi várnagy segitette,midón Géza
Belgrádot ostromlá egy fogoly magyar leányLKJIHGFEDCBAá várost fel-
gyujtá, igya magyárok csakhamar uraivá lettek a várnak,
de a görög foglyokat Géza szabadon bocsátá, e nagylelkü-
ségért Dukász Mihály görög császár arany koronával tisz-
telte meg, mely későb-b az Istvánkoronéjával egyesittetett.

Volt a királynak egy gonosz tanácsnoka : Vid, ki a
heresegek ellen törekedve fejedelmét is gyülölségre izgatá,
Salamon elhitte az árulkodást, a herceegek - elvesztésén
igyekezett, deezek korán értesülvén a veszélyről, minden
cselt kikerültek. Végre fegyverre került a dolog Mogyo-
ródnál a királyi sereget szétverték, a csatában Vid is el-
esett, Salamon pedig Aüsztriába menekült,

Salamon futása után Béla legidősb fiát, Gézát választá
királylyá a nemzet, kit Salamon német segédsereggel csak-
hamar megtámadott, de útjábél eltávolítvan az élelmi sze-
reket, kénytelen' volt 'az éhség miatt visszavonulni. Géza
Salamon iránt nagylelkű volt, mert kedvező feltételek mel-
lett át akarta neki engedni az. országot, de a nemzet fájdal-
mára hirtelen megszünt élni. (1077.)

I. László Béla második fia korában, Salamon mint
trónkövetelő most német, majd kun hadakkal háborgatta az
országot; de a király minden ellenséget -legyőzött, sót az
elfogott kunok annyira megszerették, hogya mai Jászföldre
telepedve, bölcs kormánya alatt kivántak élni, keresztyé-
nekké lettek' s csakhamar megmagyarosodtak ; Salamon
pedig végkép eltünt, mint mondják remeteségben halt meg,

'Midőn a csaták lármája lecsendesült, előbb Szabol-
cson, majd Pannonhalmán, az ország nagyjaival egyet-
értve, hasznos törvényeket hozott; bölcseségének s hatal-
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manak hire egész Európát betölté, ezért a németek a
császári méltósággal tisztelték meg, de nem fogadta el, mi-
vel csupán hazáját kivánta boldogitani ; hanem elfogadta a
keresztes hadak fővezérségét, melyre az európai fejedelmek
közösen választák, mielőtt azonban a hitért s szent földért
fegyvert foghatott volna meghalt, 1095.-ben, halálát három
évig gyászolta a magyar nép, az egyház pedig száz évvel
később a szentek közzé avatta.

3.

Nagy nyeresége volt a nemzetnek, hogy Lészlő ha-
lála után testvérének 1. Gézának fiát Kálmánt emelte a
trónra, ki eleinte papságra volt szánva, sokat tanult s
derék felvilágosult fejedelemmé vált. Nagy tudománya
mellett, - melyért Könyves Kálmánnak nevezték,.- bi-
rodalmában rendet is tudott tartani. Megzabolázta a lá-
zongó horvátokat, kik öcscsének Álmos herezegnek
nem akartak engedelmeskedni; az országán átvonuló fék-
telen kereszteseket szétverte, a rendtartókat pedig ven-
dégszeretetében részesité; szerencsével harczolt a csehek
és oroszok ellen is. . .

Kálmán müvelt s .felvilágosult lelkéről tanúskodik,
hogy a tudatlanságot s babonát kiirtani igyekezett. A nép
hitte a boszorkányok lételét, kik oly rendkivüli tehetséggel
bírnak, hogy különbféle állatok alakjá.t öltve magukra, az
ártatlan embereket kinozhatják s megronthatják, .pedig ki
boszorkányokat hisz, tudatlanságát árulja el s nevetsé-'
gessé teszi magát. Szokásban volt még az is, hogya· tol-LKJIHGFEDCBAI

vajnak a lopásért orrát, fülét csonkiták meg, de Kál-
mán a tarczali gyülésen (1110.) törvénykönyvbe foglal-
tatta, hogy boszorkányok. nincsenek, ezért üldözni senkit
nem szabad; a test csonkitása helyett pedig embersége-
sebb rendszabály lépett életbe. Második nejét az orosz-
származású Bretízlawát csakhamar hazájába küldötte visz-
sza,. ennek fia Borics, trónkövetelésével sok bajt okozott a
későbbi királyoknak. .

2*
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Saját testvére Álmos, több ízben megzavarta uralko-
dását, mert pártot ütött ellene, de mindig idejében érte-
sülvén a bajról, a lázadást elnyomta, midőn e nyugtalaní-
tást, tovább nem türheté, országtanács elé vitte a dolgot,
mely Álmost, mint egyenetlenség támasztót halálra itélte,
de Kálmán ezen itéletet megvakitásra enyhité. Az itélet
végrehajtói nemcsak Álmost, hanem ötéves fiát, Bélát is
megvakitván, a király emiatt annyira bánkódott, hogy bá-
natában nemsokára meghalt (1114).

4.

Kálmán fia II. .István, nem örökölte atyja szép te-
hetségeit, sokkal többet hitt maga felől, mint a mennyi
valóban vala. Önhíttségből támadta meg a szomszéd Ausz-
triát, hogy a Sámuel kírály által elvesztett lajtántuli "részt
visszafoglalja, de serege szétvereteu ; majd a" kiewi her-
czeg segélyére sietett, de itt is hiába fogyasztotta a nem--
zet erejét, Oroszországban "ismerkedettLKJIHGFEDCBAmeg Boriescsal.
kit - hogy királyi kegyét mutogassa, - előbb a szepes-
ség grófjává, majd Halics herczegévé emelt.

Nevezetes tette az, hogy Tatár nevü vezér alatt a
Kis-Kunságba kunokat telepitett ; midőn pedig a főhivata-
lokat kunoknak kezdette osztogatni; sokan összeesküdtek
ellene, ezen mozgalomban nagybátyja Álmos is részt vett,
de a büntetés elől a görögudvarba menekült, hol nemso-
kára meghalt. Ebből a' magyar és görög birodalom közt
háború keletkezett; mig István oda járt, itthon két uj ki-
rályt is választottak: Jánost és Borsot, de János lefejez-
tetett, Bors pedig számüzeték. Rendetlen élete miatt test-
ben, lélekben megtörve aggódott, hogy ki leend a trónon
utódja! Midőn Álm~s fiát, a vak Bélát eléje vezették, le-
mondott a kormányzásról, hátralevő napjait szerzetes öl-
tönyben élve át, 30 éves-korában halt meg, "
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5.

II. Béla vaksága miatt, 'a kormányzás gondjait nem-
csak tanácsosaival, hanem nejével, Ilonával is megosztá,
kinek indulatosága s bosszuvágya sok zavart okozott. Mí-
dőn a király összehivta az ország rendeit Aradra, nona
is megjelent fiával együtt, heves beszédével felizgatta a
rendeket, hogy nehagyjak büntetlen azokat, kik szeren-
csétlen királyuk vakságát előmozditák, minthogy a bünré-
szesek közül számosan jelen vannak.

A gyűlés azonnal vérfürdövé változott 68 fő ember
esett áldozatul, sokan pedig Lengyelországba Boricshoz
menekültek, ki támogátva a pártosoktol orosz és lengyel
sereg élén nem sokára beütött az országba, de serege szét-
veretvén maga is alig menekült meg.

II.· Béla végső évéi békében folytak le, de midőn ne-
jét elveszté bujaban mértékletlen boritalnak adván magát
meghalt 1141 ben. Három fia maradt, Géza, László és
István.

, Salamon io"63-1Ó74.; 1. Géza 1074-1077.;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 .
László· l077-1095.; Kálmán 1095·-1114.; II. Jstván
1114-1131.; II. (vak) Béla 1I31-114I-ig uralkodott.

,

: V , .

Göröghóditási törekvések, pártoskodás 1141-1205.

1.

II. Géza, vak Béla legidősb fia 12 évesvolt, - mídőn
a korona fejére tétetett, siettetvén ezt a Borles nyugtalan-
kodása, ki Pozsonyt elfoglalta, de az' országból csakhamar
kiüzetett, később Mánuel görög császár oltalmába ajánlá
magát, midőn ennek folytán a császár hadat inditott a
magyarok ellen. Borics egy csatában megöletett.

Géza kiskorusága alatt 'egy derék kormány tanács
igazgatta az .országot?-melynek feje Belus nádor volt, ki a
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király nevelésére is nagy gondott forditot, ezért Il. Gézá-
ban egy hazáját igazán szerető, szilárd [ellemü, hőslelkü
királyt nyert a nemzet. Öcscse István összeesküvést for-.
ralt ellene, de felfedeztetvén, kisebb testvérével Lászlóval
együtt a görög udvarba menekült. Mánuel szive sen fogad-
ta a pártos herczegeket, mert titkos szándéka a volt, hogy
Magyarországot ezek jogánál fogva birodalmához kapcsolja.
Géza megvetőleg bánt pártütő testvéreivel, kik a Mánuel

. ösztönzésére mindent elkövettek, hogya mag)'ar biroda-
lom nyugalmát felzavarjak.

IL Géza telepité Je a Szepességen és Erdélyben, az
Alső-Szászorazágből beköltözött németeket (1142.) kik az

ipar s kereskedés meginditása által a magyar lakosságnak
nagy hasznára szelgaltak. A derék fejedelem, István, Géza,
Béla fiakat hagyva maga után, meghalt 1161-ben.

2.

II. Géza elhunytával, legidősb fia a 15 éves Jstván
foglalta ela trónt, midőn Mánuel császár a nk Béla fiait
Istvánt és Lászlót hozván be az országba, vesztegetés és
megfélemlités által oly pártot alakitott a magyarok közt,
mely a megkoronázott III. István helyett csakugyan II.
Lászlót ismerte el királynak, ki hat hónapi uralkodása
után megszünt élni Ennek halála után még mindig azt
hívéMénuel, hogy Magyarországot birodalmához kap- ..
csoíhatja, ismét kieszközölte, hogy a vak Béla másik fia
IV.ik Istvan legyen a király, ki a drávántúli földet Má-
n uelnek engedé, kevélysége által magát meggyülöltetvén, öt
hónap mulva a nemzet fölkelt ellene s az országból kiüzte.

Mig a belzavar dühöngött, Ill. István Pozsonyba vo-
.nulva várta a pártok egyesülését,' melyek egyakarattal
ismét a trónra emelék. Látta a ravasz Mánuel, hogy fegy-
verrel nem boldogulhat, csel által igyekezett Magyarorszá-
got hatalma alá hajtani. Békét kötött tehát Ill, Istvánnal,
melyszerint öcscsét Bélát Konstantinápolyba viszi s a csá-
szári trónon utódjává nevezi ki; igy akarta jövőben a
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magyar és görög koronát egyesíteni, de mídőn fíaszületett,
a Bélának tett igéreteket nem tartotta meg.

Sok baja volt még ez után is Ill. Istvánnak Mánuel-
lel, ki a Béla örökségi jogánál fogva Dalmátországot el-
foglalá, még tovább is folytatta volna hóditásait, de Dénes
nádor által keményen megveretve kényszerült visszavo-
nulni. A velenczei köztársasággal vivott harczai után, Ill.
István nyugtalan országlását és életét is bevégezte
1173-ban.

3.

lll. Béla Mánuel udvarában nevekedvén, sokan azt
hitték, hogy mint nagy bátyjai romlott szivvel s erkölcs-
csel tért haza, de csakhamar megismerék igazság- és rend-
szeretetét, a nemzet bizalmát egészen megnyerte. Nem
kedvezett saját anyjának sem, midőn Géza testvére részé-
re igyekezett pártot szerezni, mert azonnal számüzé Gö-
rögországba, Gézát pedig fogságba tétette, igy a bekövet-
kezhető pártoskodásnak erélyes magatartása által véget
vetett.

Midőn a trőnon megerősödék 'a lefolyt zavarok alatt
megszaporodott rablókat kiirtá, udvarát görög fény- és
szokás szerint rendezvén. pohárnok], ajtúnállói, lovászmea-
teri hivatalokat hozott divatba: Görögországban szerzett
tapasztalatait nemzete javára igyekezett fölhasználni. Leg-
főbb érdeme, hogy az élőazébeli törvénykezés helyett az
irásbelit rendelte el; az irés s olvasás meghonositása né-,
pünk közmüvelődését nagyon' előmozditá, ' " .

Má~Uél iránt tisztelettel viseltetett, Dalmáthon bir-
tokában nem báborgatta,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe s ak halála után foglalá vissza.
1. Lászlót a szantek .közé soroztatta; jegyzőjének meg-
hagyta, hogy őseluk 'történetét 'szedje ,össze, s foglalja
irásba, ,Béla: névtelen jegyzőjének nemzeti történelmünk
igen sok~t köszönhet, Rendszeretete s takarékessága ál-
tal gazdaggá' tette népét s hatalmassá birodalmát. Két fia
kőzül 1mrét királynak ajánláíEndrének tömérdek kincset



24

hagyott, hogy helyettekeresztes hadat yezessen a szent
földre, meghalt 1196-ban.

4.

Imre király alatt ismét pártoskodás dulta a nemzetet
mert a nagyravágyó Endre, atyja 'kincselt nem keresztes
hadjáratra, hanem bátyja ellen használta fel; Horvát- s
Dalmát hon herczegségével nem elégedvén meg, 'hatalmas
sereget gyüjtött, mely kész vala Imre helyett Endrét
emelni a trónra. A testvéri viszálynak végre a kírály bá-
mulatos lélek jelenléte vetett véget Midőn a Dráva mel-
lékén az Endre s Imre tábora már csatakészen állt, .a ki-
rályi sereg igéret s biztatás által megvesztégetve 'nagy
részben Endréhez pártolt: látván Imre, hogy maradék né-
pével csatát nem kezdhet, leoldá fegyverét, királyi díszben
s 'kezébenegy szál vesszővel Endre táborába siet, a meg-
rettent pártosok utat nyitn ak előtte. Midőn ezt móndja :
"Meglátom, ki merészli felemelni szentségtörő kezeit ura
s királya ellen! U bántatlanul jut öcscse sátorába, ki a
meglepetés míatt képtelen az ellenállásra. Kézenfogva ve-
zeté ki pártütő öcscsét saját harczosai közül s azonnal
fogságba küldéZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj a pártosok pedig e nagy lélek hatalma
előtt meghődolva, kegyelmet nyertek.

Endre a fogságból nemsokára kiszabadult, mert a
király betegségbe esvén érezte közelgő halálát, három éves
fiát Lászlót megkoronáztatván gyámnokságával öcscsét
bizta meg, - 1205-bell szállott a sirba.

Imre halála. után, fia Ill. László nevében Endre kor-
mányzá az országot, de az özvegy királynő félve azon 1 '0 -

kontól, ki férje életében ib a' trónra vágyott, fiával S' a
koronával Ausztriába menekült. Endre Leopold osztrák
herczegtől fegyverrel is követelte a menekülteket, de a kis
László fél év mulva hirtelen' meghalt, ezért IlI. László
mint koronázott király csak névleg foglal helyet királyaink
sorában e ,

II. Géza 1141-:1161., IlL István, IL László. IV.
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István, ismét I1I. István 1161-1173., I1I. Béla 1173-
1196. Imre 1196 -.1205., Ill. László 1205-ben uralkodott.

A magyarok keresztes hadjárata. Tatárpusztitás
1205-1270.

1.

II. Endre mindig azon párt véleményére hallgatott,
mely őt bátyja életében trónra akarta emelni, midőn a~
összes nemzet királylyá választá.gyenge s ingatag kormány-
zói tehetségével, nem tudott kellő rendet tartani. Neje me-
ráni Getrud is beavatkozott' a kormányügyekbe, kinek
határtalan kevélysége s pazárlása miatt mindig szapórod-
tak ellenségei, végre a király távollétében Bánk nevü fő
ur által, kit horvát báni méltóságától fosztott meg, saját
palotájában megöletett .

. A pápa egyházi átokkal fenyegette Endrét, ha atyja
végrendéletét nem teljesíti, azért 1217 -ben tizezer lovag.
gal keresztes hadra ment,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl l . ' hadi költség előállítására né-
mely templomok kincseit foglalván el, azokat pénzzé vere-
té; a vám-; ső- és érczjövedelméket zsidé-ésizmaélíta ha-
szonbérlőknek adá; hogy távollétében rendetlenség ne tá:o:
madjon Béla fiát ifjabb kírálylyá koronáztatá,

A keresztes magyar had, az ádriai és közép tengeren
hajókon evezve, az akkói (Ptolemais) kikötőben lépett a
szent földre, azonnal Betsaida felé indult, de az ellenség
nem merte bevárni, igy Endre azon helyeket járta be, hol
a Megváltó élt. és müködött, majd a Táborhegyen 'levő erő-
dött ostromlá, melylyel azonban csakhamar felhagyott,
mível a keresztyén vezérek közt meghasonlás támadt, őt
pedig megakarták mérgezni, Ekkor szárazföldi uton haza
sietett, de az országot igen szomorú helyzetben találta,
mert a királyi haszonbérlők a nép sanyargatására min-
den eszközt fölhasználtak, a hatalmasok a törvényt lábbal

, I
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tiporták, az alattvalók at zsarolták, panaszra nem .volt ki:':
hez menni, mert az erősé lett a hatalom. . . .

Ezen hadjárattol fogva "jeruzsálemi Endrének" is:
nevezték, mely által a keresztyénség ügyének semmit sem
használt. A rend helyreállitása végett 1222-ben ország-
gyűlést tartott s kiadta azon nevezetes törvényt, mely
arany pecsétje miatt "arany ÍmlIának" mondatik.

Az arany bulla a nemesség jogait s szabadságát biz-
tositja ; záradéka pedig jogot ad minden nemes embernek
az 'ellenszegülésré; ha a király vagy utódai az ország tör-
vényeit megszegnék, a nélkül, hogy felségsértési bünnel
vádolni lehetne. Ennek megtartására kellett Endre után
eskünnie koronáztatása előtt minden magyar királynak;
azellenállástól szőlé záradék azonban nehány század
mulva .{l681.)eltöröltete,tt. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, A király és fia közt az egyenetlenség mindinkább nö-
vekedett, .a jó 'törvény-eknek nemvolt-végrehajtéja, igya
gyászos 'helzavar még Endre halálával sem szünhetett meg.
(12'3'5.).Halála után, özvegye Beatrixazonnal István nevü
fiát. 'SZült,'kia III 'Endre atyja lőn. ..

" : . \ ::

.' :.,:.:.. ,2.

IV. Bélának első gondja volt az atyja idejében meg-
zavart rendet s királyi tekintélyt helyreállitani ; kik a kö-
zelebblefolyt egyenetlenség okozói voltak, megbüntette;
ajogtalannl 'bitorolt javakat igaz tulajdonosaiknak vissza-
adatta; etett sokan Fridrik-ausztriai-herczeget hívták :be
a trónra; de Bela ~őt kiveÍ'vén ilt:z:országból, nagy összeg
pénzért engedett úeki békét ~ ' . ."

: ~::.1239~btm Kuthen 'vezér alatt, a NagY....Kunságban
kunokat 'telepitett le BéJá? kik a -kéresztyén vallásra' tér-
tek;~dénem ~tudvá.1Ímégférnia 'kimutatott földeken, it ma-
gyar 'lakosságnak 'sok -kárt éf~~jlyugtalanságöt'okostak, igy.
befogadtsuk:altal a ', nép nehezt-élesét vonta: magára.' .

. A követkeiő év tavaszán megtudta akir:ily, 'hogy a
tatárok Ázsiából· kiindulván, már :Kiewet, Oroszország leg-
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Az ország pecsétje az ellenség kezébe kerülré.p;' a '
király nevében azonnal levelek irattak, hogy az .elrejteeett .
földmives nép siessen mezei munkéjához, mert Igár rend- ~
ben, van az ország, melyet Batu khán száz kerületre- OS~- "

tott s mindenikbeegy-egy tatárfónököt rendelt, Ezek,
csak azt várták, hogy a termést ~éhordja' -a nép, azután
helységről-helységre járván, kegyetlenül leöldösték ama-
gyarokat, hogya fogyasztók száma ,'kevesebb legyen, Csak-
nem két évig' tartott a tatárok pusztitása szereuesétlen
hazánkban, csak akkor távozának el,midón, már nem volt "
mit pusztitani többé. ,- -, _,

, Béla a saj ói gyaszos csata után, néhány, hü emberé-

szebb városát is feldulták s iszonyu erővel közelednek
Magyarország felé. A haza védelmére mindent elkövetett :
hadseregét rendezte, véres kardot hordoztatván a vá':
rosokban, hirdette a közelgő veszélyt s fegyverre szólitott
mindenkit. De a nemesség nagy része tétlen vesztegelvén
nyilván kijelenté: védje meg a király kunjaival az orszá-
got, kiknek a legjobb földet adta, ez okból Béla jóakarata
hajótörést szenvedett. A nádo rt erős és derék csapattal a
kárpáti hegyszorosok védelmére küldötte, de Batu khán, a
tatárok fővezére, 40 ezer fejazés emberével kitisztíttatván
az eltorlaszolt hegyi utakat, a nádort megverte, ki szemé-,
lyesen hozta meg Pestre a veszedelem hirét, - három nap
mulva a dühöngő ellenség is a Dunáhozérkezett.

A megrémült lakosság azt hivén, hogyatatárokat
Kuthen hitta be, elsánczolt udvarát Pesten megostromolva.
náhány társával együtt megölte. Ekkor azon kun csapatok
is, melyek különben a magyar sereghez csatlakoztak volna,
a tatárokkal szövetkeztek, kik Borsodmegyében aSajó mel-
lett választának táborhelyet. Béla, mintegy 65, ezer har-
czossal mehetett ellenök, a muhi térségen történt a. dÖntő
ütközet, hol a magyar sereg szétveretett ; a király pedig
halálos veszély között menthette meg életét. (12~1.~"

3. \
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vel -előbb a diósgyőri erdőkben, (Borsod) majd a; Forgá-
csok znióí várában tartózkodott, de a kébor tatárosordák
miatt élete nem; lévén bátorságban, környezőinek taná-
csára Ausztriába menekült, hol Fridrik herezeg vendég-
szeretet helyett letartöztatá, csak Mozsony. ; Soprony és
Vasmegye átengedése után bocsátá szabadon; végre Dal-
máthonban Veglia szigetére vonult, hol a Frangepán csa-
lád őseinél várta be, mig a tatárok hazánkból .kital\a~·odtak.

4.

Mihelyt meghallá a. király, hog)' a vad ellenség elvo-
nult, azonnal hazajött. Szive vérzett a rémitő pusztulás
fölött: úton-útfélen temetetleu . holttestek hevertek, több~
napijáró földre nem talált embert, farkasok. S saskese-
lyük rágödtak a' büzhödt csontokon, azországútak begye-
pesedtek, .a virágzó városok és faluk ,romokban hevertek.
A megmaradt lakosokerdőkben s barlangokban éhhalál-
l!J.lkqzdöttek,sokan még egymást is ették . ,

De Béla mint erőslelkű férfiu vazonnal segiteni ki-
. vánt .a bajon iaz elbujt lakosokat biztos hírnökei által elő-
hivatta, leülföldről élelmi szareket s igavonó barmokat ho-
.zatott, mert-mindenck előtt a nép rendes foglalkozását
igyekezett meginditani. A néptelen vidékekre uj lakosokat
telepitett, városokat s várakat építtetvén .. 3; közigazgatást
is fend;~e hoztaj szóval .míndent elkövetett, hogy országa
uj életre keljen, mely nehány év mulva annyira megerő-
söd'ött, ,hogy Fridriket is megbosssalhatá, ki a csatában
Frangépén által öletetj megj igyuz elveszeu három megye
ismét visszakerült.

.Béla nem sQkáig örülhetett a jólétnek;' mert ,saját fiá
Istvánpártott'ütött ellene, deegy . csatában megveretyéli
aty.jától;bocsánatot .kért éaziyert, :fIogy 1\1agyarország a
tatárpuszfitás terhe alatt el nem. enyészett IV. 'Béla erős
,akaratának. s: l1tyai.. gondoskodésának . köszönhető, . ezért
méltán tarthatjuk az árpádházbeli királyok, legllágY9bbjá;
nak '8 4azá~k.~m1Íso~i~alapítójának. ~le~ha!t1.279·~en.
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II. Endre 1205--1235'., IV. Béla 1235-1270-ben
uralkodott.

MOllg'ol-tatárok.

A -mongol-tatárok eredeti hazája -Közép-Ázsia fen-
sikja, hol hatalmas khánjaik alatt vándor életet éltek. E
vad és kegyetlen népfaj története csak a XIII. században
kezdődik Kr. u. midőn Dzsingisz khán lett a fővezér, -,' e
nagy hóditó északi Chinát 'és Oroszországot foglalta el.
Halála után négy fia folytatá a mongol birodalom terjesz-
tését; hárman Ázsiában véget vetettek az arab bírodalom-
nak, leigázták Tibetet és az egészChínat; Európában pe-
dig negyedik fia Batn khán, Orosz-, Lengyel-, Magyar-,
Bolgár-, Szerb-, Bosnyáországot pusztítá el.

Ugy Iátezott, -hogy Magyarország, a tatárok kegyet-
len pusztítása alatt, végképen elvész, de a gondviselés nem
engedé, mert ekkor halt meg Ázsiáb'an a mongolok nagy
vezére, hogy Batu a fejedelemséget elnyerje, gyorsan ösz-
szevonta hadseregét, számtalan - fogolylyal elhagyta Ma-
gyarországot s Európát. '

A XIII. század végén oly uagy lőn a mongol biroda-
lom, hogy Chínától Lengyelországig, Indiától Sziberiáig
terjedett, de Koblai khán alatt megoszolva folyvást gyen-
gülni és bomladozni kezdett, mert hatalmának csak a
fegyver s nem a népek, szeretete .volt alapja. , ' ,

Nevezetes fejedelmök volt a XV. század elején, 'l~i-
murlenk, ki nem csak Pel'zsiát,' Indiát sOroszországot
dulta fel, hanem a hatalmasodrii kezdő ozmanokat (törökök)
is legyőzte s európai hóditásuknak sok időre végett vetett.
Timurlenk halála után hanyatlani kezdett al mongol bi-
rodalom, végre a törökök és chinaiak zsákmánya lett.
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VII.

Az Árpádcsalád végsö évei 1270-1309.

1.

IV. Béla fia Y. István, a nép jólétének előmozditása
helyett sikeretlen harczok által fogyasztá a nemzet erejét.
Ottokár cseh fejedelem ellen inditott háborút, mivel .befo-
gadtáazon magyarokat, kik közte s atyja közt a viszály
okozói voltak, _. denem nyerhetett semmit, sőtZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I pozso-
nyi békében Stájer és Kraiua tartományáról volt kényte-
len; lemondani.

Midőn a szepességi városok szabadalmát megerősíté,
a szerb fejedelem és fia közt az egyetértést helyre állitá,
hirtelen meghalt 1272-ben. Tiz éves fia IV. László kisko-
rnsága alatt az országtanács HabsburgiRudolf sweiczi gróf-
nak segédsereget adott Ottokár cseh király ellen, ki Ja csa-
tában elesvén, Rndolf minden birtokát elfoglalta. A magya-
rok megalapitak a Habsburgi család hatalmát. Ezen har-
czokban az ifju László már szép tehetségét s apáítöl örö-
költ vitézségét is kitüntette.

Anyja Kuthen kun fejedelem leánya lévén, leginkább
a kunokkal társalgott, ezek nemzeti öltönyét viselte. A

kun hölgyek annyira megkedveltették vele magukat, hogy
minden idejét közöttük töltve, az ország ügyei vel akkor
sein gondolt, midőn nagykorúvá lett. A kegyelt kun atya-
fiak, jóságával visszaélve, a magyar lakosságnak ostoraivá
lettek. Oly nyomorra s inségre jutott a nép, hogy igavonó
barom hiányában maga vonta kétkerekű talyigáját, melyet
Lászlé' szekerének: gúnyolt Magát a királyt sem tisztelte
senki, a kunok kal való társalgás miatt elnevezték Kun
Lászlónak.

A nemzet jobbjai ..nem türhetvén tovább a király
botrányos tetteit, fogságba vetették, midőn javulást fo-
gadva .szabadságát ismét visszanyerte, a féktelenkedő ku-



3 1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nok ellen erélyes rendszabályokkal lépett fel; de csakha-
mar előbbi hibáiba esett vissza, annyira, hogy maguk a
kunok is megsokalván kicsapongásait, egy' éjjel,midön
sátorában alunnék, Körösszeg mellett, Árbocz, Törtél, Ke-
mencs nevü orgyilkosok által megöletett. (1290.)

2.

. .' IV. László után, II. Endre Velenczében . született
unokája I,lI. Endre lett a király, mivel az ÁI:Pád· ~.s&ládjá·
ból már csak ővala ,életben. Atyjá'í- Istvánt, mind IV. Béla;
mind V. István eltávoliták a magyarudvartól, azért sokalt
idegennek tekinték s velenczei Endrének nevezték. ,;.' .. ",

Tizenegy évi országlása alatttrónkövetelökkel s bel-:
zavarokkal kellett küzdenie. Ily trónkövetelő volt : ál-
Endre, ki magát IV. L~szló testvérének vallá, de: lengyel
ségédcsapatai szétveretvén, maga is egy folyóba fúladt ;.
továbbá Albert ausztriai herczeg, mivel atyja habsbnrgi
Rudolf, Magyarországet mint gazdátlan tartományt neki,
ajándékozá, de Endre Bécset ostrom alá fogván, a b é k e

megköttetett ; végre a pápa a római egyház tulajdonául.
tekintvén az országot, Kun László nővérének unokáját;
Róbert Károlyt léptette föl, kivel Endre már meg nem'
mérkőzhetett, mert kírályi jogának védelmében meggátolá
a hirtelen halál, Erzsébet nevü leányát hagyva maga után
vele sirba szállt az Árpád nemzettség fiága. (1301.)

Az. Árpád családjából a 9-dik ·s IO-dik században:
Árpád, Zsolt, Takseny, Géza fejedelem" 7 " a Ll-Ikben
István mint fejedelem és Jürály, - Péter, Sámuel (Aba),
ismét Péter,). Endre,!. Bélaí Salamon, 1, Géza, 1. László;
Kálmán király uralkodott. A 12 -ik században :. .Kálmán,
II. István, II. Béla,. II. Géza, ru István, II. László, IV.
István, Ismét IIi .. István, Ill. Béla, Imre yoJt a király, ·A
13 -ik században : Imre, Ill. László, II. Endre, IV. . Béla,
V. István, IV .. (Kun) László és In -Endre . korményzá az
országot jigy a 400 éven túl virágzó Árpád család nég)'
fejedelmet s .23 királyt adott ;a. nemzetnek. ;,
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3;-

Az Árpád-család kihaltával nagy zavarok keletkez-
tek az országban a királyválasztás miatt ; a "pápa Róbert
Károlyt szerette volna, de a nagyobb párt Venczel cseh
királyt hivta meg a trónra, ki maga helyett Hát ajánlá, az
ifju Venczel még 130) -ben megkoronáztatott. Párt ja a Ill.
Enare leányát Erzsébetet szemelte ki számára feleségül,
de később a köanyelmü s botrányos életű Venczeltől még
leghívebb pártfelel is elidegenültek. MidŐn az apa Venczel
megtudta. hogy fia a magyárok előtt többé nincs kedves-
ségben, érte jött s a koronával együtt' haza vitte. '

Venczel távozásaután a pápa ismét Róbert Károly

meg választását sürgeté, deZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I magyarok az idegen beavat-
kozásnak ellene. mondva, Ottö bajor fejedelmet hívták meg,
ki a Venczeltől- vísszaszerzettkoroná val-azonnal megkoro-
náztatott. Hogy a nemzet bizalmát megnyerje, német kisé-
retét haza küldé, az ország nagy részét' beutazta s a fő
urakat meglátogatta. Mídőn Apor Lászl6 erdélyi vajdát
fölkeresné, részint hogy Íeányát feleségül kérje meg, ré-
szint hogy párt ja számára megnyerje, - a vajdavletar-
t6ztatá, csak 'akkor -bocsátá szabadon, midőn megigérte,
hogy a magyar koronáról lemond' s hazájába távozik. Ottó
már egy évnél tovább vala Apor fogságában, látván hogy
pártfelei semmit se tesznek érdekében, lemondott a magyar
királyságról s' hazájába utazott, de a "magyar király" czi-
met haláláig viselte. '

Ez alatt a fejetlen hazát minden irányban dulta a
pártviszály; a Németujvári grófok Kőszegtől .Zágrábig,
trencséni :Csák Máté a morva határtól Komáromig feje-
delmi hatalommal parancsolgattak, a Szepességen rablók
fosztogattak, .a ,kényurak zsarnoksága iszonyú rettegésbe s
nyommasztó .szegénységbe ejtette a föld népét. Az ország-
nak oly királyra lőn szüksége, ki a megbomlott rendet
helyre állítsa s a hatalmaskodó kényurak kal a törvény
erejét megismertesse- .
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Az Árpád-család végső éveiben uralkodott. V. István
1270-1272, IV. (vagy kun) László 1272-1290. Ill.
Endre 1290:-1301-ig. . -

III. Endre halála után a V egyesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I á zak hól
sz árm az ott királ y o k sorát nyitja meg: cseh Ven-
ezel 130 1·-.:.1305-ig, bajor Otto 130f>-1309-ig.

,VIlI .

.A magyar birodalom fejlödése s virág~ása
1130-1382.

1.

Belátták a nemzet jobbjai, hogyha a viszály és fejet-
lenség még tovább tart, nem lehet segiteni a haza nyomo-
rán; országgyűlést hirdettek tehát a Rákos-mezőre, hol a
nemzet többsége.által Robert Károly választatott királylyá,
ki a hatalmas kényurakat, különösen Csák Máté trencsé-
ni grófot végképen megalázta. Az országot, mely Kun
László halála óta idegenek zsákmánya lőn, rendbe hozta,
a királyi tekintélyt- helyreállítá, ezért a nemesség egy ujabb
nemzeti jólét alkotóját tisztelé benne. A nemesi czimerek
Károly idejében keltekezének. A saját hadicsapattal biró
főurak, zászlaikra saját czimereiket tüzhették, szükség
idején nagyobb lelkesedéssel gyülekeztek a haza védelmére.
Hogy béke idején a harczias szellemet s nemzeti önérzetet
ápolja, lovagjátékokat tartott, ezen tornák edzették az
erőt, nevelték a hősi -becsvágyat a nemzeti ifjuság körében. ,

A törrénykezésen igen sokat javított Károly; eltörlé
a tüz- és viz próbát, malyekkel csak igazságtalan birák üz-
tek visszaélést. Az ipar s kereskedés emelése végett jó és
kelendő pénzt veretett; aranyból: az aranyforintosokat
Keresztelő János képével; ezüstből: a máriásokat szüz
Mária képével. Királyi lakát Visegrádra tette át, hol az.
ország főbb urai is megtelepedvén, a királyi udvar fényét
emelték Itt fogadta el a háborgó fejedelmeket, kikegymás
KÁLLAY 1. MAGY. ŐSSZEF. TŐRT. 3
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közt békebiróvá választák. Itt öletett meg Zács Feliczián,
ki a királyi családot fegyveres kézzel rohanta meg, midőn
leányával a királynő fivére Kázmér lengyel herezeg ilIet-'
lenül bánt; az országtanács pedig kimondá, hogy a Zács
nemzetség harmadizig irtassék ki s azontul örökös szolga-
ságra 'Vettessék. .

A Zács családon véghez vitt kegyetlenségért Isten
büntetése nehezült Károlyra, mert midőn Bazarád havas-
alföldi 'Vajdaellen indult, az oláhok a hegyek közt, négy nap
tartó kő- és nyil-záporral pusztiták seregét, maga eleinte
hü vitézeinek feltartott paizsa alatt-maradt életben, majd
Szécs Dezső hősi önfeláldozása által öltönyt és lovat cse-
rélve, szabadult meg; serege pedig nagy részben a hava-
sok közt veszett. Két jeles fia 'köztil Lajost királylyá .koro-
názta a - nemzet, Endrét a nápolyi trónra jelölve meg-
halt 1342-ben-

2.

1 Lajos rendezett s jólétnek örvendő országot örökölt
atyjától. Birodalma határait a báIti,ádriai s fekete tengerig
terjeszté. Magyarországot a legnagyobb s leghatalmasabb
állammá emelte Európában. Uralkodása elején (1345.)Endre
öcscsét, ki nápolyi királylyá vala koronázandó, hütlen neje,
Johanna meggyilkoltatta, emiatt történt nápolyi hadjárata,
Johaanán kivül a bűnrészeseket megbünteté, Nápolyt két
ízben is elfoglalá; de midőn a pápa Johannát ártatlannak
nyilvánitá, 'nemcsak Nápolyröl, hanem a 300 ezer. arany
hadiköltségről is megvetőleg mondott le; a gonosz Johanna
pedig 38 év mulva bünhödött meg, ugyanazon teremben
fojtatván meg, hol egykor férjét kivégezteté,

A nápolyi hadjárat alatt nemes szivének s embersze-
retetének fényes tanujelét adta Lajos. Midőn egy folyón
akarta seregét átvezetni, parancsolá egy vitéznek, .hogy
vizsgálja meg a folyam mélységét, a vitéz engedeli ieske-
dett, de lováról lemaradva küzdött a halállal, a király
azonnal utánna ugratott s kimenté ,őt.
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Később a litvánokat győzte le, majd a görög császár
hitta segélyül a törökök ellen, rajtuk Viddin mellett .gyö-
zelmet vett, kár hogy nagyobb figyelmet nem forditott e
hódító népfajra, hazánkat sok nyugtalanságtól menthette
volna meg. '

A tudományt s müvészetet kedvelte, ezért alapítá a
pécsi egyetemet, melynek tudós tanárait királyi bőkezü-
séggel jntalmazá. Birodalma központját Budát a legna-
gyobb fényre emelte. Alattvalói közt belzavar sohasem ke-.'
letkezett, az ipar s kereskedelem annyira kifejlett, hogy
virágzó városaink iparczikkei külföldön is nagy -kelendő-
ségre jutottak.

Számos kül háboruja mellett sem terhelé nagyobb
adóval az országot; hadi költségeit megfizette a legyőzött
ellen. Érdemeiért a lengyelek is királylyá választák, sőt a
trónöröklést leányára is kiterjeszték. Két leánya 'közül
Mária a magyar-, Hedvig a lengyel-koronát öröklé. Mind
a békében, mind a hadban a 'nagy királyt a történelem
"nagy CI malléknévvel tisztelé meg, meghalt 1382-ben. I

Adja Isten a magyarnak, mint a nagy király alatt
Három tellgerpart virányi vessenek határfalat !

3.

Máriát atyja érdemeiért koronázta királylyá a nemzet,
anyjával Erzsébettel együtt Gara Miklós nádor tanácsára
hallgatott, kinek ellenségei közül leginkább a Horvátlak
esküdtek össze a női kormány ellen, hogy Durazzó Károly
nápolyi királyt ültessék a trónra, de a királynők az ösz-
szeesküvők közt személyesen megjelenvén, minden bajnak
véget vetettek.

Mária nemsokára nőül ment Zsigmond brandenburgi
fejedelemhez, kibe az anyakirálynő hatalmas védőre szá-
mitott Károly ellen: Károly sok ideig lakván Lajos udva-
rában, mint rokonát kegyeivel s jótéteível halmozá. Az if-
ju rokon megesküvék, hogy Máriát nem fogja háborgatni,
de a fölkelők meghivásakor nem hallgatván neje esdeklé-

3*
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seire, bejött az országba s Székes-Fehérváron megkoro-
náztatá magát.

Az anyakirálynő véres boszúra gondolt, mely nem
sokára bekövetkezett. Erzsébet ugyanis, magához hivatá
Károlyt, hogy egy fontos érdekü levelet közöljön vele,
melyet vejétől Zsigmondtói kapott, de előre kicsinált terv-
szerint, mig Károly a levelet olvasná, megjelentek a ki-
rálynő hü emberei, Garaés Forgács, ki egy adott jelre
elővonta fegyverét, Károly fején halálos sebet ejtett; a se-
besült király Budáról Visegrádra vitetvén, nehány, nap
mulva meghalt.

Mária ismét elfoglalá a trónt, de horvát földön még
erősebben tört ld a pártoskodás a királygyilkosok ellen.
A királynők Gara tanácsából ismét személyesen akarták a
lázadást lecsendesiteni, de Diakóvár környékén elfogatván,
Novigrádban fogságba tétettek, hol Erzsébet nemsokára
megöletett, Máriát pedig férje Zsigmond szabaditá ki.

1.(R6bert) Károly 1309-1342; 1. (nagy) Lajos 1342-' ,
1382. Mária ésII. (kis) Károly 1382-1387 -ben uralkodott ..

Olaszok.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, .

Midőn a nyugotró mai birodalom elenyészett, külön-
böző vándor népek lepték el azon félszigetet, mely az
Ádriai es Tyrrhén tenger között terü1t el, Alsó-, Közép-
s Felső-Olaszországra oszlott.

Alsó-Olaszhont a keleti gothok s görög császárok
foglalák el; majd németek, arabok, görögök harczoltak e
szép tartomány birtoka fölött. A görögök, segélyére Frank-
honból normannok siettek" kik mind az arabokat, " m í n d a
görög szövetségeseket kivervén, maguk közül választának
fejedelmet. A normannfiág (II. Vilmos) kihaltárai az Anjoui
(Anzsui) ház foglalá ela trónt. II. Károly a 13-ikszázad
végén Y. István magyar király leányát Máriát vette nőül,
családja uralkodását Magyarországon 'megalapitá. Róbert-
Károly, Nagy Lajos, Mária és Kis Károly az Anjoui család-
ból való volt.
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- Olaszország közepén, Róma fővárossal alakult az egy-
házi állam, vagy a római pápa világi birtoka, melyet Pipin
frank fejedelem alapitott, utóda Nagy Károly' még széle-
sebben kiterjeszté; a pápa birtokának szaporodásával, ha-
talma is mindig növekedvén, könnyen beavatkezhatott az
európai országok minden ügyeibe.

Felső-Olaszország nagy részét a longobárdok foglal-
ták el, hol a génuai-, ádriai-tenger s az Alpesek aljában
keletkezett a lombárd királyság, mely később Velenczével
egyesittetett. Velerreze környékének lakóit már a rómaiak
is "Venetusolmak" nevezték, Attila hun hadaitól annyira
megrémültek, hogy az Adria moesáros szigetein kerestek

- I

menhelyet, ide épiték Velenczét, mely később egy közös
főnök (doge vagy herczeg) alatt hatalmas állammá erősödött.
Kereskedelme mindinkább fejlődött, selyem, gyapju- s
tükörgyártmányai világhirüek voltak, kereskedelmi hajója
meghaladta a háromezeret. Velenczétől függének a jóni és
görög szigetek nagy része, Kándia és Cyprus, melyeket
később a törökök foglaltak el. Alsó-, Közép- és Felső-
Olaszország a legujabb időben (1871.) Viktor Emánuelki-
rály kormánya alatt egyesült.

IX.

Magyarország a keresztyénség védbástyája
138,5....:.1490.

1.

Zsigmond minden gondját a pártosok megbüntetésére
fordítá, kiknek végmcnhelye Doborvár bevétetvén, a sze-
rémi rengetegbe menekültek, ,hol Vajdafi Györgynek, a ki-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

rá ly nevében igért kegyelemre meghödolván, nehéz vasban
Budára kisértettek, - a 32 .nemes, Hédervári Kont István
vezetése alatt azonnal lefejeztetett.

A török mindig jobban kezdett erősödni Európában,
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német- és frank segélyhadakkal támadó harczot inditott
ellene Zsigmond, de Nikápolynál (1396. szept. 28.) meg-
veretvén, alig menekülhetett meg, hosszas bolyongás után
csak egy év mulva juthatott hazájába. Ezalatt az elfojto~t
'pártviszály ujra feléledt, sokan 'holtnak hivén a királyt,
Nápolyi Lászlót a megölt Kis Károly fiát hívták meg .a
trónra, de László atyja sorsátél intetve, nem sietett az el-
indulással. Midőn Zsigmond megérkezett, hogy halálának
hirét megczáfolja, beutazá az országot; a pártoskodás
főnökeit pedig megbüntette.

Könnyelmü tékozlása, rendetlen élete s önkénye mi-
att a főrendek által Budán elfogatván, előbb Visegrádon
(Salamon tornya), majd Siklósen fogságot szenvedett (1401.)
Ez után annyira megjavult, hogy nemcsak a magyarok,
hanem más nemzetek is nagyra becsülték. 1410- ben. római
német esászárrá koronáztatván, elnöke lett a konstanczi
egyházi gyülésnek, hol Huss János és prágai Jeromos meg- '
égettettek, mivel a római egyház visszaéléseinek eltörlé-
's'ét kívánták s azok ellen tanitottak. Ezért vivattak a
hosszan tartó véres husszíta harczok. "

Zsigmondnak 1437 -ben történt halála után, veje habs-
burgi Albert választatott királylyá, ki a budai országgyü-
lésen, részint uj törvények hozása, részint a régiek javítá-
sa által használt a nemzetnek. Midőn a török ismét a bi-
rodalom déli részeire ütött. Albert sereget gyüjtve Szendrő
felszabadítására sietett, de míre a Dunához érkezett,
Szendrő kemény ostrom után meghódolt, látván a hadjárat
sikeretlen voltát s a 'táborban kiütött ragályos betegséget,
seregét felosztlatá, midőn B~~,s,felé, utaznék, Neszmélyen
(~439. okt. 27.) hírtelé~ meghalt,'

2.

Albert özvegyének, Erzsébetnek nemsokára fia szü-
letvén,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( V . Lászlő) három hónapos csecsemőjét megkoro-
náztátá, vele s a koronával Ausztriába vonult ; Giskra
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cseh vezért pedig sárosmegyei föispánná nevezé ki, bogy
a gyermek László jogait Magyarországban fentartsa.

A török mindig erősebben pusztitott hazánk alvidé-
kein, nemcsak Magyarországot igyekezett elfoglalni, hanem
a nyugoti keresztyén államokat is. Ulászló lengyel királyt
ült-Btvén trónra a nemzet, a haza s az összes keresztyénség
védelméről jobban gondoskedhatott. A király Hunyadi Já-
nost, - ki erdélyi köznemesi családból származott, vitéz-
ségét már Zsigmond korában is kitünteté, --az ország
déli részeinek védelmével bizta meg.

Hnnyaditól annyira rettegett az ellenség, hogy Er-
délybe rontása alkalmával, élve, vagy halva kézre akarta
keríteni, Mezet bég, a török hadvezér, lerajzolta katonái
előtt Hunyadi harczi öltönyét. s nagy jutalmat igért an-
nak, ki őt levágja, vagy elfogja, A mint erről Kemény Simon,
egy hőslelkű hadi tiszt értesült, Hunyadival kicserélte lo-
vát és 'öltönyét, - Szeben mellett a csatában hősi halált
halt Kemény, de midőn megjelent az igazi Hunyadi, tönkre
tette az ellenséget, húszezer törökfedte a csatatért.

A török szultán, Murad, még erősebb hadat küldött
Erdélybe, de Hunyadi a Vaskapunál azt is szétverte, majd
a királylyal egyetértve üldözé a futó ellenséget s győze-
lemmel tért meg Budára. Murád a sok veszteség után bé-
két kért Ulászlótél, mely meg.is köttetett 10 évre Szege-
den. A békét mindkét fél esküvel erősíté. Dc alig hogy a
béke aláiratott; a pápa követe : Julián bibornok a had
folytatására ösztönzé a kírályt, mivel ázsiai .harczai miatt
legjobb alkalom kinálkozék a törökök. Európából kiveré-
séreZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a;--pápa é s külfejedelniek. segélyét -is' igérte; 'sőt
UIászlót adott esküje alól is föloldá, igy a had folytatása
ismét kimondatott. "

3.

Julián ígéretei nem teljesültek, külsegély nem érke-
zett, Hunyadi s a király 30 ezer ember élén indult a t á -

madó harezra. Megtudván Murad a magyarok ujabb hadi



40

mozgaImát, Ázsiában hirtelen rendbe hozva ügyeit, roppant
seregével Európába siet - s Várnánál, a Fekete tenger
partján állja utját a magyaroknak (1444. IlOV. 10.) Hu-
nyadi biztos' helyet jelölt ki a királynak, már futni készült
az ellenség, de Ulászló féltve a győzelem dicsőségét, a leg-
hevesebb ütközetbe rohan, hol hősi küzdelem után elesett;
levágott feje dárdára vonatott, - s e szavakkal hordozta
meg az ellenség: "Igy bünteti Isten a hitszegőt!" Elesett
Julián is, a békeszegés oka;' Hunyadi pedig serege töredé-
kéveI Oláhországba menekült, hol a vajda letartőztatrán,
a szultánnak akará kiadni, de a hőslelkü Muradaztmondá,
hogy Hunyadival csak a csatamezőn kiván találkozni ..

A várnai vész után szomoru helyzetbe jutott az or-
szág, rablás, jogtalanság dühöngött mindefelé, - de
midőn Hunyadi hazatért országgyülés hivatván egybe, V.
László Albert fia ismertetett el királynak, kiskorusága
alatt a 'kormányzást Hunyadira bizta a nemzet, ki. a köz-
rendet azonnal helyreállitá.

Hunyadi mint kormáuyzó, a török ellell ' segélyre
szólitá a kül fejedelmeket, de a frank király azt válaszola,
hogy : magának is sok baja van; a pápa erélyes igyekeze-
tének sem lőn' sikere. - Ekkor' részint hogy a várnai
veszteséget megtorolja, 'részint hogy a török zaklatásnak
véget vessen, saját hadi erejével intézett támadást ellene,
de a Rigómezőn (Szerbia) az oláh csapatok árúlása miatt
megveretett (1448.). Midőn hazatért a felvidéken pusztitó
csehek et megalázva Giskrával kibékült: majd Fridrik csá-
szárt kényszerité az ifju király, V. László kiadására, kit
nagy pompával Budára hozatván, kormányzói hivataláról
lemondott.

4.

V. Lászlóval bejött az országba nagybátyja Czillei
-gróf is, ki Hunyadi vitézségét és honfi. erényeit irigyelve,
szerette volna őt a királylyal is meggyülöltetni, de a kJrály
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-elismeré a hős érdemeit, - s mindenkor nagy tiszteletben
tartá.

E közben ll. Mohamed uj szultán Konstantinápolyt
bevette s állandó lakásul választá; a török hóditás veszé-
lye hazánkat fenyegeté, Hunyadi az ország déli határát
igyekezett védelmi állapotba helyezni; a kül fejedelmek
segély igéretei csak papiron maradtak, Kapisztrán János
derék szerzetes lőn segitőtársa a hadikészületekben, ki a
pápa engedélye mellett keresztes hadat gyüjtött a török ellen.

Mohamed (1456.) Nándorfehérvárát, mint az európai
keresztyénség első őrhelyét ostrom alá fogta, de Hunyadi
a kevély török hadat semmivé tette, maga a szultán is -
tömérdek ágyuit, élelem- és hadiszereit hátrahagyva-
futással menekült meg.. - Sokat tett e fényes győzelemre a
lelkes Kapisztrán, ld 'kereszttel kezében szüntelen lelke-
sitve s buzditva járt a hadsorok előtt; ugyszinte egy derék
vitéz, Dugovics Titusz, mert a bástyára felhágó törököt; ki
már a győzelmi zászlót akarta kitűzni, önmagával együtt
a mélységbe ragadá. . .

Edicső győzelem után Hunyadi 20 nap .mulva meg-
halt Zimonyban, miután fiát, Lászlót és Mátyást megáldá s
jelenlevő honfitársainak szeretetébe ajánlá. Halálát nem-
csak a nemzet, hanem' egész keresztyén világ meggyászolá.

A király a csata színhelyének megtekintése . végett,
nagybátyjával Czilleivel együtt Nándorfehérvárba sietett,
hol az ifju Hunyadi László szemére hányta .Czi1leinek
mindazon bünöket, melyeket a haza ellen és atyja ellen el-
követett. Czillei kardot rántva, a fegyvertelen Hunyadira
tört; ki a fejének mért csapást véletlenül gyürüjével fogta
fel. A zajra elősiető fegyveresek Czilleit felkonczolák. V.
Lászlé esküvel fogadta, hogy nagybátyja halálát nem bo-
szulja meg, mihelyt azonban a Hunyadi fiak Budára .kísér-
ték, Lászlót lefejeztette, Mátyást pedig mint foglyot maga
után Prágába vitetvén, Podiebtád cseh ..korrnányzó őrize-
tére bizta s azon napon nagy kinók közt halt meg, melyen
egy évelőtt hamisan esküdött.



Görögök.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

4 2

A római birodalom (Kr. u. 379-ben) keletire és nyu-
gotira oszolván, egymástól függetlenül kormányoztatott,
ennek lerontás a után a keleti 'császárság még Olaszország
déli részére is kíterjeszté hatalmát, ezen kivül a hajdani
Görögországot szigeteivel együtt, -' az északibb tartomá-
nyokat a Dunáig, az Ádriai és Fekete tenger mellékét s
Kis-Ázsia nagy részét foglalá magában.

A keletrómai birodalom, nagy számu görög lakossága
miatt görög császárságnak is hivatott; fővárosa Byzancz
volt, .mely egy régibb római császárról nagy Konstantinról,
Konstantinápolynak neveztetett el, mivel lakását Rómá-
ból ide tette at, a város fényét és szépségét nagyon emelé.

. Öseink sokat harczoltak a görögökkel. - a császá-

rok, hogy békében élhessenek, évi adót is gyakran' fizettek.
Dukász Mihály 1. Géza királyunknak, ki még akkor csak
hadvezér vólt, aranykoronát küldött emlékül. Majd Má-
nuel császár mindent elkövetett, hogy Magyarországot bi-
rodalmához kapcsolja. A Komnén és Angelusz ház ural-
kedása után meghasonlás, bel zavar dulta a birodalmat,
migPaleólog Mihály uj életre emelé azt, de létele nem le-
hetett tartós, mert az Európába özönlő törökkel nem soká
daczolhatott. Végre az utólsó görög császár Xl. Konstán-
tin Páleolog, Konstantinápoly falain elesvén (1453. máj.
290~ az-ezer évnél tovább fenállott görög birodalmat U.
Mohamed török szultán -lerontotta, török hatálom alatt
vánlJua is.' ., - " ' , , -- . ','

5.

Podisbrád 'fogságában volt Mátyás, midőn a királyvá-
lasttó: rendek Budapesten trónra emelték, mivel nagybátyja
SZilágyi 'Mihály' 40 ezer, hIÜ'CZOS élén 'követelé, hogy Frid-
rík: császár és Kázmér 'lengyel királymcllőzésével Hunyadi
kisebb fiáé legyen a' korona .. Azonnal' fényes követ-

ség indult érte Prágába,' mely ,60 ezer aranyon ki-
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váltá s nagy pompával kisérte Budára, miután Podlebrád
leányát Katalint feleségül eljégyzé. Nagy volt az' öröm
mindenütt, mintha érezte volna a nem tet, hogy dicsőségé-
nek s hatalmának szebb napjai viradnak !

A 15 éves MátJást kiskorunak tekintve, Szilágyi Mi-
hály adatott mellé kormányzóul, de az ifju király, atyja
szilárd 'jellemének s erényeinek örököse, önállóan akart
uralkodni, ezért meghasonlás támadván közöttük, nagy-
bátyját Világos várában (Aradmegye) fogságra vetteté, hon-
nan nem sokára kiszabadult s öcscsével kibékült.

Mátyás nem ijedt meg a veszélytől, mely trónját
többször is fenyegeté. Ugyanis a Gara-, Ujlaki-párt Frid
rik császárt választá királynak, de a pártosokat szelid bá-
násmódjával megnyerte s ezek Fridriket elhagyván, ismét
hozzá csatlakozának Giskra erejét ís-megtörte, ki rabló
váraiból nyugtalanitá a felvidék, lakóit, hüséget fogadva, a
török elleni harczokra kötelez é magát. Hősi bátorságátói
s vitézségéről még jobban meggyőzte Mfi.t~·ás· nemzetét,
midőn Szerb- és Bősnyaországba a törököt megalázta, e
győzelmes hadjárat után koron áztatá meg magát 1464-ben.

Sok baja volt a husszita Podiebráddal, kitől a pápa
ösztönzésére Morvát és Sziléziát elfoglalta. Midőn hadi-
költségeinek fedezésére a papságot is megadóztatá, Vitéz
János érsek és társai, Kázmér lengyel királynak ajánlák
a koronát, de Mátyás Kázmért .kivervén az országból, a
pártosok kal kibékült.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA boszus Kázmér Fridríkkel ssö-
vétkezett ellene, de ezt is békére kényszeríté, ·k~s,őbh'
minden birtokát elfoglalva, Bécset választá állandé .la~,.
h~ill. .

6.

A török 1479-ben egyszerre rohanta meg' Magyar •.
és Erdélyországot ; itthon a király maga verte. szét ~ el-o
lenséget, Erdélybe pedig Kinizsi Pált küldötte .. E jeles
hadvezér előbb molnár legény, majd közvitéz, csakhamar
parancsnok s temeji bán, a töröknek pedig ostorává .Iett, l'
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a Kenyérmezőnffizászváros közelében) semmisité meg - a
százezernyi török' sereget.

Mátyás, kerának legdicsőbb fejedelme, a népnek va-
lódi barátja s nemzetének rokona volt. Gyakran álruhá-
ban járt az ország különböző vidékein: igy tudta meg, ho-
gyan érez a köznép kormányzása iránt; a bajokon azonnal
segitett, a hütlen tisztviselők et megbüntette; mindig egye-
dül utaz Váll,nem félt senkitől, mert a, nép szeretete oltal-
mazá őt,

\ A tudomány- s müvészetért igen sokat áldozott; a
pozsonyi egyetem, a budai páratlan könyvtár, pompás ki-
rályi palotája nemzeti nagyságunk tanujelei voltak. Állandó
hadserege, a fekete' sereg mindig győzelemre segité, min-
den mivelt európai nyelven beszélt, katonáit nevökön szó-
litá. Ma is fájdalmasan emlékezik kerára a magyar nép,
midőn felsohajt : "Meghalt Mátyás király, oda az igazság!"
Uralkodása végső éveit Bécsben töltve, 1490-ben hirtelen
meghalt, a hóditó török hatalmát nem vala kinek meg-
törni többé.

Zsigmond 1385-1437., Albert 1437-1439" 1.
Ulászló 1439-1444., Hunyadi János ország kormányzó
1444-14q3., V. László 1453-1457.,I.Mátyás 1,.1,58-
1490-ig uralkodott.

X.

Nemzeti szegényedés, végpusztulás 1490-1540.

1.

Mátyás halála után, az ország rendei II. Ulászló cseh
, királyt vemelték a trónra. Bomlásnak indult minden: a
fekete :sereg -zsold hiányában, rabolni 'kezdett, egy csapás-
sal meg lőn semmisitve ; a német császár nemcsak viszsza-
foglalá Mátyás hóditásait, hanem Székes-Fehérvárig pusz-
tított A király mindenre azt szokta mondani: "dobzse"
mely magyarul ezt jelenti: jól van! 'ezért elnevezték Dob-

l'
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zse Lászlónak. Gyávasága miatt a nemzeti közjólét igen
alásülyedt; elnézte, hogya tisztviselőle a közjövedelmek
nagy részét eltujdonitják, a fő urak egymás ellen háborus-
kodnak s a gyengébbeket üldözik, maga is szegénységgel,
nyomorral 'küzdve, a királyi tekintélyt végkép elveszté.

Az elnyomott 'nép s hatalmaskodó főurak közt aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg y ü -

lölség mindig növekedvén, a király ennek orvoslására tmit
sem tett; csak alkalom hiányzott, hogya 'legvéresebb pol-
gárháború törjön ki. Az alkalom sem késett, mert a török
haddal fenyegeté az országot;, Ulászlónak pedíg sem pénze,
sem. katonája nem volt. Bakacs Tamás esztergomi érsek a
pápától keresztes hadra kért engedélyt. Mihelyt a keresztes
had ki lőn hirdetve, százezernyi tömeg sereglett össze a
török ellen, de Dózsa György a keresztesek fővezére, né-
pét nem a török-, hanem a földesurak ellen indítván pusz-
tit ott, éskegyetlenkedett. Mig a megrémült király ném et
és cseh haderő behívása után kapkodott, Zápolya János
erdélyi vajda 40 ezer emberével Tentesvár mellett össze-
törte a lázadókat, vezéröket elfogván kivégeztette igy a
pórlázadásnak véget vetett. (1514.)'

A pórláaadásnak igen szomorú következménye lett
hazánkra nézve, mert a mellett, .hogy legalább 70 ezer
munkabirő férfi vérzett el benne, a jobbágyok ujabb tör-
vények által csaknem rabszolgai állapotba eitetvén, még
többet szanvedtek.

II. Ulászló házassági szerződés által igyekezett csa-
ládjának a koronát biztositani; Lajos fiának a Miksa csá-
szár Mária nevü unokáját, Anna leányának pedig a Mária
fivérét Ferdinándot jegyzé el. 1516-ban történt halálakor
nem siratta senki, mert gy~vasága által Mátyás dicső or-
szágának csak pusztulását s rombadülését sietteté.,

A cseh ek;

A csehek-e-szláveredetü vándor nép--a 8-ik században
választották maguknak herezeget. az Elbe felső futása, a
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Moldva és mellékfolyöi völgyein, a középmagasságu német
hegyektől környezett területen laknak.

Nagy Károly frank fejedelem adózásra kényszeríté
a cseheket is, ezután a régi nemet birodalom kiegészitő
részét képezték. A tizenkettedik században a cseh
heresegek már király czimmel élnek, lU. Venczel-
ben, ki magyar király is volt, a szláv eredétü cseh kirá-_
lyoknak vége szakad. (1306.) 'A luxenburgi család uralko-
dását VII; Henrik császár fia János kezdi meg, utódai kö-
zül különösen Zsigmond alatt- (magyar király és német
császár) a husszitaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI zavarok gyengitették. a nemzetet;
Zsigmondnak fiörököse nem maradván, veje ausztriai AI-
bert követte a cseh királyi széken, de kora halála után fia
Lászlö örökölte azt, ennek jogait védelmezé Giskra vezér
Magyarországon, miután pedig a cseh harczosok rabló
kalandokat üztek, Mátyás király által végkép megaláz-
tattak. .

A trónöröklés rendét megszakasztja a Podiebrád kor-
mányzóvá s királylyá választatása (1457-71.) csak ennek
halála után foglalhatta el Ulászló (Dobzse) mint Albert
rokona őseinek trónját. Fia II. Lajos a mohácsi csatában
veszett el, ettől fogva Cseh és Magyarország, Ausztriával
ugyanazon fejedelmek: a Habsburg é s Habsburg-Lothrin-
geni család kormánya alatt áll.

2.

II. Ulászló fia a gyermek Lajos, gyenge testalkata
mellett is szép lelki tehetséggel volt megáldva, de első
neveltetéseben nem a komoly munkát, hanem a mulatsá-
gokat kedvelvén meg, könnyelmü s pazarló ifjuvá fejlődött.
Nagykoruságaig egy kormánytanács igazgatta az országot;
midőn maga állt a kormány élére, jó akarata mellett sem
volt elég ereje, fiogy a növekedő féktelenséget megszün-
tesse. A kincstár mindig üres volt, a határszéli várak föl-
szereletlen s kellő őrség nélkül hevertek.

Szolimán hatalmas török szultán követet küldött Bu-
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1526. aug. 29-ikén, már kora reggel várta a sereg
a támadást, de csak dél tájban jelentkezett az ellenség a
közeli dombokon, melynek közeledtére az ősöktől eredett'
lelkesedés, támadó csatára ösztönzé a magyarokat, de két,
órai küzdelem után legyőzettek; a király is elfutott, mivel
a csata alkalmával nagy zápor esett, a Pécs-felé menekülő
Lajos, lovával együtt, a megáradt Cselepatak habjaiba
végz é rövid életét. A mohácsi ütközetben a nemzet szine
s virága elveszett, a halottakat Kanizsai Dorottya, özvegy
Perényiné temetteté el.

A győztes Szelimán ellenállás nélkül jutván Budára,
azt elbamvasztá, Mátyás palotáját kirablá, nemzeti kincsein-

dára; hogya' magyarok évi adó vagy háború közt vál~sz-,
szanak, - de a király menyegzője s cseh kírálylyá koro-
náztatása miatt távol lévén, a török követ őrizet alá téte-
tett, némelyek szerint megöletett, Ezén eljárás rettentő
haragra ingerlé a vitéz Szelimánt s megkezdé hadi készü-
leteit amagyarok 'megalázására, -,' Egyik országgyülés
a másikat érte, hol a közügyek javitása helyett a, fő' urak,

.csak egymás .ellen torzsalkodának., E közben Tomori vés,
Fraagepán egyes török csapatot ,meg\'errén" a szultán ha-.
ragját még inkább növelték, ki roppant erővel indult Ma-
gyarország ellen. , ,

Lajos, a török közelgésének hirére, ősi szokás sze-
rint véres kardot hordoztatott szét az országban, de a,
tétlen nemzet nem sietetta haza védelmére. 3000 har-'
czossal indult meg a király Tolnára, hogy bevárja az or-
szágos hadak s Zápolya János erdélyi vajda csatlakozását,
mídön serege 25 ezerre szaporodott. Szolimán már átkelt
a: Dráván, Zápolya erdélyi s Frangepán Kristóf horvát
sereggel már utban voltak s megizenték a királynak, hogy
a csatát hala szsza: de Lajosnak nem volt annyi tekintélye,
hogy a Tomori és a sereg akaratának ellenálhatott volna,
Mohács vidékein csatarendbe állítá a sereget.

3.
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ket: a hires könyvtár maradványát, a müvészi szobro-
kat diadaljelül Konstantinápolyba (Stambul) szállitá. Dü-
höngő serege a 'szomszéd megyéket is feldulván, a- maróti
erdőkben 25 ezer magyart konczolt fel. Midőn' Dobozi
Mihály nejével együtt menekülni akarna.iaz üldöző .török
utólérte, hogy neje török rabságba ne jusson, saját kérel-
mére kardjával szurja keresztül, bevárván az ellenséget,
kétségbe esett harcz után drágán adja el életét. Meghall-
ván Szolimán, hogy ázsiai birodalmában zendülés ütött ki,
Pest. és Bácsflodrogmegyén keresztül mintegy 200- ezer-
nyi fogolylyal.tért vissza hazájába.

Szelimán pusztitó serege ~ Duna és a Tisza közötti
vidéket iszonyu inségre juttatá ; városok és faluk hevertek
romokban, néptelen és pnszta lett minden. Zápolya azon-
nal Tokajba gyüjtve párthíveit egy korábbi határozat ér-
telmében, hogy idegent többé nem ültetnek a trónra, király-
1Xá választák s még ez évben' Székes-Fehérváron megkö-
ronáztatott (1526. nov. 30.)

4.

Báthori István nádor, előbb Komáromba, majd Po.-
zsonyba hitta össze az ország rendelt, hol Ferdinand
ausztriai herezeg. mint II. 'Lajos rokona szinte királylyá
kiáltatván, jogát Magyarországhoz fentartá ; midőn a cseh
korona elnyerése után gondot fordithatott a magyal' ügyek-
re, bad vezérei Zápolyat Lengyelországba üldözvén, Ferdi-
nánd is megkoronáztatott. Igy az országnak két koronás
királya lett egyszerre, kik egymás ellen folyvást hadakoz-
tak s az országot pártokra szakgaták.

Zápolya végtére Szolimánhoz fordult segélyért, ki
(1529.) roppant sereggel jött hazá.nkba, Ferdinándot meg-
vervén, Jánosnak a koroná.t visszaadta. A két király jogai-
ból egymásnak nem engedve, tovább is folytonosan hada-
kozott, Szelimán oly szándékkal jött be ismét (1532.),
hogy Bécset is meghódítja s Ferdinándot . is megbünteti,
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de Jurisics Miklós Kőszeg (Vasmegye)hösJ védője által
visszatérésre biratott.

Belátta végre a két kírály, hogya folytonos háború
a nemzet végpusztulását okozza,' kibékült Nagyváradon
(1539.), mely szerint Ferdinánd .király társának s- testvéré-
nek ismeri Jánost ; ki-ki megtartja saJát birtokát; az or-
szágnak egy nádora legyen; János halálával az egész or-
szág Ferdinándra száll. Ezután János nőül vette a lengyel
király leányát Izabellát, kitől 1540-ben János-Zsigmond
nevü fia született, de nehány nap mulva, midőn fia gyám-
jául Martinuzzi püspököt s fő emberét nevezte ki, meghalt
Szászsebesen, - igy az ország Ferdinánd birtokába jutott.

II. Ulászló 1490--1516., II. Lajos 1516--1526.,1.
(Zápolya) János és 1.Ferdinánd 152G-1540-ig uralkodotts

A vegyes házakból 240 évalatt 14 királya volt az
országnak. A 14-dik században; cseh Venczel, bajor Ottó;
az anzsui 1. (Róbert) Károly, Nagy Lajos, Mária és II. (Kis}
Károly; a luxenburgi Zsigmond. A 15-ik században: Zsig-.
mond, habsburgi Albert, - jagel Ulászló, V. László,' Hu-
nyadi Mátyás, II. Ulászló. A 16-ik században II. Ulászló,
II. (Kis) Lajos, 1. (Zápolya) János és 1. Ferdinánd, ki ha-
zai történelmünk ne g y.e d i k k o r sza k á t, a Habsbur-
gok sorrendjével nyitja meg.

XI.

Török uralom s szabadságharczok 1540-1686.

1.

János király halála után, a nagyváradi szerződés .'ér-
telmében, Ferdinánd tartott jogot egész ország birtokához.
de Martinuzzi, az árva .Iános-Zeigmondot Szolimán védel-.
mébe ajánlá, ki nagy sereggel jelent meg az országban,
Buaát (1541.) Izabelátél csel által . elfoglalván, hazánkat
saját hóditott tartományának tekinté, - Erdélyt s a ti-
szántuli részt pedig János-Zsígmondnak ajándékozá ..
KÁLLAY 1. MAGY. ÖSSZEF. TÖRT. 4
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Ferdinánd német birodalmi sereggel hasztalan igye-
kezett visszafoglalni Budát, békekövetei hiába jártak Kon-
.stántinépolyba, a török foglalása mindig szélesebbre telje-
dett. Achmet hasa százezernyi sereggel szállta meg Te-
mesvárt, (1552,) melyet Losonczi István hosszas ostrom
után kénytelen volt feladni, oly feltétel alatt, hogy népével
együtt szabadon mehessenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj de a török, költözés alkalma-
val a magyarokat gyilkolni kezdé, kik drágán adták el
éltöket; a sebekkel boritott Losonczi pedig, a basa élén
vitetett, midőn aljas sz6szegését szemére hányta, fejét dia-
daljelül Konstantinápolyba küldé.

Ali budai basa Drégel várát (Hontmegye) foglalá el
Szondi Györgytől, ki feladásról hallani sem akart, látva az
ostrom-ágyúk által szétroncsolt falakat s a réseken be-
özönlő ellenséget, öltönyeit s hadi ékszereit a várpiaczán
fölgyujtatá, harczméneit leszúratá s életben maradt vité-
zeivel megrohanta az ostromlókat, nehéz sebet kapván,
térdreomolva is folytatá a viadalt, mignem dicsően vérzett
el hazájáért, Ali becsülve e kitartó vitézséget, hadi pom 4

páva! temette el, lándzsát s lobogót tüzetett sirjára. Dré-
gel után a n6grádmegyei várak hódoltak a töröknek.

Achmet és Ali egyesült erővel rohanta meg Eger
várát (Hevesmegye) de Dobó István harmadfél ezernyi őr-
séggel, öt hétnél tovább tartó ostrom után a roppant szániú
törököt szégyennel kényszeríté elvonuIni a vár alól.

2.

1\iidőn Ferdinand német császárrá lett, kevés gondot
fordithatvan hazánkra, a törökkel 30 ezer arany évi adó
mellett megbékélt, Miksa fiátmegkoronáztatván, 1564-ben
halt meg. Uralkodása alatt a jobbágyok nehéz sorsa köny-
nyebbé lett, a tisztitott vallás (reformatio) szabadon ter-
jedvén, á nevelésügy és tudomány kezdett felvirágzani.

A derék s felvilágosodott szellemü Míksának János-
Zsigmond ellen sokat kellett hadakoznía, ki fegyverrel kö-
vetelé a királyi czimet Szolimán e háborút, a vele kötött
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.béke megszegések tekintve, roppant sereggel sietett gyá-
molja védelmére. Előbb Eger felé akart vonulni, de meg-
tudván, hogy Zrinyi Miklós szigetvári 'kapitány Mahomed
basát megverte, rémitő hadával Szigetvárát (Somogyme-
gye) vette körül. Zrinyi hősileg védelmezé a várat, mignem
rommá lövetett és porrá égett, végre elszánt bajnokai élén
kirohant az ellen dühödt sorai közé s életét a hazáért es
királyért dicsően áldozá fel. (1566.) Szolimán az ostrom-
ideje alatt meghalván, nem válthatá be' azon ígéretetét,
hogy János-Zsigmondot királylyá fogja emelni. "

Ezután Miksa békét kötött János-Zsigmonddal, ki le-
mondván a királyi czimről csupán erdélyi fejedelem maradt, .
igy Erdély végképen külön szakadva hazánktói ennek ha-
lála után is (1571.) saját fejedelmei voltak, kiket mindig
a szultán erősite meg. Az uj szultánnal Szelimmel is fegy-
verszünetre lépett Miksa, de midőn a lengyel koronáért
hadi készületeket tenne, meghalt, 1576-ban.

3.

Miksa után, fia Rudolf szinte megujitá a békét a tö-
rökkel, de a béke daczára is folyvást pusztitott a török,-
a király prágai palotájában festészettel, óraesinálássals
csillagvizsgálással foglalkezvan az ország ügyeivel nem
gondolt. A protestánsok templomaitelszedték, papjaikat s
tanitóikat elüzték;panaszaikra csak gúnyt s fenyegetést nyer-
tek válassúl. Midőn a korona Prágába vitetett, a nádori
hivatal a nemzet kérelmére scm töltetvén be, a köz nyug-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I talanság mindinkább nevekedett.
Anémet kormány tanács Belgiojosó (Barbiano) Jakab

s Básta György hadvezéreket kiküldé, hogy a magyarok
közt állítsák helyre a rendet. Básta Erdélyben zsarolta a
népet, Barbiano pedig a kassai protestánsok tóI erőszak-
kal foglalá el templomukat; a nemeseket török czimbora-
sággal vádolván, birtokaikat háborgatácezért rohanta meg
Bocskai István biharmegyei birtokát, ki a kormány zsold- .
jában levő hajdukat megnyervé Barbianc seregeit szét-

. 4*
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verte. Ekkor az elégületlen nemzet Bocskai zászlói alatt
fegyverre-kelt Rudolf s kormánya ellen.

Midőn Felső-Magyarország a. fölkelők . hatalmában
volt, Bocskai a Rudolf békeajánlatát elfogadá, .mely az or- .

~szág sérelmeinek orvoslását, a protestánsok vallásszabád-
ságát s Bocskai erdélyi fejedelemségét biztositván, Bécsben
iratott alá 1606-oao, ezért bécsi békének 'neveztetik. Ru-
dolf tétlenségét saját testvérei is megunván, ellene szövet-
keztek sa tr6nróUeinoridani kényszeríték 160S-ban..ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' . ' \

4.

Miután annyíbajous szenvedésen -ment keresztül az
ország, ahonfiak vallási és polgári békét remélve, öröm:
.mel koronázták még II. Mátyást,.a Rudolf idősebb öcscsét;
(1608. nov. 9.) nádorrá pedig a protestáns Illyésházit, en-
nek halála utánThurzöt választák.
_,.Mátyá~ alatt 'a protvallas nem "olt ugyan - üldözés-
nek kitéve, .hanem a szellem fegyverével hatalmasan har-
.cioltelIene Pázmán Péter, ki református szüléktől szár-
Pla~ottNagyy.áradon, (1570.) gyermekkorában kathőlikus-
-s~,-f~rfi-kór:ában.esztergomi érsekké lőn. Nagy tudománya,
-ékes sz6poklata s szép -magyarsággal irt könyvei által
számos főraiigu családot téritettvissza a római egyházba,
T ' igy aprot. vallás jnindinkább hanyatlani kezdett .

.,',:: .' Áz. orszég nagyrés,ze mint török hódoltság, a basák
kormányá alatt" szehvedétt, melynek megszüntetésére .ez
_~öb~I!gon~Qlni sem lelH~tett*)II. _Máty~snák fígyermeke
__il~ll{,~lév~p:;:~ínQ~aöcs~~p-'lL:r~~dÍl}~~5\}{~_v~tté~a~.:·~r.~l~~-

:~::"-*j ihör'Ök tir~lom-kÖ-v'etkez~ mégyékr.e iérje'detf ki :'~Sz;örény,
. Krassé; TerÍÍes, Torontál~<1sÍlngrád, Csanád, Békés, Bács;fe~t,,IFs-. és
. Nagy-Kuns-ág, Jás,zság,- Hex~s,Fehér ~sltergom,ToIna"Bar:anya,Po-
zsege, ZlIla 'késöh Bihar, BOf,sod,N6grád, Hont, Nyitr~, egy részére Is.
E lllegyék határszéleit Is letörölte hazánk térképéről a török, az elfog- '
lalCvlÍrllkÍ'61 véve a nevezetet uj kerületekre. osztá fel. A XVIII. szá-
zad 'elején négy törökhelytartdságra osztato.tt a hódoltság: I. B u d ai
hel y -tart 6 s á g, Szendrö, Szerém, Koppán, Simontornya; Székes-
Fehérvár, Esztergom, N6grád, S~écsény, Szegszárd, Mohárs kerületek.
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dásban, ki .addig meg nem koronáztatott, mig esküvel nem
kötelezé magát az ország törvényeinek .megtartására. De
miután a bécsi béke ellenére a protestánsok üldöztettek,
az országsérelmei nem orvosoltattak, ismét nagy lőn az
elégületlenség.

A szorongatott protestánsok oltalmára Bethlen Gábor
erdélyi fejedelem fogott fegyvert, Ferdinánd magyarországi
birtokait csakhamar elfoglalván, a beszterczebányai 'ország-
gyűlés. királylyá választá, de a koronát fejére tétetni ne!ll-
engedte. .Ferdinánd azonnal hajlandó lett a békére, mely
Nikolszburgban (Morvaország) 1621. decz, 31. meg is köt-
tetett. Midőn a király a róm. kath. papságnak mindenben
igazat adott, ennek pontjai meg nem tartatván Bethlen
még két ízben fogott fegyvert s győzelmei által a béesiés
nikolszburgi békét ismét megerősíté.

5.

II Ferdinánd, a r. kath. vallás emelésére mindent el-
követve szállott a sirba, fia III Ferdinand alatt ujra 'val-
lásos viszály nyugtalanita az országot, mert a békekötések
ellenére a protestánsok nagyon elnyomattak, de 1. Rákó-
czy György erdélyi fejedelem hítsorsosainak védelmére
kelt. Midőn győzelmes hadait átvezette Ill. Ferdinánd
magyar birtokán, s az ország fejedelmévé kiáltatván ki, -'
a király békét ajánlott, melynek feltétel ei Nagy-szombat-
ban vizsgáltattak meg s Linczben (Felső-Ausztria) 1645.
deczember 16. irattak alá.

A linczi béke szerint, az ország sérelmei megorvo-
soltatnak, a protestánsok szabad "vallásgyakorlat mellett,
imaházak, harangok, temetők használatában bíztosittatnak;
elűzött papjaik visszahivatnak, erőszakosan elvett templo-
maik visszaadatnak. A következő országgyűlés 90 templo-
mot rendelt vissza a protestánsoknak. A kath. főrendek

II. Temesvári helytartóság: l.ipp a, Csanád, Gyulart'Jedóva, Je-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I Ö - , lll. K a I I iz sai hel y tar t ó s á g : Szigetvár, Pécs, Pozsega, IV.

Egr j hel y tar ~ ó s á g : Szeged, Szolnok, Hatvan kerületek.
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különösen a főpapok, még most is megakarták tagadni a
protestáns vallásszabadság elismerését, de a király jobb-
akaratu tanácsosaira hallgatva, a linczi béke pontjait tör-
vénykönyvbe igtatá (1646,); a valIásháboritókra pedig
büntetést szabatott. Idősebb fiát IV. Ferdinándot egy aka-
rattal koronázta utódjává a nemzet, ki még atyja életében
meghalván, másodszülötte : Leopold követte az uralko-
dásban.

6.

I. Leopold alatt ismét megujult a háború a törökkel;
elveszett Nagyvárad s török' várossá alakittatott, a nagy-
váradi protestáns iskola, a hozzá tartozott nyomdával
együtt oda lett; később Érsekujvár is meghódolt. Ei ese-
mény rémülettel tölté el Németországet is, mert mindenki
látta, hogy a török ujra elkezdi hóditási müveleteit, me- -
lyekkel-már hatvan évelőtt felhagyott. De Zrinyi és Mon-
tekukuli hadvezérek Szentgotthárdnál (Vasmegye) 'kemé-
nyen megverték az ellenséget. E fényes győzelem után, a
király a nemzet tudta nélkül oly megalázó békét kötött
20 évre, (Vasvári béke) hogya leghivebb alattvalókat is
elidegenité általa. '

Vesselényi Ferencz nádor volt az elégülétlenek feje,
ki időközben meghalván, Nádasdi Ferencz országbiró,
Zrinyi Péter horvát bán, Frangepán Ferencz gróf, mint
lázadók Németujhelyben idegen birák itélete mellett lefe-
jeztettek klehétő bünrészesek kinyomozása végett Po-
zsonyban egy rendkivüli törvényszék állittarván fel, (1671) -
leginkább a protestáns lelkipásztorok idéztettek meg, kik
közül, míután hitöket megnem tagadták 29-en Triesztbe,
41-en pedig a nápolyi gályákra küldettek, honnan az életben -
maradottak, iszonyu szenvedéseik után, a hollandi protes-
tánsok közbejöttével szabadulhattak meg.

Idegen hadak szállották meg a várakat, a nem hadi'
fontosságu erődök lerontattak, a nemesek adó fizetése
elrendeltetett. A nádori hivatal üresen hagyatván, német
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kormány tanács szedé az önkénytesen megszabott adót. A
német tábornokok jezsuitákkal s katonasággal barangol-
ván a megyékben, a protestáns lelkészeket elüzték, temp-
lomaikat s iskoláikat elfoglalták. A nemzet elégületlensége
nyilt fölkelésben tört ki : Tököli Imre kézsmárki gróf zász ...
lója alatt, töröli: és franczia haderő által segítve, anémet
sereg kiveretett (1678.) s Tököli Magyarorazag fejedel-
mévé kiáltatott. Leopold megrettenve országgyülésf hirde-
tett Sopronyba (1681.) a nádori méltóságot vísszaállitá,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl i

protestánsok vallásszabadságát megerősíté.
Tököli, mint Magyarország fejedelme, egyesülve a

törökkel Bécset is ostrom alá vette, de Leopold szövetsé-
gese Szobjeszki János, a hős lengyel király, Bécs falai
alól roppant veszteséggel üzte vissza a támadókat. (1683.
szept. 12.) Bécs felszabadításával a török hóditásnak vé-
ge szakad; a keresztyénségvégső határán nemzetünk őr-
ködésére nincs többé szükség, mert a török Európát fe-
nyegetni, hóditani, vagy lassan terjeszkedni képtelenné lőn.

1. Ferdinánd 15;40-1564, Miksa 1564-1576.,
Rudo.lf1576-1608 .. II. Mátyás 160~-1619., II. Ferdi-
nánd 1619-1637~, IlL IV. Ferdinánd, 1637-1657'í L
Leopold 1657 -től Buda visszafoglalásáig 1686-ig.

I

XII.- '

Buda visszavétele s az örökös királyság 1686-1740.

1.
- .

A bécsi veszteség-után, hanyatlani kezdett Tököli.és
a török 'hadiszerencséje, mert Lothringi Károly fővezér
Budát ostrom alá fogván, (1686.) három hónapi küzdelem
után, vissza is vette, miután 145. évig volt török járom
alatt. Petnebázi nevü hős magyar tűzte fel Budavár ormára
az első győzelmi lobogót. A királyi vezérek a megrémült
török hadat szüntelen vervén, Eugén herezeg zentaí győ-
zelme után (1699.) következett a karloviczi béke, melyben
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a török a Bánáton kivül egész Magyarorazágről lemondott;
,Tököli pedig száműzetésben halt meg.

Buda visszafoglalása után, a pozsonyi országgyülésen,
győzelmének elismeréseül azt kivánta I. Leopold, hogy a
magyarok mondjanak le a király választási 'jogról, ezentul
a Habsburgi család legidősb fimagzatára örökségképen
szálljon a korona s az arany bulla nemesi ellenállásról
szóló záradéka töröltessék el. A kírály kivánságát ugy fo-
gadá el a nemzet, hogya megkoronázandó király esküdjék
meg az ország törvényeire; a Habsburgi -család fiágánakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'> kihaltával pedig ismét szabadon választja kírályat, De m í -

dőn Leopold német kormánya kimondá, hogy a török iga
alól felszabadult ország hóditott tartomány: Rákóczy,
Bercsényi, Károlyi, Forgács és más főurak fegyverre kel-
vén, a nemzet jogait megvédelmezték : Leopold halálakor
(1705.} az ország nagy része a fölkelők hatalmában volt.

2.

. Az atyja életében megkoronázott I. József, mint örö-
. " köS király, ,nyilt levelet intézett a nemzethez,' melyben

.mindannak megtartását igéri, mire koronázásakor meges-
küvék S ~ fegyverben álló magyarokat békére szólítja. De

'B,ercsényi ,és társai nem hivén a királyi szénak, a háborút
tovább is fqlytaták; József követeivel tanácskoztak ugyan,

.'. 4e-~,h.oj~9~t"ered~ény~e.nem juthatának.
,. " ,', A szécsényigyülésen "'Szövetséges, rendek" 'czimet
", vettekföl ~ ,s?abadság harczosai n . Rákóczy Ferenczet.ve-

' , . ', ~ ~ p y t Ö ':féje.delemÍri~választván,' újabI)',béliekisérle,tekre ha-
--:;<'~l©-~~zákf P '( , M ' 1;:{Ózse(a:'szöve~,séges·.readek 'kiváriatát
" C'JIienl teljesitette;'eze'k :az6nod-i országyülésén (1707.~~llláj.

J9,) a .Hababurgf családott , trónvesatetaék nyilvánitván
.. 1VI~gyarórszágfüggetlenségétklmondák ' ' - ,~. ~'"

, , Ezen' időtőlkezdve hanyatlani -kezdett a "szövetsé-
ges rendek" hadi szerencséje ; a császáriak elfoglalták Er-
,délyt fl Trencsén méllett megadák a végcsapást a nemzeti
seregnek, hol Rákóczy is nehéz sebet kapott, ekkor sokan
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1. Józsefhez pártoltak. Midőn Rákóczy ujabb csaták vivá-
sára képtelenné lett, Lengyelország felé voriulva, Károlyi
Sándor hadvezérét nevezé helyettesévé ki, Szatmár és
Majtény között 15 ezer arczcsaval letévén a fegyvert,
megkötötte a szatmári békét, (1711.) melynek főbb pontjai:
hogy az ország törvényei aprot.vallás szabadsága fentartat-
nak ; a fölkelőknek közboesánat s feledés igértetik ; Rákóczy-
nak pedig különös királyi kegyelem biztosittatik, ha a hüség
esküt leteszi s Erdély fejedelemségéről lemond, de II. Rá-
kóczy Ferencz, megvetvén e kegyelmet, néhány bü embe-
rével előbb Franczia-, majd Törökhonba bujdosott, hol a /
Márvány tenger partján, Rodostó nevü tengeri városban
végezte be életét (1735.) Fiai: György- és Józsefben a
Rákóczi nemzetség fejedelmi ága kihalt.

3.

1. Józsefet, a megállapitott öröklési rend szerint, test-
, vére Ill. Károly követte, ki a Habsburgi családnak
már egyetlen férfi ivadéka volt. Koronáztatása után (1712.
máj. 22.) a lakosságot pusztitó epemírigy miatt az ország-
gyülés elbalasztatott, - a közűgyek rendezésére csak
1714-ben adhatott alkalmat, midőn a nemzet önkormány-
zata s az állandó katonaság tartésakfmondatvén a jobbá-
gyok vállaira nehezült, mert a nemesi fölkelés csak rend-
kivüli esetekre hagyatott fel.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I Rákóczy Ferencz s mene-
kült társai haza elleneinek nyilváníttatvén, vagyonaik el-

'; koboztattak. "' ,,'" - , , '"
,::'" :-.:,Jele~·lJ~qvezére,F!ugén:a törökuralomvégmeúhelyét,

''::''TiimQsv4I'tJs.visszaf9glalván, nemcsak a, Bááátot, hanem
~~"Boszny~~,Sze~b::ésOláhorsiág egy'részéLis,:birodalmá-
, :' hí>z,k~pcsolh~tá.'~~:,::,'- " ..,~, ," - ,,'" .: ~, , ' , :

lll. Károlyt; Leopold nevű:frahálálíÍ\~ar 'az ' öröklési
gondis nagyon aggasztá,' fíörökösse nem lévén.atrónörök-

, Iést leány ágra is igyekezett kiterjesiténi.Oly öröklésisza-
-bályt, állapitott meg, hogy családja fiágának kihaltával a
leányág is örökölhesse. a birodalmat.' Ezen uj trénöröklési
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rendet (pragmatica sanctio) .a magyarok is elfogadták
1723-'ban, -oly feltétellel, hogy a király koronáztatása előtt,
az ország jogait s szabadságát esküvel biztosítsa sa leány-
ág kihaltával a királyválasztási jo a nemzetre ismét visz-
szatér.

A török hadjárat miatt néptelenné lett földekre, ha-
zánk alvidékein német lakosokat telepitett ; helytartó-ta-
nácsot s négy kerületi törvényszéket állitott fel: Debre-
czenben.i Eperjesen, Kőszegen és Nagyszombatban, de a
protestánsok iránt türelmetlen volt, mert (1731.) oly ren-
deletet bocsátott ki: me ly a prtestánsok valláaszabadságát
csaknem egészen megsemmisité.

Mint Oroszország szövetségese, másodszor is hadba ke-
veredett a törökkel, de szerencsétlenül, mert a belgrádi bé-
kében előbbi foglalásaiból csak a Bánatot mentheté meg,
- meghalt 1740-ben benne- a Habsburgi család fiága
kihalt

1. Leopűld, Buda visszafoglalása után 1686-':"1705.,
I. József 1705-1711., IlI. Károly 1711 --17 4;O-ben
uralkodott.

Törökök.

- ,E hóditó nemzet Azsiában, az Araltó keleti vidékein
sok ideig, rendezetlen -vándor életett élt. Ozman alapitá a
nagy törÖk birodalmat, fia : Úr-kháij' állitotta fel a j~ncsá-,
rokat (jení-cseri, azaz uj seregek) foglalásait Kis-Azsián
át, a konstantinápolyi tengerszorosíg terjesztvén magát
szultánnak nevezte. . 'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A törökök előnyomulása egy ideig Hunyadi János és
amagyarok vitézségén tört meg, de II. Mohamed-Kon-
stántinápolyt ostrommal bevette; .a görög császárságot le- ,
rontvan, megalapítá- az Európai török birodalmat, A töröli
hatalom-Európában egyre-növekedvén, IlSzolimán. alatt
ki 46 évig uralkodott (1520-, 66.) tetőpontj~t,' érte el,,'
mert Magyarország nagy' részét elfoglalván utódai majd-
másfélszázadon keresztül' bírták azt.



A következő szultánok alatt már hanyatlani kezdett
a török hatalom, mely eddig nyugoti Európát rettegésben
tartá. Bár IV. Mohamed, mint TökölyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- m a g y a r fejedelem
szövetségese, egész Bécsig nyomult, (1683.) de érezve a
nyugoti államok fegyverének sulyát, kivált Eugén hős ve-
zéralatt, kénytelen volt duna-balparti birtokairól végkép-
lemondani. ' , .

A XVIII. században, Oroszországgal vivott háborút
még jobban elgyengiték a török birodalmat; e század ele-.
jén az európai hatalmak közbenjöttével Görögországot
kényszerült felszabaditani. II. Mohamed halála után Abdul-
Medzsid, ez után'(1861.) Adul-Aziz kormányozta a vég-
elgyengüléshezközelgő török államot, dc az elpuhult feje-
delem, az ország 'nagyjai' általletétetvén (1876:) V;~Mu-
rád kiáltatott ki, hanem a betegeskedő .uj szultánt 'három
hónap nrulva II. Abdul-Hamid váltá fel.iki jelen időnkben
erélyesen kormányozza a nehéz lázongás sal küzdő, elgyen-
gült birodalmat. '. '

,XJIJ.,
Nemzeti nyelv és szokások hanyatlása 1740-1790.

1.

1 Mária-Terézia a Habsburg családból első leán~'ági
örökös, nem foglalhatá el békével ősei birtokát, mert feje-
delmi rokonai fölkelvén ellene, Osehorsaégotis Felső-
Ausztriát is megrohanták; Bécset pedig ostrommal, fenn~-
gették,de amagyarokba vetve .bizalmát, magáta pozsonyi

, országgyülésen együttlevő rendek oltalmába ajánlá, (1741.
szept. 11.) kik a kit:ályn& beszédén föllelkesülve. kiálták :
"Éltünket és vérünketkírályunkértés a hazáért!" , '

A nemzet azonnal fegyverkezett, Nádasdy és P~lfy
vezérlete alatt a kírálynőellenségeit legyőzve, birodalm~t
megmenté, igy Mária-Terézia dicsőséggel köthette 'meg a
békét. Szilézia birtokáért II. Fridrik hét évig harcsoltel-.
lene, ezen hét évés porosz hadban Ís nagyer9t s < vitézsé-
get fejtettek ki a magyarok. .



Lengyelek .

60

Mária-Terézia elismeré, hogy ingatag trónját a ma-
gyar vitézség mentette meg; nem is volt hálátlan a nem-
zet iránt, mert jólétét s boldogságát igyekezett . előmozdi-
tani: Selmeczen bányász tanodát, Nagyszombatban főisko-
lát állitott ; megparancsolta, hogy minden községben nép-
iskola legyen; a jobbágyok sorsát szabályozta, birodalma
területét nevelte. De jóakaratú intézkedéseinek nem sok
haszna lett, mert ·kírály· i udvarát Bécsben. magyar főuraink
vették körül, hol lassanként elnémetesedve nemzeti szo-
kásaikat, öltönyeiket 's nyelvöket elhagyták.
. Magyar nemes ifjakból királyi testőrsereg állittatvan
fel, ennek tagjai is nagy részben németekké váltak; igy
nemzeti nyelvünk s viséletünk a. legnagyobb veszélynek
volt kitéve, melyet csupán az elnyomott protestáns köznép
őrzött meg. A protestánsok templomai ismét elszedettek ;
oly helyeken;' hol a katholikusok többségben nem voltak,
katholikus egyházak alapítása erőszakoltatott. A protes-
tánsok, ha egyMzi épületeiket ja víttatui ak~rták,' királyi
engedély nélkül nem tehették. A kegyes királynő meghalt
1780-ban.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

.
. Lengyelország a keleti tenger, a Niemen s Visztula

vidékein 'terült el, hajdan különböző szlávtörzsek (lettek,
.vendek, litvánok) foglalák el, közös fejedelem alatt egye-

s ü lv e - a német császároknak hódoltak. Királyai aPiaszt
családbéluralkodtak, mely nagy Kázmérban . (13'70.) ki-
halván,a királyválasztás joga viszatért a nemzetre, igy
lett· Nagy Lajos magyar király s leánya Hedvig a trónra
emelve, ki Jagelló litván fejedelemhez menvén nőül, Len-
gyelországgal Litvánia is egyesült, Ennekutódja Ill. Ulász-
ló, mint magyar király (1.Ulászló) Yárnánál esett el (1444,)
, A Jagelló családot II. Zsigmond-Ágost rekeszti be
(1572.) s a lengyel rendek akirályválasztási jogot maguk-
nak örökre biz~ösiták. Sokat nyertek az által; hogy Báthori



István erdélyi fejedelmet ültették a trónra, mert a hatal-
masodni kezdő oroszokat megalázta. Szobjeszki János fő-
veiérből lett király, a török hatalom ellen Ausztri ával
szövetkezvén, Bécset a török ostroma alól fölmenté (16B3).

A következő királyok, az orosz. befolyástól már nem
tudták megmenteni az országot, midőn II. Katalin czárnő
eszközlésére Ponyatovszkí Szaniszló lett a kírély, a nem
katholikus lengyelek is polgári jogokbanrészesfttetvén,
polgárháború tört ki, mely Ausztria, Orosz- és 'Porosz-
ország .közö.tt Lengyelország első felosztását vonta maga
után.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO 772.) A keskenyre szabott ország, öná1l6ságra
törekedvén, az orosz és porosz hatalom I által néhány na-
gyobb darabbal gyengitve ismét, felosz~atott.(1793.)
Ezért a lengyelek Koscziuskó vezérlete alatt fegyverre
keltek, de szerencsétlenül, mert országuk harmadszor és
végkép felosztva (1796,) az orosz birodalomba olvaszta-,
tott. Hazájuk szabadságának s függetlenségének visszaszer-
zésére több izben tettek 'már kisérletet a lengyelek; de
az oroszok által míudig elnyomatva, még erosebben le-,
igaztatott a jobb sorsra érdemes nemzet.

2.

II. József a .Habsburg-Lothringeni-család uralko-
dását kezdi meg, mivel atyja Lothringeni Ference .német
császár, anyja Mária-Terézia volt. Alattvalóinak szüksé-
gét, bajait nagyon jól ismerte, mert mint segéduralkodö,
birodalma minden országát beutazá. Nemzetünk 'önként,
'sietve anémetesedés felé,azt hi,;é József, hogy Önkénye-
senkiarlott\nyilt parancsai" áUal'v'égkép Ausztriába 01-
vas4Úhatjá.· 8'ig)' egy kívül hatalmas, belőlszilárd _eg)'séges
birodalmat teremthet. '. . '.. . ,

Királyf eskü által lelkiösmeretét nem akarván 'lenyü-
gözni, a koronát Bécsbe vitette s magát meg nem koronáz-
tatá. Trónra léptéről a magyarokat királyi körlevél által
értesíté, melyben kijelenti, hogyafenálló törvények sze-
rint fog kormányozni. Nemsokára megjelent "türelmrpa-

61
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rancsa ", mely szerint a protestánsok s görög nemegyesül-
tek szabad vallásgyakorlatot nyernek, hivatalokra alkal-
maztatnak s a kath. esküforma alól fölmentetnek. A pápa
rendeleteit jóváhagyása nélkül kihírdetni nem engedé; a
fölösleges zárdákat eltörülvén. jövedelmüket népiskolai
czélokra fordítá, ezért a kath. papságot felingerlé, de
haragjával nem sokat törődött. -

Látván, hogy a megyékben önkényes rendeleteit nem
teljesítik, a megyéket megszüntetvén, a kerületekre osztott
országot királyi biztosok által kormányzá. A jobbágyok-
nak 'szabad költözködést engedetts megparancsolta, hogy

. az eddig használt latin helyett a törvénykezési és közigaz-
gatási nyelvanémet legyen, annak az iskolákban tanitását
is elrendelé. '

'Ezen' rendelete nagy aggodalomba ejté a nemzetet,
de belátván jelesebb férfiaink, hogy nyelv nélkül nemzet
fen nem állhat, annál erőteljesebben kezdették müvelni a
magyarnyelvet, különösen Kazinczy Ferencz nyelvmitelő
törekvéseinek köszönhető/hogy az erőszakos németesités-
nek akadály vettetett.

II. József mint orosz szövetséges, a török ellen is
hadat folytatott, miközben meggyőződött, hogy önkényes
rendeletei mindig nagyobb ingerültséget okoznak; nagy
részétvisszavonva kijelenté, hogy magát megkoronáz-
tatja s a nemzettel egyetértve fog kormányozni, e végett a
koronát az ország örömére Bécsbél visszaküldé,
de további nemes törekvéseiben meggátolta a halál. (1790.
febr.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 0 , )

Mária- Terézia 1740,-·1780. II. József 1í80-1790-
ben Uralkodott.

Oroszok. '

. Azon nagy földterületen. mely az északi jeges-, bálti-
és feketetenger közt a lI~ai orosz birodalmat alkotja, ván-
dor népek (gothok, alánok, hunok és avarok) kalandoztak
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egész a hatodik századig. A Visztula, Dnieszter és Volga
folyam köruyékén, sok apró fejedelem alatt sziáv törzsek
laktak. Különösen kitünt a nowgorodi és kiewi fejedelem-
ség. Ezen szlév törzsek egyesitője selső nagy fejedelme
Rurik volt, kinek utódai czároknak neveztetve a XVI. szá-'
zad közepéig uralkodtak. .

A Rurikház I. Feodorban kihalván, a Romanow csa-
lád foglalá el az orosz trónt, ebből származott Nagy Péter,
ki az egyházi és 'világihatalmat saját' személyében egye-
sité, birodalmát szélesen kiterjesztvén, abban ai európai
müveltséguek utat engedett. Legifjabb leánya Erzsébet
czárnő, legelőbb avatkezéle Europa ügyeibe, midőn a po-
rosz hadban Mária- 'I'eréziának vsegélyt nynjtott. Utána
a holstein-gottorpi családból következuek az -uralkodök.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n . Katalin Lengyelország felosztása által nevelte birtokát.
I. Sándor, e század elején megtöré Napoleon franczia csá-
szár hatalmát; Mildós pedig Osztrolenkánál nyomta el a
lengyel fölkelést (1830.) s Világosvárnál a magyar for-
radalmat.( 1849.) Meghalt 1855. márcz. 2. azóta fia II.
Sándor uralkodik az orosz nép fölött.

XlV.

A nemzet n j .ébredése 1790-1848.

1. .

IL Józsefnek fígyermeke nem maradván, testvére II.
Leopold foglalá el a trónt. Kormányra léptekor, előde szo-.
katlan ujitásai miatt forrongásban volt a nemzet. Mindenfelől
panasz s elégületlenség hangzott, s az nj király azon kezdé
országlását, hogy (1790. jun. 6.) megnyitván az országgyü-
lést, magát megkoronáztatta. ,

Rövid uralkodását örökre emlékezetessé teszik az
179°/1 -ben alkotott törvények, melyekben a nemzet szebb
jövőt igérő ohajtásai levannak rakva.i'I'örvénybe igtatták,
hogy: Magyarországot kotonatal'toniányai\'~l, mint füg-



getlen államot, saját. törvényei és szokásai szerint kell
kormányozni; hogy az uj király elődje után hat hónapra,
megkoronáztassék, - s a korona Budán őriztessék : hogy
minden harmadik érben országgyülést hivjon egybe a ki-
rály.A protestánsok vallásszabadságát, a magyarnyelvnek
köziskolákban tanitását kimondák. Mig hivatalos nyelvül,
nemzeti nyelvünket használni lehetne, - a l~tin: állapit~
tatott meg; szőval II. Leopold megmutatta, hogy nemeesk
királya, hanem atyja is a nemzetnek. .,'

A József által kezdett tö •.ök háborút, csekély szeren-·
csével folytathatá, mert a szisztovi béke által csak Orsovát
s egy horvát kerületet csatolhatott birodalmához. A j6 ki-
rály áldásos uralkodását csakhamar .bevégezte ; midőn a föl-
zendült francziák ellen biztositani akarná birodalmát, a
nemzet fájdalmára 1792-ben hirtelen meghalt"

•
Franezíák.

A Rajna folyamtól a. Pirén hegyekig, a kaléi (calaisi)
csatornától a földközi tengerig terjedő földet, hajdan Gal·
liának nevezték s a rómaiak birtoka volt, tőlük a nyugoti
gothok, az Angolországbólkivándorolt brittek s az észak-
ról jövő germán eredetű frankok foglaltak el. Az' ország
közepén, a Szajna és Loár között, még az ötödik század
közepén is rómaiak uralkodtak, de az egyesült frankok
királya Klodwig, nemcsak a római kat, hanem más idegen
népfajokat is meghóditván Galliát frank birodalmá vál-

toztatá. .
. A frank kírályok, Merovig nevü elődjük után ,,1\1ero-

vingeknek" neveztetnek, uralkodásuk Nagy Károlyig ter-
jed, ki alapítója lőn a Karolingi uralkodőháznak, (768.)
alatta a birodalom az Ebrótól a Rábczáig az Eiderről Ró-
máig terjedett. A keresztyén vallás és tudomány érdeké-
ben igen sokat tett, bölcs törvényeket hozott, hasznos
intézeteket állított, '

Nagy Károly utódait (987.) Kapet Hugéval,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa : Ka-



petingek 'szoriták le a trónról, kik IV. Kárélyban haltak
ki. (1328.) A tr6n most a Valoa családra jutott, melj két
század után az Orleáni házzal olvadvan össze, Ill. Henrik
meggyilkoltátásával (1 ~89: aug. 1.) végezte életét.' .

Majd a Burbonok soraparancsol a franczia népnek
X.VI. 'L a j o sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi gj ki a' forradalmi' törvényszék által
(1193;) halálra it éltetett. BonaparteNapoleon, ld Korszika
szigetén, Ajaccióban született, tüzér"tisztből csaldiamár fő-
vezér, első konzul, végre mint császár uralkodott Franczia-
országban; a Napoleon család uralmát alapitja meg.: Midőn
győzelemről-győzelemre vezetett hadseregével Európa bé-
kéjét felforgatá, az országok régi határait megváltoztat-
ván .uralkodóikat letette, helyökbe leginkább saját roko-

.nait emelé: az eur6pai főhatalmak ellene szövetkezve
megbuktaták s számüzék, a bourbon X VllI. Lajos he-
lyeztetett vissza, rnídőn ennek utóda és öcscse, X. Károly
elűzetett, Fülöp Lajos orleáni herezegjutott a trónra, (1830)
de az 1848-iki forradalom a köztársaságot kihirdetvén, a
király Angolhonba menekült, holnémsokára (f850. aug.
26.) meghalt.

A franczia. köztársaság Lajos Napoleont .(I. Na-
poleon unokaöcscsét) hat millió szavaz at tal választá meg
elnökké, (1848.) de ahatalmat annyira magához ragadta,
hogy Ill. Napoleon néven - mivel T, .Napoleon fia rég
meghalt -' Franczia császárra kiáltatta ki magát; (1852.
decz. 2.) de midőn I. Vilmos porosz királylyal ,"'háborűba -
keveredett, (18 70.) végkép legyőzetvén, :Angölo:rszágbl:tn
halt meg, ettől fogva a francziák ismét köztársasági' .kor-
mányzat alatt éltek.

2.

, I. Ferencz, II. Leopold legidősebb fia, a t y ja trónjával
együtt I I francziaháborút is öröklé, mely öt Táben meg-

'ujulva Ferenczet nagyon megalázta, de Napoleon bukása
után, elveszett ta'rtományai ismét, visszaadattak. :,

,A franezía háborúk alatt töbli· izben· tartatott ország-
KÁLLAY r. MAGY. ÖSSZEF. TÖRT. 5
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gyűlés, midőn az ország rendei pénzzel és katonával egy-
iránt segiték az uralkodót, - s iránta rendűletlen hüsé-
göket kimutatták. Nagy ragaszkodást tanusitott a nemzet,
az uralkodóház iránt leülönösen ,1809-ben, midőn Napo-
leon által felhivatott, hogy a Habsburg-Lothringeni csa-
ládtól szakadjon el, ősi szokás szerint a Rákos mezejére
gyülve válaszszon nemzeti királyt, de ezen fölhívás meg-o
szégyenült s terjesztői megbüntettettek.

A 23 évig tartó háború után, békében élt a nemzet;
a béke áldásai alatt a tudomány, ipar, kereskedelem mind-
inkább fejlődött. A tudomány és a hazai nyelv érdekében je-
les tudósaink mindent elkövettek, hogy magyar nyelvünk,
a divatozó latin helyett, mielőbb közigazgatási s törvény-
kezési erőre emelkedjék. Virág, Dajka, Csokonai, 'Berzse-
nyi, Kiss János,a Kisfaludiak magyar nyelvünkön nem-
csak örökbecsű .müveket teremtettek, hanem bebizonyiták,
hogy hivatalos nyelvül á magyart már használni- lehet.

A magyar főurak látván a nemzeti nyelv örvendetes
fejlődését, tudományos intézetek létrehozásan fáradoztak.
Széchenyi Ferencz gróf, nagy könyvtárát, régiség és ter-
mészeti gyüjteményét a nemzetnek ajándékozván, megveté
alapját a nemzeti muzeumnak; fia Széchenyi István, pedig
(1825.) hatvari ezer forint évi jövedelmét hozta álaozatul
egy "magyar tudóstársaságZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« megalapitásához, de a Battyá-
niak, Telekiek, Károlyíak is osztozának vele az alapitás
dicsőségében. E tudós társaság Illa is büszkesége nemze-
tünknek, számára a magyar nép pompás palotát emeltetett
Budapesten. Száinos közhasznu intézet állittatott fel; mint
a váczi siket-néma-, a keszthelyi- s magyaróvári gazdászati
intézet, a Ludovíczeum nevü katonaiskola Budapesten.

Az ipar- s kereskedelem fejlődése szükségessé tevén
a közlekedési eszközök szaporítását s rendezését, a Dunát
a Tiszával összekötő Ferencz-csatoma s kövezett ország-
utvonalak készültek. 1. Ference fiát, V., Ferdinándot meg-
korouáatatva, 43 .évi.orsséglása után 1835:-beI1 halt meg.

• ./ o .• '"
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Németek.

A régi német népek (germánok) Európa közepét fog-
lalták el s külön törzsekre oszolva csakhamar a hódító
rómaiak hatalma alá estek, de ezen járom alatt' később a
keresztyén hittel s az irás müvészetével ismerkedvén meg,
egymással szövetségre léptek s az erkölcstelenségbe, pu-
haságba sülyedő római birodalmat leronták.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'A Germánia név alatt ismert tartomány, a Rajna,
Duna, Elbe folyam mellékén terült el, frankok, szászok s
svábok, bajorole birták. Ezen népek közül leginkább ki-
tüntek a frankok; hatalmas fejedelmök Nagy Károly, a
legyőzött német népségeket saját törvényeik szerínt, hely-
tartók _által kormányzá, igy keletkezett az ausztriai, bajor,
szász sat. hercz,egség(808-840.) Később a német főurak,
a királyxálasztM jogát magukhoz ragadván, nemzeti kirá-
lyokat választának.

A szász törzsből választott német királyok közt ne-
vezetes 1. Henrik, (919 -,936.) ki il. merseburgi győzelem
által megmenté egy időre Németországot a magyarok be-
töréseitől, valamint I.OUó, ki Augsburgnél alázta meg a
magyarokat. A riémet királyok a római császári koronát
is megszerezték, II. Henrikben, a szász házból származott
császárok sora kihalt. (1024.) Ismét frank császárok lép-
nek föl, köztük Ill. Henrik alatt Németország legnagyobb
volt, mert Nagy Károly birodalmának kétharmadát kor-
mányzé (1056.)

Majd a hóhenstauf ház jutott a trónra; az ebből szar-
mázotturalkodók, a pápa növekedő hatalma ellen hiába,
küzdvén, belzavar dúlta a birodalmat, melynek Rudolf
habsburgí gróf vetett végett, ki a magyarok segélyével
(IV. Lászl6) Ottokár cseh királyt megalázva Németország
tekintélyét ismét helyreállítá,

Ausztria I. Fridrík alatt (1156.) herczegségre emel-
tetve 1. Rudolfnak, mint á habsburgi család törzsatyjának

5*
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birtokába került. A habsburgi házból származott német
királyok és császárok, néha más családbeliek által vált at-
tak fel. Nevezetes volt a luxenburgi házból VII. Henrik és
Zsigmond,' ki magyar király is volt. II. Albert, Zsigmond
veje a habsburgok szakadatlan uralkodását kezdi meg a
nérnet császári trónon. Ezen' német császárság az első
franczía forradalom után ('18.06.) II. Ferencz lemondásával
(ki magyar király is volt) megszünt, de a legujabb porosz-
franczia had bovégzése után (1871.) ismét visszaállittat-
ván, német birodalmi császárrá Vilmos porosz király emel-
tetett.

3.

V. Ferdinánd I830-ban koronáztatott meg, de a trónt
csak atyja halála után foglalá el.

Uralkodása alatt bölcs törvények hozattak, melyek a
nemzet jölétét s boldogságát élőmozditálr : a fenforgó val-
lási kérdések kiegyenlittettek, a jobbágyok önállósága
meghatároztatott s a magyar nyelv ősi jogaiba visszahe-
lyeztetett; Inert az országház ban magyarul .tanácskoztak,
a király magyarnyelven kezdett szólni és irni alattvalóihoz.

, A nemzeti fejlődés, mind szellemi, mind anyagi irányban
előhaladt. 'Jeles költók s tudósok támadtak, nyelvünket a
legszebb virágzáara emelték. Az ipar- s kereskedelem éltető
lelke gróf Széchenyi István inditásából egyletek 'alakultak,

- gőz~j?k, vasutak, gyárak épültek, - a hazai ipar kezdett
versenyezni a külföldivel. ' .' . ,.

, , Az 1847/s-iki orszaggyülésen, számos derék' hazafi,
. mínt Deák Ferencz, Kossuth Lajos, gróf Battyáni Lajas,
Teleki Lásaló stb. emelven fel a haladás zászlaját, az itt
alkotott törvények egy szebb-jövő alapját vetették meg.
'Felelős nemzeti korrnány (miniszterium) alakittatván, ki-
mondatott a közös teherviselés: A nemesség lemondva ősi
jogairól a jobbágygyal együtt egyenlőpolgárává lett a hazá-
nak. '4z országgyűlési követek nép képviselet alapjánZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy á -

lasstattak, Magyar- ésErdélyország egycsittetett.



XV.

, A jószivü fejedelem mind ezen törvényeket szentesité,
igya. nemzet ismét az európai önálló országok sorába lép-
hetett. Az ország területén lakó idegen ajku népek azon-
ban, mint a horvátok, szerbek, oláhok, azt hitték, hogya
magyarok nemzeti szokásaiktóI s nyelvüktől akarják meg-
fosztani, fegyvert fogtak a magyar kormány ellen. Látván
Ferdinánd, hogy birodalmában az általa engedett szabad-
ság miatt polgári vér foly, 1848. decz, 2. trónjáról lemon-
dott, a forradalomlecsendesitését unokaöcscsére 1. Ferencz-
Józsefre bizta, prágai magányába vonulva 1875-ben
halt meg.

II. Leopold 1790-1792. I. Ferencz 1792-1835.
V. Ferdinand 1835-1848-ig uralkodott.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. \

A mostani IUagyarország.

1.

A szelid, békés érzelmü V. Ferdinand lemondása után,
az ország uj alkotmánya felfüggesztetvén, meghasonlás tá- .~
madt az uralkodó és nemzet közt. A nemzet védelmezé

.magát az erős hadak élén betörő német. tábornokok ellen,
kik közül Windíschgratznek sikerült Budapestet elfoglalni;
a magyar kormány pedig, mely az országgyűlés által kine-
vezett honvédelmi bizottmányból állt, az orszlÍgrendeiv~1
együtt Debreczenbe menekült. A hős .honvéd sereg, melyet
néhány hónap alatt a magyar kormány teremtett Windisch-
grateet több csatában megvervén, anémet haderőt az
országból kiüzte. .

Midőn a magyar állam területén ellenséges hadsereg
nem létezett többé, - a nemzet képviselői az ország kor-
mányzatlj.ról gondoskodtak. Magyarországot köztársaság-
nak nyilvánitván, az ország függetlenségét kimondották;
országkormányzővá pedig Kossuth Laj9.sJálasztatotLEk_- __
kor az uralkodó orosz segedhadakkal a magyar -köztáraa-
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ségnak véget vetett. Miután Görgei Arthur tábornok, Vi-
lágosvár mellett (Arad-megye) 23 ezer főnyi seregével a
fegyvert Rüdiger orosz tábornok előtt lerakatta (1849.
aug. 13.) a forradalmi férfiak részint elfogattak s később
kivégeztettek vagy fogságba vettettek, részint török földre
menekültek ; a köz honvéd ek pedig-a császári hadseregbe
soroztattak. •.

2.

A legyőzött ország, mint hódított tartomány ostrom-
állapotba tétetvén, katonai hatalom parancsolt .mindenütt
e szomorú időben. Horvát- Tótország s Fiume egészen el-
szakasztatott Magyarországtói, Erdély s Magyarország
közt az egység megszünt, Kraszna-, Közép-Szolnok-, Za-
ránd megye s Kővárvidéke ismét Erdélyhez kerültek.
Bácsbodrog-, Torontál-, Temes -, Krassó- Szerém-megye
egy része "Szerb vajdaság s temesi bánság" czim alatt
külön kormányoztatott. Az ország pesti, pozsonyi, sopro-
nyi, kassai s nagyváradi kerületre osztatván, a megyei ha-
tóságok megszüntettek, uj szervezetü közigazgatás lépett
életbe. Az osztrák örökös tartományok felosztásában is
többnemű változás történt: Szalczburg, Morva, Szilézia,
Bukovina külön koronaországokká emeltettek, Krakkó és
területe végkép Galicziához csatoltatott.

A nemzeti haladás meg lőn szoritva egész 1860-ig, de e
közben az uralkodot is nagy csapás ok érték, mert az olasz-
franezia háború miatt elveszté. Lombardiát, később az olasz-
porosz hadjárat után Velenczéről volt kénytelen lemonda-
ni, németszövetségi jogaitól is megfosztatott .

. E veszteségek 'után, a nemzet bizalmát igyekezett
megnyerni; tanácsosainak azon véleményétől, hogy Ma-
gyarország hóditott tartomány; eltérve, kijelenté: mikép

\. ez után a nemzettel egyetértve kíván kormányozní. Előbb
1861 ..ben, majd 1865-ben Pestre országgyülést 'hivott
össze s magyar felelős kormányt (miniszteriumot) nevezett
ki. A nemzet elismeré, hogy az' ország törvényei helyre
vannak állitva,a' 18 év- óta uralkodó császárt 1. Ference-
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.Jézsefet (1 8 6 7 . jun. 8.) m.!l-gya!.királ~~yá kor~názta~~tt.Q.lt
fogva ujabb életerőhöz juthatott a nemzet; magyar nyel- I

vünk mint állami nyelv, a törvényhozásban. és közigazga-
tásban illető helyét elfoglalá; az iparts kereskedést mind-
inkább fejtő s az országot minden irányban átszelő vasutak
a közlekedést külföldel könnyüvé s kényelmessé teszik.
Magyarország a. közmüvelödés s haladás utján, a müvelt
európai államokkal mindinkább versenyez. 1. Ferencz- I

József királyt, mint a legelső 'magyar embert tiszteli a
nemzet.

A Habsburgi családból a 16-ik században uralko-
dott : 1. Ferdinand, Miksa, Rudolf; a 17-ik században:
Rudolf. II. Mátyás, II., IlL, IV. Ferdiuánd, r . Leopold: a
18 -ík században: 1.Leopold, 1.József, lll. Károly Mária-Teré-
zia, a Habsburg-Lothringeni családból: II. József, II. Leo-
.pold ; a 19-dik században: 1. Ferencz, V. Ferdirtánd, 1.
Ferencz-József, összesen 16 király, kik részint vélasztás,
részint öröklés utján koronáztattak magyar királyokká.

Poroszok.

Az Odera és. Elbe folyam mellékét a népvándorlás
idejében longobárdok,' majd vend ek foglalák el s Branden-
burg városát épitették, de szomszédaikkal aszászokkal
együtt, Nagy Károly hatalma alá esvén a német birodalom
egyík őrgrófságát alkoták. A brandenburgi őrgrófok mindig
erősödvén. nagy számu német telepeik 'által Berlint és
oderai Frankfúrtot alapiták ; mindig növelve befolyásukat
a római német-birodalomra, választó fejedelmekké lettek.
Zsigmond császár és magyar kírály is, mint választó feje-
delem birta Brandenburgot, majd hohenczollerni Fridrikre
ruházta, ki Berlint választván székhelyül az uralkodó pa-
rosz császári háznak törzsatyja lőn .

.Ahohenczollerni házból 12- választó uralkodott, Ill.
Fridriket,1. Leopold császár s magyar .kirély (1701) m í-

vel a spanyol öröklési harczokban segité, királységra emelte,



mint első porosz király 1. Fridrik nevet vett fel. Ut6dai
közt nevezetes II. vagy nagy Fridrik, kivelMária-Teréziá ..
nak hét évig tartó harcza volt. II. Fridrik- Vilmos Lengyel-
ország felosztása alkalmával szélesité birtokát, Ill. Frid-'
Tik Vilmos, az eur6pai hatalmaknak 1. Napoleont segitett
megalázni, IV. Fridrik Vilmos alatt az ország, tudomány,
ipar- s kereskedelem terén igen előhaladt.

Az }·861-t61 uralkodó Vilmos, Poroszország hatalmát
magasfokra emelte; 1866- ban győzelemmel harczolt Auszt-
ria ellen. 1868-ban a spanyol tr6nra egyhohenczollerni her-
czeg hivatott meg, IlL Napoleon franczia császár pedig fél-
vén a Hohenczollernek növekedő hatalmától, ennek 'ellene
mondott, ezért Vilmos király s Napoleon közt véres háború
tört ki,mely III.Napoleon teljes legyőzésével s bukásával vég-
ződött. E gyozelem után, az 1. Napoleon által (1806.) el-
törölt német 'birodalmi császárság helyre állittatváll e
méltöságra 1. Vilmos emeltetett (1870.) s most á porosz'
nép a ., agság s hatalom áldásaiban részesül.

~\ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ~
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Mo n g.o 1 ta tárok.

VII. Az Arpád család végső évei 1270
-1309. -

vm. A magyar birodalom fejlődése
a virágzásaU09-1382. Olaszok.

IX. Magyarország a kerésztyénség
védbástyája 1382- t 490. G o-
rögök. ~

X. Nemzeti szegényedés, végpusz-
tulás 1490-1540. Cse I I e k .

XI. Török uralom s szabadsághar-
czok 1540-1686.

XII. Buda visszavétele s a z örökös
királyság 1686-1740. Törö kök.

XIII. Nemzeti nyelv és szokások ha-
nyatlása 1749-1790. Lengye-
le k, O ros z ok.; •

XIV. A nemzet nj ébredése 1790--
1848. Francziák. Németek.

XV. A mostani Magyarország 1848-
tóI. Poros zo k.






