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E lőszó a k ilenczed ik k iadáshoz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mayer Miksa közkedveltségü tankönyv ének kilenczedik,

teljesen átdolgozott kiadását veszi itt a t. olvasó. A boldogult
szerzö annak idején a népiskolák V. és VI. osztálya számára
írta könyvét. Az ujabb kiadásnak sajto alá való rendezésére
felszóltttatva, fő kötelességemnek tartottam, hogy az anyagot a
tanterv követelményeihez képest oszszam be.

A tanterv szeréut a történelmi oktatást «a magyar nem-
zet történelméből válogatott életrajzi képek elbeszélésén s elbe-
széltetésén» kell kezdeni. «Ezen életrajzi képek elbeszélését
megelőzi; vagy - itt-ott közbeszöve - érdekessé teszi a magyar
nemzetnek e hazában megjelenése előtt szerepelt nevezetesebb
népek történetéből válogatott érdekes egyének életrajzának elbe-
szélésével.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» "

E kiadásban tehát a világtörténelem néhány nagy alakja
is megvan említve. Némely névnek hiánya feltünhetik ; de minden-
esetre azon voltam, hogy a politika és hadi történelem legjellem-
zőbb alakjai együtt legyenek. Az alakok egyénítése a tanító
feladata marad; a tankönyv csak a legfontosabb adatok jelzé-
sére és arra szorítkozhatott, hogy különbözö nagy korszakok kép-
viselői közt a kapcsolatot feltüntesse. Mert az egyik életrajz-
ról a másikra egyszerűen mégsem lehet átugrani.

Az általanos történelem híres alakjai közöl is lehetőleg
csak azokat vettem föl, kiknek megismerése a hazai történet
.szempontjából is kivánatos; innen van, hogy hazánk történetet
nem választottani mereven külön a külföldétöl.
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A hol csak lehetett, meghagytam Mayer eredéti szöve-
gét; csupán beosztasán változtattam, kiküszöböltem néhány
történeti tévedését, töröltem a fölöslegesebb adatokat. Mindezt
azon tisztelet határán belül, melylyel a szerző emlékének tar-
tozunk; másrészt azon kötelességérzettel, melylyel a tanterv
nemes czéljainak megvalósítása iránt mindannyian viseltetünk.

Egy évnél rövidebb idő alatt fogyott el e könyv, több ezer
példányban nyomott, kilenczedik kiadása. Csak kötelességemet
teljesítettem ennélfogva, midön e kiadást a nélkül, hogy most
már lényegesen változtattam volna rajta, újabban is. gondosan
átnéztem sértékesítettem azon tapasztalatokat is, melyeket e
részben egyes tanférfiak szíveskedtek velem közölni. Fogadják
ezért köszönetemet.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l f ! .kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS.



· B E V E Z E T É S.

A bib liá ,ba ll em litett népek .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Szentírás szeréntkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAdám és Éva volt az első
emberpár. A tőlülee származó családok együvé tartoz-
tak és a családfőnek engedelmeskedtek. Mindjobban
elszaporodva, a családok nemzetségeket" ezek tör-
zseket, a törzsek végre nemzeteket alkottak. A nem-
zet már sok ezer emberből állt, kik megfogadták egy-
másnak, hogy minden ügyeikben segítik, megtámadóik
ellen pedig védelmezik egymást. Hogy mindig tudják,
szövetségük, vagyis országuk minden egyes tagjának
mik a jog aik és mik a k öbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ele s ség eik, ezeket
bölcs tör v ény e k ben foglalták össze. Maguk közől
rendes en a legérdemesebbet bízták meg azok végre-
hajtásával. Országuk vezetőjét többnyire k i r á 1Ynak
nevezték.

Így a zsidónép bölcs törvényhozója Mózes ; nagy
királyai közől pedig különösen D á vido t és Sa la mon t

dícséri a Szentírás. Ugyanezen szent könyv azonban
más népekről is beszél; kivált az eg y i P t o i l l i a k ról,
bab il ó ni a i a k ról és ass z i r o k r Ó 1, kik már sok
mesterséghez, főkép az -épíH:ezéshez is értettek s a
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tudományokban sem voltakjáratlanok..Azonhanfaragott
képeket imádtak, több Istenben hittek s nekik még
embereket is áldoztak fel.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG Ö R Ö G Ö K .

Európa népei közől először is akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgö r ögö .'" vergőd-
tek nagy hírre. Számos kis országot alapítottak, nagy
veszély idején azonban közösen védelmezték magukat.
Sp árt a és At hén volt leghíresebb országuk.

Spártának

L ykl1 l'gU S

adott törvényeket. Királya lehetett volna népének, de
nem akart uralkodni. Fő vágya volt, hogy Spártában.
minden ember katonának érezze magát s készen álljon
hazája oltalmára. Azért a gyermekek csak hétéves ko-
rukig maradtak szüleiknél ; azután összegyüjtötték őket
s mint megannyi kis katonákat gyakorolták a test ügyes-
ségeiben, éhség, szomjúság, hideg, meleg tűrésében,
fáradalmak elviselésében s a mint nőttek: a fegyver-
forgatásban, harczelásban. Nem is volt boldogabb a,
spártai ifjú, mint ha háborúba mehetett. Egyszerű
ruháját ilyenkor bíborköpenynyel cserélhétte föl és
szólt a zene, folyt a táncz, mely máskor tiltva volt.
Senki sem félt a haláltól, mert a legnagyobb dicső-
ségnek tartották, ha hősiesen halhattak a honért.
Lyknrgus megeskettette népét, hogy törvényeit meg-
tartja, míg ő haza nem tél'. S mikor külföldi útjában
meghalt, végakaratához képest megégették testét és
szétszórták hamvait. Senki sem mondhatta tehát,
hogy Lykurgus hazatért Spártába. De meg is tartották
törvényeit.
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L eon itlas

Mikor egyszer' a perzsák királya, Xe r x es meg-
haragudott a görögökre s Ázsiából tengernyi néppel
tört reájok, a spártaiak királya,

csak pár száz emberrel állotta útját a The r m o P y-
1 á k szorosánál. Dühösen izent reá Xerxes, hogy adja
át a kardját. "Jere vedd el," - felelt Leonidas. Ak-
kor sem ijedt meg, mikor hallotta, hogya sok per-
zsának kilőtt nyilától még a nap is elhomályosúl.
"Legalább árnyékban harczolunk," válaszolta nyu-
godtan. - Sok rohamot visszavert már, midőn az
árúló Eph i alt es kerülő utat mutatott a perzsáknak,
kik most minden oldalról körülfogták őt. Leonidas
és a háromszáz spártai, hősies harczban elesett ugyan,
de húszezer perzsának életébe kerűlt 3, győzelem. A
görögök, mikor sokévi harcz után kikergethették 3

perzsákat, oroszlánt ábrázoló szebrot emeltek a csata-
téren, - Leonidasnak s a háromszáz hősnek nevét,
pedig századok multán is betaníttatták a spártai
gyermekekkel.

At hén törvényeit

Solon

írta. E bölcs férfiú sok évi utazás után hazátérve.
-minden tehetségét hazájának szentelte. Míg a spár-
taiak rabszolgáikra bízták a földmivelést, iparűzést és
kereskedelmet, ő törvényben mondta ki, hogy "a
m u n kan eme s íbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt" . Minden apa köteles volt vala-
mely mesterségre taníttatni fiát. Ez intézkedésének
köszönhette Athén, hogy oly tudósai támadtak, kik-
nek műveit sok ezer év után ma is gyönyörűséggel
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olvassák, - s hogya görög szobrászokat malg sem
multák felül más nemzetek szobrászai. Kitűntek ők
minden dologban, mi észszel és ügyességgel járt; de
a fegyverforgatásban is; mert a müveltség nemhogy
elpuhította volna őket, hanem még nagyobb bátor-
ságra lelkesítette. Solon idejétől kezdve az történt
Athénben, a mit a gyűléstartó nép akart. A ki ennek
szája íze szerént beszélt, sok jót tehetett hazájával.
Athén tehát egyúttal a jeles szónokok hazája.

Azonban valamennyit, sőt a világnak minden
más szónokát felülmúlta

Denlostlten~s.

Pedig gyöngeszavú, dadogó és selyp volt ifjú
korában. Minden vagyonát a maga taníttatására for-
dítva, lassankint megszabadúlt természete hibáitól s
ragyogó szónoklatával azután nem egyszer lelkesí-
tette föl honfitársait, hogy szembeszálljanak szabad-
ságuk elnyomójával, Fül ö P maczedóniai királylyal.

Fülöp győzött ugyan, de mind maga, mind fia,LKJIHGFEDCBA

NagynmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASándor

belátta, hogy az akkor ösmert földet csak a gö-
rögök segítségével hódíthatja meg. Sándort Görög-
ország legnagyobb tudósa, Ari s tot elebaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR nevelte s
minden tudományban otthonossá tette. A kis királyfi
azonban azt is korán megmutatta, hogy katonának
termett.

Egyszer .egy Buc eph alu s nevű szilaj lovat
hoztak apja udvarába. Senki sem mert reá űlni, A
gyermek azonban észrevette: hogy a ló saját árnyé-
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kától fél; úgy fordította tehát, hogy azt ne lássa -
sakkor rápattanva, Bucephalus a legengedelmesebb
paripanak mutatkozott. "Fiam! - szólt ekkor a
fiúhoz Fülöp - kicsi neked Maczedónia, - keress
magadnak más országot," S keresett is Sándor, ki
gyermekkorában isduzzogott, ha hallotta, hogy apja
már megint elvett egy-egy országot, mert félt, hogy
neki nem marad mit hódítania. Húsz éves korá-
ban követte atyjátbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa trónon s leverve a görögök
lázadását, kibékítette őket s velök együtt indúlt a
perzsák ellen. Go r d ium ban kardjával vágta ketté
azon kötélcsomót, melyről azt jósolták a pogány
papok, hogy aki megoldja, azé lesz Ázsia. Ö csak-
ugyan megverte Da r i us királyt s elfoglalta országát,
Perzsiát ; a meghódított Egyptomban az ő görögül
Alexandernek mondott Sándor nevére alapította
Alexandriát; bekalandozba Ázsia déli részének nagy
részét s katonái híven követték, mert nemcsak dicső-
ségre vezette őket, de osztozott is nyomorúságukban.
Egyszer példáúl, midőn útjokban tűrhetetlen hőség
kínozta őket, sisakjába merített vízzel kínálta meg
Sándort egy vitéz. Ö azonban azon szavakkal öntötte
ki az italt, hogy "Egynek sok, mindnek kevés." -
Meghódított birodalmának s az egész világnak fővá-
rosává Babylont akarta tenni; s magát a legfőbb
pogány isten fiának nevezve, már azt követelte, hogy
csúszva-mászva közeledjenek hozzá. A mellett foly-
tonosan mulatott, dobzódott, mi a dölyfeben régi
erényeiről megfeledkezett királyt már 33 éves korá-
ban megölte. Nagy birodalmán összevesztek s meg-
osztozkodtak vezérei.
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A R O~IA 1nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA I{.

Akkor már úgyis mindnagyobb hatalomra kez-
dett vergődni akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr óma i b ir oda lom . Ezt, a mese szerént,
R o mu 1u s és R hembaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I s alapította. Egy városból lett
oly nagygyá, hogy lassankint odatartozott a Föld-
közi-tenger partján levő minden ország.

C incinnatus.

Róma azért lett nagygyá, mert polgárai éltek-
haltak érte s nem keresték saját hasznukat. Egyszer
ellenség tört reá. A polgárok Cincinnatust óhajtották
vezérúl, A fényes küldöttség épen a mezőn találta
öt, a mint az ekeszarvát fogva szántogatott. Királyi-
nál nagyobb hatalmat bíztak reá; ő azonban, a mint
megverte az ellenséget, visszatért ,tanyájára s ismét
egyszerű földmíves lett.

H annibal,

az afrikai Karthágó tengeri város vezére, búsan látta,
Róma mint terjeszkedik egyre. Hazája szabadságát
is féltette. Kilencz éves korában már halálos gyülö-
letett esküdött Róma ellen s felnövén, berontott
gyűlölt ellenségének földére; tizennyolcz évig tartóz-
kodott ottan s több százezer rómait pusztított el. A
római~k viszont Karthágóra törtek. Hannibál 'ugyan
haza sietett a város segítségére, de nagy csatát
vesztett s békét kellett kötnie. Hálátlan hazája szám-·
űzetésre ítélte őt ; halála után azonban Karthágó s
nemsokára a Földközi-tenger partján levő minden
ország Róma uralma alá kerűlt.
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Ju liu s C aesa.•'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'Róma legjelesebb vezérei közé tartozott. Mint tu-
dós és szónok is kitűnt, Ő azonban már nem önma-
gáért, hanem saját dicsőségéért szerette Rómát. Azt
mondta, inkább lenne egy faluban első, mint Rómában
második. Meg akarta tehát fosztani régi szabadsá-
gaiktóI honfitársait s egyedúl kívánt uralkodni. E
miatt B r u tus és társai meggyilkolták őt. Unoka-
öcscse, Aug u s tus azonban már egyedül ural-
kodhatott. Az ő idejében született

Jézus K risztus.

Rómának kitünő Írói és tudósai nagyon kimü-
veltek a latin nyelvet, melyet mindenütt beszéltek a
Földközi-tonger partjain. E nyelv segítségével ter-
jedtek el világszerte a Jézus Krisztus szelíd tanításai.
Híveit eleintén nagyon üldözték a császárok s igen
nagy volt a vértanúk 'száma, Egyszer azonban, midőn

N agy-K onstan tin

császár hatalmasabb .vetélytársát, M a xe nt i us t már
semmikép sem remélte legyőzni, az égen tündöklő
keresztet vett észre, melyen ily szavak álltak: "E jel-
ben fogsz győzni." A császár tehát az idáig szégyelt
keresztet vitette elúl seregében, mely ugyis jobbadán
keresztényekből állt s ezzel úgy föllelkesítette őket,
hogy győzelmet víttak ki. Konstantin azután Róma
helyett a magáról nevezett Konstantinápolyt tette
birodalma székhelyévé. Halálos ágyán a keresztény
hitet is fölvette. Jézus hite lassankint egész Euró-
pában elterjedt.



-- 12 '-

AnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIÚ N O K .

Nagy-Konstantin halála után a római birodalom
roppánt gazdagsága újabb és újabb betörésekre bírta
a szomszédban lakó mü véletlen népeket. Ezek főkép
akkor kezdtek nyugtalankodni, mikor az Ázsiából
jöttkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhún nép míndinkább Róma felé szorította az
útjába eső nemzeteket. A húnok végűl a mostani
Magyarországban telepedtek meg s legnagyobb ha-
talomra

A .ttila

nevű királyuk alatt vergődtek. Ez ép oly rettenthe-
tetlen és félelmes férfiú volt az ellenségekkel szemben,
mint kegyes és nagylelkű népe és barátjai iránt. Bó-
kezűen osztogatta a kincseket, míg maga egyszerűen
ruházkodott, Fatálból evett és sátra előtt űlve szol-
gáltatott igazságot. Nagy terveket szőt; - meg
akarta hódítani az egész akkor ismert világot. Roppant
hadai voltak és igen gyakran kedvezett neki a sze-
rencse. Körülhordozta diadalmas fegyvereit a mostani
Görög-, Olasz- és Praneziaorezágban s tűzzel-vassal
pusztított mindenütt, A catalaunumi mezőkön irtóz-
tató csatában megverte ugyan Ae t i u s római vezér;
Róma alól azonban csak Leó pápának esdeklései
birták visszatérésre. Ezért a régi népek "Isten ostorá-
nak" nevezték s mindenféle kegyetlenséget fogtak reá.

Midőn Attila már Európa legtöbb részében hódí-
tásokat tett, .! frbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi k a' északi részét akarta hatalmába
keríteni; de hirtelen halál vetett véget életének.
Megfúlt egy éjjel, midőn álmában orra vére meg-
eredt.
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A nagy király halála után fölbomlott a híresbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h ú n birodalom. Fiai nem tudtak egymással meg-
egyezni; mindegyikök egyedűl akart uralkodni. Nagy
hadakkal törtek egymásra. Majd az egyik, majd pe-
dig a másik győzött. Ez alatt a meghódított népek
fölhasználták az alkalmat s föllázadtak a húnok ellen.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A ssomor á tes to é r ha r cena k a z le tt a vége , hogy a húnok

ha ta lma végképen megsemmisű lt. A húnok egy része
.most visszaköltözött régi hazájába; mintegy három
ezren azonban, monda szerént, Erd é 1Ybe, a hegyek
közé menekűltek s ott telepedtek meg. Ivadékaiknak
tartják magukat a sz é kel y e k.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Z A R A B O K .

A hún birodalommal körűlbelúl egy időben dőlt
össze a római birodalom. Ellenben a távol Arábiá-
ban akkor vetette meg egy új ország alapját

U ahom e(l.

Ő az arabok bölcs törvényhozója s amahomedán
vagy mozlim-vallás ·alkotója. Szegény pásztorból lett
kereskedő. De nem-igen kapott a nyereségen, hanem,
barlangokba visszavonúlva, Istenről elmélkedett. Utol-
jára azt gondolta, hogy ő A II ah nak, vagyis az
Istennek prófétája és hogy 'általa akar parancsolni
Isten a népnek. A még akkor bálványozó arabok-
nak hirdetni kezdte tehát, hogy "csak egy az Isten
és Mahomed az ő prófétája." Mivel azt is mondta,
hogy egyenesen mennyországba jut, ki a hitért har-
czolva esik el, követői szívesen háborúskodtak az ő
vezetése alatt s lassankint sok országot hódítottak
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meg. Ő mint k hal ifa, azaz fejedelem is egyszerüen
élt s maga főzte eledeleit, maga sepergette szegényes
szobáját. Utódai azonban már fényesen éltek; Ázsiá-
ban, Afrikában sok országot lealáztak, sőt Spanyol-
országot is elfoglalták.

A FRANKOK .

Francziaországban azonban gátot vetett az ara-
bok terjeszkedésének

N agy K ároly ,

a frankok hatalmas királya., Ez n[\,gyon sajnálkozott
azon, hogy Európa keresztény népségei nem értenek
egyet. Elhatározta tehát, hogy egy birodalommá egye-
síti a mostani Franczia-, N émet- és Olaszországot.
Sok harcz után meg is valósította szándékát s ezen-
túl római császárnak nevezte magát. Csak felnőtt
korában tanült meg írni, olvasni; de mint uralkodó.
gondoskodott róla, hogy mentűl több iskola legyen
országában s meg-meglátogatta az iskolákat, sőt ki
is kérdezgette a gyermekeket. Tudósokat gyűjtött
udvarába és könyvek írására buzdította őket. Pedig
akkor nagyon drágák voltak a könyvek ; - egyért
néha két, három falut is adtak. Utakat építtetett,
csatornákat ásatott s jobb gazdálkodásra szoktatta
nemzetét. Legtöbbet mégis arra nézve tett, hogy a
keresztény, hit mindenütt elterjedjen. Ő kereszteltette
meg például a legyőzött a var o kat is, kik ' Attila
hajdani birodalmát elfoglalták s onnan másfél száz
esztendeig sanyargatták szomszédaikat. Népének oly
'bölcs törvényeket adott, hogy azokat még sokkal
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későbben is követték Európa népei. A nagy császár
halála után birodalma három fő részre szakadt: Fran-
czia-, Olasz- és Németországra.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM A G Y A R O K .

Á rpádot.

Mind e népeket nemsokára egy ujabb, hatalmas
nép kezdte háborgatni; tudniillik akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAma gya r . A ma-
gyarok ·Ázsiából vándoroltak be s már a mostaní
Oroszország déli részében is nagy . harczokat víttak .
.Sokszor győztek, de sokszor vesztettek is; mert hét
vezérük volt egyszerre s nem értettek egyet.

Más nemzetek módjára tehát ők is egy fejedel-
met akartak maguknak választani; meg is válasz-
tották a legérdemesebbet.

Pajzsaikra emelték, mondván: "Mai naptól fogva
téged ismerünk vezérünknek, parancsolónknak ; a
hová szerencséd vezet, mi követni fogunk." S új ve-
zéröknek hűséget esküdvén, fölmetszett karjaikból
néhány csep vért eresztettek a szent edénybe s átkot
mondottak mindazokra, kik az esküt megszegik.

Szerződést kötöttek vele, melyet nem foglaltak
ugyan írásb a ; főbb pontjai azonban, hagyomány
szerént, ezek voltak:

1~Míg Ar pá d nemse tséqe é l, a n emze t fe jede lme

mind ig a bbó l legyen . 2. A mit közö s e r őve l sze r esnek,

a bba n mindnyá ja n ig a zsá go sa n r észesíiljen ek. - 3. Mir e l ~

sza ba d a ka r a tbó l vá la szto ttá k meg Ar pá do t s u tóda .it) a z-

é r t soha se zá r .já k ki őke t va gy u tóda ika t a nemze t ta ná -

csá bó l. - . 4. A ki h íite lpn lese : a fe jede lemhez) ha lá lla l
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la ko ljon . - .5. H a a fe jede lem va gy va la mely u tóda a

sse r sődés: meg nem ta r ta na , ö r ök á tok legyen r a jta .

Kevéssel ezután bölcs Leó, görög császár, föl-
kérte a magyarokat, szövetkezzenek vele a bolgárok
ellen. A magyarok ráálltak s átkelvén a Dunán,
megverték a bolgárokat, feldúlták bazájukat. Erre a
bolgárok békét kötöttek a görögökkel, szövetkeztek
a besnyőkkel s átcsaptak a magyarok földjére. Ott
oly iszonyú vérontást vittek végbe, hogy a magya-
rok kénytelenek voltak újabb haza után nézni.

Árpád megtudván. hogya mostani Magyaror-
szágban kisebb népek laknak, melyeket könnyen vélt
legyőzhetni, oda vezette a magyarokat. Munkács
tájékára érkezvén, 40 napi pihenést engedett hadai-
nak. Bejövetelének, kevés híjján, most telik be ezre-
dik éve s \ így ő a la p íto tta meq édes ha zá nka t, m -e ly

má r eze r esztendő ó ta á ll fenn .

N em tudósok irják, hanem csak a hagyomány
beszéli, nyolcz év alatt mint lett ura az országnak.
E szerént a kisebb szláv népek megijedvén, önként
hódoltak neki. De midőn a Bodrog- és Tiszaközt
elfoglalta, Zalán, a bolgárok fejedelme, követséget
küldött hozzá. Azt· izente neki, hogy, vonúljon ki a
földről, mely a bolgároké. Árpád azonban szép szó-
val s ajándékkal megnyert tőle minden földet a
Sajó folyóig. Azután kiküldte vezéreit, hódítanák meg
Magyarország többi részét is. .

Marót kozár fejedelemtől a Nyír és Szamos
mellékeit vették el. Gyeló oláh fejedelmet az Almás
vizénél győzték le, mire az erdélyi oláhok meghó-
deltak. Megjegyzendő azonban, hogy a-tudósok sze-
rént sem kozárok, sem bolgárok, sem oláhok nem
éltek akkor basánkban.jArnulf német királylyal szö-
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vétkezve. legyőzte Árpád Szvatoplukot, Nagy-Morva-
ország fejedelmét s így az Ipoly, Garam, Nyitra és
Vág folyók által öntözött felső vidéket is megszerezte,

Zalán azonban, görög és bolgár segédcsapatok-
kal, vissza akarta foglalni előbbi birtokát. Árpád
vele Alpár mezején találkozott. A magyarök ott is
győztek. Igy jutottak a Duna és Tisza közt elterülő
termékeny' rónaság birtokába. '

Ugyanez időtájban vertéle le Glad fejedelmet és
elfoglalták az alsó Duna és Maros közt levő ország-
részt is.'baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA magyarok fegyverei tehát miIidenütt'győz-'
tek; nyolcz év alatt egész Magyar- és Erdély-orszá-
got birtokukba ejtették s a honfoglalás nagy művét
befejezték. Árpád azonban jóltudta, hogy egyedül fegy-
verrel nem alapíthat állandó rendet az országban;
összehívta tehát a vezéreket és a nemzetségek fejeit
s Pusztaszeren gyűlést tartott velök. Ujra megerő-
sítették a vérszerződés pontjait és egyéb jó és hasz-
nos törvényeket is hoztak, Nevezetesen megtiltotta
a vezéreknek, hogy rablókalandokra járjanak a kül-
földön, mert különben meggyűlöltetik magukat s az "
újhazában sem lesz maradásuk. A 907-ikMben'
Árpád, a bölcs és erélyes fejedelem,az egész nemzet
nagy szomorúságára meghalt. Tetemeit, ősi szokás

, szerént, megégették; hamvait pedig egy patak fejé-
nél. Ó-Buda környékén térnették el, Árpád szerezte '
nekünk e szép, drága hont, azértkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhona la p ítóna k'n evez- '

zük ; s minden magyar hálás' szívvel emlékszik teli.
Árpád utódai folytonos beütéseikkel zaklatták

szomszédaikat, kik eleint'. be sem mertek-velök
szállni, később azonb , ,~ e g ~ fm relték l'Úíágúk.at ls
töhb?a~y csat~t ~.YJ ~ek, elleliö~.. " " "

, -Arpád egyik IV ~ka,,-- c:) .•. "
- ~ .; . . , f ~ .. . . ; , .

Mayer-Márki, Történelem, .fl,,) ," '1 , , , . ( ; , ~ ii'J '~ .

L03L~ cYt>-;~~~'" ~4/é$1
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Szent István ,

csakhamar átlátta, honnan fenyegeti nemzetét a
legnagyobb veszély s mit kell tenni annak elhárí-
tására.

Európa leghatalmasabb nemzetei. akkor már
mind keresztények voltak. Nem szívesen tűrtek ma-
guk közt pogány népet. István tehát elhatározta,
hogy keresztényekké teszi a magyarokat. Ebben még
inkább megerősítette őt neje, Gizella, ki már keresz-
tény volt. István tehát külföldről papokat hívatott
be, kik népét a keresztény vallásra oktassák.

Sokan voltak azonban, kik erősen ragaszkodtak
a pogány valláshoz. Kupa, somogyi és Gyula, erdélyi
vezér fel is lázadtak ellene. István mindkettőt le-
győzte, Erre azútánkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ma gya r ok legna gyobb r észe r övid

id a a la t: ker esztény le tt) mire István több püspökséget
és .apátságot alapított.

Bölcsen belátta továbbá, hogy csak erős kéz
szoktathatja békés és hasznos foglalkozásra a kalan-
dozást kedvelő népet és szerezhet neki tekintélyt a
külföld előtt. Azért koronát kérvén és nyervén a ,
pápától, ma gá t a z 1000 . évben Ma gya r o r szá g kir á lyá vá
ko r oná zi,o ; tta .

Ugyanazon okból állította föl a ,kir á lyi se r ege t.

Ezen .katonák csak ő tőle vettek parancsot és csak
neki engedelmeskedtek. Ezentúl, ha valamely alatt-
valójának kedve kerekednék Kupa v:agy Gyula mód-
jára föllázadni, a királyi hadsereg készen állt leve-
retésére.

Végre tudta István, hogy a nép csak úgy bol-
. dogúlhat, ha az országban mindenütt rend és igaz-
ság uralkodik és ha az idegenek ellen is biztositva
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van. AzértkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvá r tn egyékr e osztotta föl az országot. A
megye kormányzására főispánokat nevezett ki. Ezek-
nek kötelessége volt :a várakat jó karban tartani és
a becsapó ellenség ellen védeni. István maga időn-
kint beútazta az ország minden vidékét. Kinek va-
lamely panasza volt, előadhatta azt a király előtt,
ki igazságosan ítélt. A gonosztevőkre súlyos bünte-,
téseket mért, többnyire testcsonkítást; de abban az
időben' egész Európában oly kegyetlen büntetéseket
alkalmaztak. S ő különben is jobbadán Nagy~Károly
császár törvénykönyvét választotta mintáúl,

Természetes, hogya szigorú István királynak
sok ellensége akadt. Ezek orgyilkost béreltek, hog
megöljék a már akkor öreg és beteges királyt. A
gazember csakugyan bejutott István hálószobájába.
Midőn azonban az alvó király kegyes és méltóságos
arczát látta, kiesett a tőr kezéből. István fölébredt
s fölkiáltott: "Ha Isten velünk, ki ellenünk ~!" A
gaz térdre borúlt, bevallotta gonosz szándékát, és
kegyelemért esedezett- ; István meg is, kegyelme-
zett neki.

A királynak egyetlenegy, Im r e nevezetű fia volt.
A leggondosabban intézkedett, hogy azt jó keresz-
ténynyé s bölcs uralkodóvá nevélhesse. Azért melléje
nevelöül G ellé r te t, a tudós és jámbor csanádi püspö-
köt rendelte. Imre azonban 24 éves korában, atyja
legnagyobb szomorúságára, meghalt. Hét évvel reá
(l038. évben) István maga is jobb létre szenderűlt,
Székesfehérvárott temették el. Jobb kezét még most
is őrzik a budai várkápolnában és szent István nap-
ján (aug. 20-án) ünnepélyes egyházi menettel hor- ~
dozzák körűl. Később IstvántbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa szentek sorába igtat-
ták s Magyarország benne első apostoli királyát tiszteli.

2*
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I. B éla .

A szent király halála után belháborúk dúltak a
magyárok közt, mert nem tudtak megegyezni, kit
tegyenek királylyá. A versengők közt volt olyan is,
ki azt ígérte a német-római császárnak, hogy enge-
delmeskedik neki, ha trónra segí ti. A magyarok csak
azért iskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEnd r e herezeget választották meg királylyá,
mire a császár csakugyan betört az országba, -
Szerencsére Endrének öcscse, Béla, igen vitéz férfiú
volt s jól értett a hadviseléshez. A király tehát őt
nevezte ki fővesérül. Béla meg is verte a németeket
Fehérmegyében annyira, hogy rendetlen futásnak
eredve, vértjelket (pajzsaikat) eldobták. Erről még
ma is Vér tesnek nevezik ama hegyes vidéket.

A kevély német császár most nagyon meghara-
gudott és két évvel reá ismét becsapott Magyaror-
szágba. Hogy hadserege számára elegendő elesége
legyen, mindenféle élelmi szerekkel megrakott _hajó-
kat küldött előre a Dunán. Hajói már Pozsony' alá
érkeztek. Ekkor Kund, magyar vitéz, ki igen ügyes
búvár volt, éjnek idején a német hajók közelébe
úszott s kifúrta azokat. Lassan-lassan beléjökbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtó d ú lt

a víz s hajn-al hasadtáig a német hajók eleségestűl
elsülyedtek. A német seregnek nem volt mit ennie,
a magyarok is reá támadtak. Henrik császár tehát
megszégyenítve kényszerűlt visszavonúlni. Békét kö-
tött Endtével s lemondott képzelt jogáról. Igy men-
tették meg akkor függe tlen ségöke t a magyarok.

De nemsokára öcsceével gyűlt meg Endre baja.
Bélának nagy érdeme volt a németek kiűzésében.
Jutalmúl a király az ország harmadrészét adta neki, I

sőt azt is megígérte, hogy halála után az egész 0 1 '-



\

- 21 -

szágot reá hagyja .. Csakhogy mikor ezt megígérte,
még nem volt fia. Mikor azonbankjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASa la mon nevű fia
született, megbánta ígéretét. Azt akarta tehát, hogy
Béla vagy önként mondjon le a trónról, vagy életét
veszítse, ha meg nem tenné. E borzasztó határozatra
a királyt gonosz tanácsadói bírták. Épen Várkony-
bali tartózkodván, magához hívatta öcscsét, hogy
kitudja tőle szándékát. Mikor Béla a szobába lépett,
a beteges király kereveten feküdt. SzÍnlelt barát-
sággal jelenté ki, hogybaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ nem akarja szavát vissza-
vonni. Elejébe tette tehát a koronát és a_ kardot s
felszólította, hogy válaszszon. Ha Béla a kardot vá-
lasztja, ez azt jelenti, hogy megelégszik a herczeg-
séggel. Ha pedig a koronát választja, azt teszi, bogy
király akar lenni. Ezen esetben meg volt paran-
csolva több elrejtett katonának, hogy Bélát fel-
konczolják. A gonosz csel azonban nem sikerűlt;
Mert Béla herezegnek volt egy h ú embere, ki -
midőn Béla a királyhoz ment - ezen szavakat súg-
ta fülébe; "Ha életed kedves, a kardot válaszd!"
Béla tehát ezt választá s elment; de életét féltvén,
Lengyelországba távozott. Lengyel hadsereggel tért.
vissza s Endrét a Tiszánál megverte .. A király le-
bukott lováról és saját katonái gáeoltá.k agyon. Béla
pedig elfoglalta a királyi trónt. \

A jeles hadvezérból bölcs uralkodó lett. Mihelyt
a béke helyreállt, azon 'volt, hogy a polgárok vagyo-
nossága gyarapodj ék. Eltörűlte tehát a nehéz adókat,
és jó ezüst' pénzt veretett. Hogya sok csalásnak
elejét vegye, megszabta az élelmí- czikkek. árát: a
kik hamis mértékkel károsították a népet, szigorú

.büntetés alá estek. Béla királynak egyik nagy érdeme
tehát az ipar és kereskedés felvirágoztatása.
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A másik, hogy a pogányságot a magyarok kö-
réből teljesen és végképen kii.rtotta. Ez Székesfe-
hérvárott történt, hová a király országgyűlést hir-
detett. Ezrenként özönlött oda a félrevezetett köznép
8 azt okövetelte, hogy kiűzhesse, megölhesse a keresz-
tény papokat 8 rombolhassa a templomokat. Béla
azonban rájuk csapott katonáival s teljesen szétvertekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r őket. Így szűnt meg a pogányság a magyarok közt,
- mintegy hatvan évvel szent István föllépése után.

ALKJIHGFEDCBAKEREszrrES HÁBO RÚK .

Béla után testvérharczokba bonyolódott az or-
szág. Az elhunyt király unokaöcscse, Sa la mon .király
addig áskálódott nagybátyjaiellen, hogy ezek utól-

ojára is elkergették őt s magukfoglalták el a trónt.
Előbb Géza, azután László uralkodott.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szent L ász}ó

szép, derék férfiú volt, "egy fejjel magasabb vala-
mennyinél ", bátor és vitéz, kegyes és bőkezű, egy-
úttal nagyon vallásos is. Azért csak akkor foglalta
el a trónt, mikor Salamon erről önként lemondott.
Salamon azonban csakhamar megbánta az alkut és
ismét fondorkodott László ellen, de siker nélkűl. Végre
megunván a világ múló örömeit, magányba vonúlt
s mint remete halt meg.

Lá szló király sok szerenesés háborút viselt. Ki-
terjesztette az ország határait s nagyon emelte a
nemzet tekintélyét. /

Kitűnő keresztény lévén, vallásosság tekinteté-
Den mint ragyogó példa tündöklőtt nemzete előtt.
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Ezen érdemenél fogva igtatták halála után a szentek
sorába. Szigorú törvényeket hozott a csalók, tolvajok
és gyilkosok ellen. De a mellett véghetetlen jószívű-
nek ismerték; a szenvedőket megvígasztalta, az el-
nyomottakat gyámolította; atyja volt az árváknak
és szegényeknek; előrelátó, gondos és szavatartó.

Jeles tulajdonságai által más nemzetek becsü-
lését is nagy mértékben kiérdemelte. Epen ekkor nagy
haddal készűltek Ázsiába a keresztény népek. Vissza
akarták foglalni a törököktől .a Szentföldet,. hol Jézus
Krisztus született, élt és kiszenvedett. Az odakészü-
lőket, keresztet viselvén ruhájukon, "keresztesek-
nek " nevezték. Ezek most bölcs és tapasztalt vezért
kerestek és legérdemesebbnek Lászlót találták. A mint
némely krónikás írja, megválasztották tehát vezé-

· rökűl s László király el is fogadta a nagy megtisz-
teltetést; de nemsokára azután. meghalt. Az egész
nemzet igen elszomorodott és három évig gyászolta

· királyát.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K önyves K álm án .

Lászlónak fia nem lévén. - utódjául bátyjának,
Gézának fiát,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ (á lmá n t szemelte ki. Ez egész ifjúsá-
gát a tudományoknak szentelte s könyvek közt tölté.
Azért nevezték J (őnyves J (á lmá nna k. De a mellett ép
oly bátor volt, mint tudós. Szent Lászlónak nem is
lehetett méltóbb utódja, mint Ő. Csak irigy ei állít-
ják, hogy púpos, selyp és kancsal volt:

A horvátokat. kik a magyar korona ellen fel-
lázadtak, legyőzte ~ Dalmácziával együtt Magyar-
országhoz csatolta. Igy a haza határait terjesztette s

·a leülföld ellen is győzelmes háborúkat viselt. Azt
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sajnálta legjobban, hogy a keresztes vitézek ellen
is kellett harczolni.

Pe leginkább jó szíve s a törvényhozásban való
bölcsesége által tűnt ki. Akkori időben, sőt még
később is, Európában míndenütt hittek akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAboszo r -

ká nyok létezésében. Számos asszony és férfiú szenve-
dett emiatt halált. Könyves Kálmán tagadta, hogy
vannak boszorkányok s országos törvényben tiltotta

. kivégeztetésüket. Szintúgy szokásban volt akkor még
a legműveltebb országokban is, hogy a lopást s más
gonosztetteket orr- s fülcsonkítással búntessék. A
nemeslelkű Kálmán ezt a kegyetlen büntetést is
eltörülte. .

Kálmán testvére, Álmos, ki Horvátország kor-
mányzója volt, folytonosan fondorkodott a király
ellen, sőt életére is tört. Kálmán ezért szörnyű bo-
szút állt rajta; Álmost és ennek fiát, Bélát, meg-
vakíttatta. Akkoriban a felségárulókat műveltebb nem-
zeteknél is hasonló módon büntették; mégis szégyen-
folt az, e különben oly dicső király életében. Meg
is bánta, de már késő volt. Ezen való bánata vitte
sírba.

Szó volt róla, hogy a keresztesek ellen is kel-
. lett harczolnia. Pedig, mint mondják, László halála
után ezek őt szerették volna vezérökül ; ő azonban
azt felelte, többet tehet Krisztus hitéért itthon, hol
a magyarokmég gyöngék a hitben, mint ha a Szent-

.földre menne harczolni.
Ekkor tehát közlelkesedésselnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

B ouillon (olvasd Buljón) G ottfriedet

választották meg vezérré. Ez lotharingiai herezeg
volt, származására nézve franczia, Harminczötödik
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évét töltötte be, mikor, szent László halála után
egy évvel, a keresztesekkel a Szentföldre indúlt.
Utjok Német- Magyar- és Görögországon át vezetett.
Rakonczátlan előhadai azonban még a kereszténye-
ket is fosztogatták. Kálmán király ezt nem tűrhette
és erős küzdelem után szétverte őket. E miatt kér-
dőre vonta ugyan, de mikor Kálmán megmondta,
miért cselekedett úgy, ő maga is helyeselte. Hat-
százezer emberévelaztán bej ött hazánkba, összeölelkezett
Kálmán királylyal, ki elkísérte őt egy darabig s gon-
doskodott róla, hogy serege semmiben se lásson szük-
séget. Borzasztó szenvedésekkel küzdöttek további
útjokban a keresztesek; mire Jeruzsálem alá értek,
már negyvenezren sem voltak. Sírva, zokogva csó-
kolták a földet, a mint először látták azon várost,
hol Krisztus kereszthalált szenvedett. Mindjárt ostro-
molni kezdték; de csak egy hónap múlva tudták
bevenni. Ekkor azután nem is adtak kegyelmet egy
mahomedánnak sem. Öltek, rabolták őket s rájuk

. gyújtották a házakat. Most Bouillon Gottfried egyszerre
leoldotta kardját s mezítláb, hajadonfővel indúlt
Krisztus szent sírjanak temploma felé. Ezt látva,
hívei is abbahagytákkegyetlenségeiket s a templomba
tódultak. Azután elhatározták, hogy keresztény orszá-
got alapítanak, melynek fővárosa Jeruzsálem, királya
pedig Bouillon .Gottfried legyen. A vezér azonban
kijelentette, hogy nem akar aranykoronát viselni
ott, hol Megváltója tövis-koszorút viselt; - s el-
vállalta ugyan az uj ország igazgatását, de nem
koronáztatta meg magát. Csak arra az egyre kérte
híveit, hogy ha meghal, Krisztus sírja mellé temes-
sék; a mit nemsokára nagy szomorúan meg is tettek
a jeruzsálemiek.
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Utódai már nem voltak oly derék emberek t:
,noha az európaiak sokszor mentek segítségükre
· mégis át kellett engedniök Jeruzsálemet amaho.
medánoknak. /LKJIHGFEDCBA

Ill.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB éla .

A MAGYA-ROK F E JL Ő D É SE .

A Konstantinápolyban lakó gorog császár, Má·baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
< Il U el nagyon szerette volna meghódítani a magya·
· rokat ; de jó darabig nem tehette, mert a keresztes
vitézek keresztül-kasúl jártak országán s vigyáznia

· kellett rájuk. Később azonban mindúntalan bele-
szólott a magyarok dolgaiba s oly királyokat ajánl.
gatott nekik, kikről tudni sem akartak. Ebből háború
kerekedett s a magyarok meg is védték szabadságukat,
A görög császár most cselhez folyamodott. Barátságot
színlelt s békét kötött a magyar királylyal, kinek
öcscsét, Bélát magával vitte Konstantinápolyba, Görög-:

·ország fővárosába. Azon ígéretet tette, hogy majd
hozzáadja leányát feleségül s ráhagy ja országát.' Tíz
esztendeig tartózkodott ott a magyar herczeg; azon-.
ban nem felejtette el nemzete nyelvét s erkölcseit,
hanem minden ízében .derék magyar ember maradt.
Bátyja halála után, mivel a görög császár megszegte
szavát, IH.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABéla név alatt foglalta el a magyar

-trónt. Csakhamar megnyerte a nemzet szeretetét,
mert diadalmas háborúk által szélesítette az ország
határait, bölcs intézkedések által pedig gyarapította
·jólétét. 'Látván, -hogy a nép nagyrésze még mindig
Bátrak alatt lakik és csak baromtenyésztéssei foglal-
kozik, azt állandó lakások építésére szorította. A
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földmívelést, városokat, ipart és kereskedelmet minden
módon igyekezett gyarapítani. Elrendelte továbbá,

· hogya pöröket ezentúl necsak élőszóval, hanern írás-
ban folytassák, mert így a király alaposabb s igaz-
ságosabb itéletet hozhatott.

Béla király még életében elrendelte, hogy idő-
sebb fia,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIm r e kövesse őt az uralkodásban. Endre
nevű fiának pedig tömérdek kincset hagyott, hogy
harczosokat gyűjtsön s velök keresztes hadjáratra, a
Szentföldre menjen. Endre azonban a korona után
vágyott s összetoborzott katonáival bátyja, Imre
ellen tört. A te-stvérek hadai a Dráva körűl talál-
koztak. S ekkor az ország nagyjai, a sereg nagyobb
részével együtt elpártoltak a királytól s Endre vezérhez
álltak. Félelmökben a megmaradottak is futást java-
soltak. Imre' király azonban szégyelte ezt tenni,

· hanem merész lépésre határozta el magát. Eldobván
fegyverét, vesszőt vett kezébe, s lassan, méltóságos
léptekkel ment öcscse táborába, mondván: "M a jd

· meg lá tom , ki mer észli kezé t fö lemeln i u r a és fö lken t

kir á lya e llen 1" A meglepett, elámúlt Endrepártiak
.hallgatva nyitottak neki útat. Imre öcscséhez közeled-
vén, őt karon ragadta. Endre mintegy elkábúlva, enge-
delmesen követte a királyt, ki őt hívei közől saját
táborába vezette át és fogságba vettette. A meg-

· félemledett had fegyverét lerakván, a király lábaihoz
borúlt s bocsánatért esedezett. A király megbocsátott

·mindenkinek. Később Endrével is kibékült s gyámúl
rendelte kiskorú fia, Lá szló mellé.
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II. Endre.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Endre azonban érdemetlen volt e nagylelkű-
ségre. Alig halt meg bátyja, lefoglalta kincseit s ül-
dözte a kis Lászlót, kivel tehát anyja külföldre
menekűlt, hol a kis fiú nemsokára meg is halt. Utána
Endre lett a király.

Gyönge akaratú férfiú volt, ki egész hatalmát
nejének, Gertrudnak engedte áto Gertrud, német szár-

. mazású lévén, csak a németeket pártolta s rokonait

. kincsekkel s a legmagasabb hívatalokkal halmozta
el; a magyarokat megvetette és gyűlölte. Ez által
annyira föllázította a főurakat, hogy összeesküdtek
ellene. Mikor a király Gácsországban járt, Gertrudot
megölték. Vezérök Bánkbán nádorispán volt, kit a
királyné különben is megsértett. A felkelők közől
Péter bihari főispán életével lakolt; a többiek kül-
földre menekűltek. .

Il. Endre rossz gazda 'volt. Pazarlásai nágy pénz-
zavarba sodorták az országot. A lakosokat mindig
új és súlyos adókkal terhelte. Ehhez járúltmég egy
nagyon költséges keresztes hadjárat is. A király
ugyanis nagy sereggel indult a Szentföld elfoglalására.
Hogya szükséges költséget megszerezze, bérbeadta
a kírályi vámokat zsidóknak és izmaelitáknak. (ma-
homedán vallású bolgároknak), _kik a népet mód
felett zaklatták. Endre eljutott ugyan a Szentföldre,
de azt visszafoglalni nem bírta.

Endrét ezentúl jeruzsálemi Endrének is nevezték.
Visszakerűlvén, borzasztó zavarban találta az

egész országot. A főispánek és más főurak elfoglal-
ták a királyi jószágokat, zsarolták a köznemeseket
és a népet. Ezek tehát a király bátor és erélyes
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fiához, Bélához folyamodtak, hozná rendbe az ország
ügyeit. Béla fegyvert ragadott; a' papság érdeme,
hogy ezúttal polgárvér nem folyt. Béla oly fel-
tétel alatt tette le a fegyvert, hogy királyi atyja
újra megerősítse szent István főbb törvényeit.

Endre ráállt és a békeoklevelet aranypecséttel
látta el, miért is azt mai napig aranypecsétes levél-
nek, vagykjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa r a ny-bu llá na k nevezik.

Ezen híres arany-bullának főpontjai a következők:
, 1. Ezentúl senkit sem szabad puszta önkényből,

bíró itélete nélkül, elfogatni vagy elítélni. .
2. Nemes embertől semmi adót sem szabad szedni.
3. Évenkint országgyűlést kell tartani.
4. Ha ellenség tör az országra, minden. lakos

védelmére keljen.
5. Az elajándékozott vagy elfoglalt királyi bir-

tokokat vissza kell venni.
6. Ha a király vagy utódai megszegnék az al-

kotmányt, 'a nemes még fegyveresen is ellenállhat.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A főurak azonban' nem voltak megelégedve,

mert így bitorolt javaikat elvesztették volna. A király
- mint mindig - most is gyenge, Béla fia pedig
-, mint Horvát- és Dalmátország kormányzója -
távol volt. Igy az ország szomorú állapota még növe-
kedett, egészen Endrének 1235-ben történt haláláig.

AnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATATÁRJÁRÁS.

IV . B éla .

Csak' pár esztendő óta ült még trónján IV. Béla ,

Endre fia, midőn ÁzsIába tett vándorútjáról azon
hírrel érkezett haza J u liá n lll:agyar szerzetes, hogy
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Ázsiából egy harczias nép készülődik Magyarország'
ellen. E nép akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta tá r , mely akkor már nemcsak Ázsia
nagy részét foglalta el, hanem a mostani Oroszor-
szágban is dúlt, rabolt és öldökölt.

Nemsokára ezután a kún nemzet királya, Kuthen :

megkérte Bélát, fogadná be őt és 40,000 családból
álló népét. Ot is a tatárok szorították ki országából.
A kún rokon volt a magyarral és Béla különben is
azt gondolta, hogya kúnok őt támogatni fogják az
engedetlen főurak ellen, kik azért is haragudtak reá,
mert jogtalanul szerzett jószágaikat rendre elszedte
tőlük, Szívesen befogadta tehát s megtelepítette a
kúnokat a mai Nagy-Kúnságban. Csak néhány föl-
tételt szabott; hogy t. i. fogadják el a keresztény
vallást smondjanak le kóborló pásztor életökről ; sátrak

. helyett építsenek állandó lakásokat s tiszteljék az
ország törvényeit.

. A kúnok azonban továbbra is kóboroltak, sőt
rablásoktól sem irtóztak. E miatt még jobban hara-
gudtak a magyar urak Bélára, mert azt hitték,
hogy ilyesmit a kúnok csak a király beleegye--
zésével tehetnek.

Így zúgolódott az ország, mikor újabb hírek ér-
keztek, hogy itt vannak már a tatárok a határokon.
Némelyek hazugságnak tartották az egész híresztelést;
mások meg azt mondták, hogy könnyen elbánnak
majd a vad csordákkaL A király látva a nagy vesze-
delmet, ősrégi szokás szeréut véres kardot hordozta-
tott körűl az országban; -. mi annyit tett, hogy
siessen mindenki a haza védelmére.

Eközben Batu kán ötszázezernyi seregével át-
tört a határokon és a magyar hadsereget tönkre
tette. Az J 24: l-ik év virágvasárnapján már Pest--



- 31 -

ről is láttak égő falvakat. Mert a tatárok nagy
sebességgel haladtak előre s felgyujtottak mínden
falut, melyet útjokban értek.

Ekkorára Pesten meglehetős tábor gyült össze.
Frigyes osztrák herczeg is eljött, -de csak kevés har-
czossal s inkább azért, hogy bajt szerezzen, mint,
hogy segítsen. Mikor ugyanis egy kis csetepatéban
egy tatár kémet fogtak el, ki véletlenül kún volt,
Frigyes azt az álhírt terjesztette ' a magyárok közt,
hogy a kúnok mind árulók és a tatárok szövetsé-
gesei. Erre a felbőszült magyarok Kuthent egész
családjával és több kún vezérrel együtt kivégezték .

. Ezalatt nagy kún csapat érkezett Pestre a király
segítségére. De értesülvén a történtekről, a kúnok
boszúra gyuladtak. .Nagy részök a tatárokhoz csatla-
kozott s velök együtt pusztította az országot. Ily
hasznát vette Béla Frigyes herezeg barátságának. '

Ekkor a tatár had a Sajó folyó mögé vonúlt
vissza. Béla király, Pestről kimozdúlva, a Sajón innen,
a Mohi pusztán ütött tábort. Egész hadserege 65
ezer harczosból állott; a tatároké sokkal számosabb
volt. A magyar főurak közúl többen nem is bánták
volna, ha a király csatát veszít; úgy vélekedtek, hogy
akkor nem lesz oly szigorú, mint eddig volt; mert
nem lesz oly hatalmas. Nem igen buzdították tehát
katonáikat. De megis adták ennek árát.

Mert éjjel, mikor a magyar hadsereg mély álom-
ban szendergett, a tatárok átkeltek aSajón, körűl-
fogták a magyarokat és iszonyú mészárlást vittek
végbe köztük. A kit értek, felkonczolták. Ki-ki futott,
amerre látott. Számos főúr és közvitéz esett áldo-
zatúl az ádáz ellenség dühének. Maga a király is
csak nagy ügygyel-bajjal tudott a táborból elme-
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nekülni és Pozsonyba futni. Onnan vendégűl hívta
őt Frigyes herczeg. Béla elfogadta a meghívást; a,
herczeg azonban fogságba ejtette őt és csak nagy
váltságdíj árán bocsájtotta szabadon. ilyen volt Fri-
gyes hűsége és vendégszeretete.

A szerencsétlen Béla, - segedelmet sehonnan
sem nyerhetvén,: - látta, hogy most a tatároknak
ellentállani nincs módjában. Családjával együtt tehát
Horvátországba, majd az Adriai-tengerben levő,Veglia-
szigetre vonúlt vissza.

Addig a tatárok embertelen módon irtották sze-
gény nemzetünket. Sem férfi, sem nő, de még gyer-
mek sem nyert kegyelmet. Megöltek' minden magyart,
a ki csak hatalmukba került, Így volt ez Dunán innen
s Dunán túl, sőt- még Erdélyben is.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z ország helyreá llitása .

1242-ben meghalt Ázsiában Oktai ifőkán, mire
Batu kán hazasietett, hogy trónját elfoglalja. Igy hagy-
ták el a tatárok, másfélévi vérengzés után, szegény
hazánkat.

Ennek hírére Béla király is visszatért, de iszo-
nyúan elpusztúlva találta az országot. Napokig utazott
anélkül, hogy élő emberre akadt volna; mindenütt
csak holttetemeket, embercsontokat és a városok s
falvak romjait látta.

A hegységekben s barlangokban elrejtőzött lako-
sok, a mint hírűl vették, hogy a tatárok kitakarod-
tak; szintén előjöttek rejtekökből; de nem volt miből
élniök,' mert az ellenség az élelmiszereket mind föl-
'emésztette. A sáska. is ellepte, az országot s oly
pusztítást vitt, véghez, hogy még a fű sem maradt meg.



- 33 -

Mindezek következtében nagy éhség támadt. Volt
vidék, hol a dühöngő éhség emberevésre .kényszerí-
tett,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.s : sőt az emberhúst, más név alatt, nyilvá-
nosan árúlták is. Végre a szerte fekvő holtteteme-
ket fölfaló farkasok annyira elszaporodtak, hogy a
lakókra törvén, a gyermekeket anyjok kebeléről is
elragadták.

Ily rettentő körűlmények között Béla először is
eleséget s barmokat hozatott külföldről s azokat ki-
osztotta a nép közőtt. Azután a szomszéd német és
szláv tartományokból számos családot telepített át
a kipusztult vidékekre, hogy legyen, ki a földet művelje.
Új várakat építtetett és szaporította a katonaság
számát.

De volt is szüksége katonákra. Mert meg akar-
ván büntetni Frigyest gyalázatos tetteiért, vele hábo-
rút kezdett. Frigyes herczeget a csatában meg is
ölték.

IV. Béla l270-ben halt meg, 35 évi uralkodás
után. Ö mentette meg hazánkat a végpusztulástól s
megérdemli a más o d i k hon a lap í t ó czimét.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szent J larg it.

Azóta, hogy őseink a keresztény hitre tértek,
több magyar férfiú és nő élt olyan példás életet, hogy
a római kathelika anyaszentegyház a szentek sorába
igtatta őket. Igy István királyt s fiát Imre herczeget,
valamint ennek nevelőjét, Gellért püepököt ; továbbá
a hős László királyt stb. A nők közől kivált II.
Endre leánya E r zsébe t és IV. Béla leánya, Ma r g it tűnt
ki jámborsága és vallásossága által.

Margit herczegnő alig volt négy éves, mikor

Mayer-Márki. Történelem. 3
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szülei őt Isten szelgálatára egy kolostorba adták. A
Nyúlakszigetén, melyet róla most Margitszigetnek ne-
veznek, már mint gyermek lemondott minden játék-
ról és csak az olyan beszédre ügyelt szívesea mely-
ben Jézusról volt szó. A misét senkisem hallgatta áhí-
tatosabban, miért is már tizenkétéves korában befo-
gadták őt szerzetes apáczának. Így tehát a király-
leány örök szegénységre és engedelmességre szánta el
magát; sohasem is ment férjhez, pedig több király
kérte feleségűl. A királyi szülei által hozzá beküldött
drágaságokat a szegények közt osztotta szét, a tem-
plomot, kelostort maga sepergette, mindig durva:
.ruhában járt s téli éjszakákon is a hideg kövezeten
aludt; sokszor azonban egész éjszakákat töltött imád-
kozva. ,Oly időben, midőn mindenki hatalmaskodni:
szeretett társai fölött, ő a legnagyobb alázatosság
példáját nyújtotta. Huszonkétéves korában már bevé-
gezte földi életét.

AnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHABSBURGOK .

A hatalmaskodás szeretete azon időtájban, IV.
Béla életének utolsó éveiben, kivált Németországban
terjedt el. Az erősebb elnyomta a gyöngébbet és
senki sem hajtott a császár parancsára. A hazájukat
szerető németek tehát olyan uralkodót . akartak vá-
lasztani, ki ismét rendet tudjon csinálni. Igy válasz-
tották meg, egyszerű svájczi gróf létére,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH a bsbu r ,q

Rudo lfo t, kit istenfélőnek, vitéznek és eszesnek ös-
mertek.

O ttokd r cseh király azonban tudni sem akart
róla, hanem egy hatalmas cseh birodalmat kívánt al-
kotni, mely. Magyar- és Németországot egymástól el-
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válaszsza. A császár IV. Béla unokáját, az ifjú és
vitézkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKún Lá se lá magyar királyt szólította segítségre.
Kúnnak azért nevezték, mert anyja a megölt Kuihén

kún király leánya volt s ő maga is szívesen társal-
kodott e vitéz, de rakonczátlan néppel. Most isbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ú n -

jainak élén indúlt Ottokár ellen, ki a csatával együtt':
életét is vesztette.

Ez időtől fogva senki sem merte kétségbe vonni
a Habsburgok hatalmát, melyet tehát ők a magyarok
és kúnok vitézségének köszönhettek.

Maga Rudolf császár mindvégig egyszerű ember.
maradtes mint na:1unk szent István vagy szent László,
álruhában ő is szívesen megjelent a szegény nép
közt, hogy búját-baját kitudakolja. A bűnösöket ir-
galom nélkül büntette és sorra leromboltatta a döly-
fös főurak várait, melyekből a kereskedőket és utazó-
kat rabolgatták. Katonái is nagyon szerették, mert
tudott velök tűrni és nélkülözni is. Egyszer példáúl,
mikor a seregnek nem volt más ennivalója, kihúzott
a földből egy nyers répát s jóízűen kezdte enni, mit
látva, katonái sem finnyáskodtak többé.

Családja részére ö szerezte meg Alsó- és Felső-
Ausztriát, valamint Stajerországot s negyedfélszáz esz-
tendő óta hazánk trónján is az ő ivadékai ülnek.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R Ó B E R T K Á R O L Y .

Kún László utódában, lll. Endrében 'kihalt Ár-
pád családja s a magyar királyi czímre most külföl-
diek vágyódtak. -Erős és hosszas küzdelmek után a
pápa kedvenczét, a nápolyi király fiát, Anjou (olv.
Anzsú) Róbert Károlyt választották meg, egymásután
azonban négyszer is megkoronázták s még akkor sem
engedelmeskedett neki mindenki.

3*
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C sák JJláté

volt -a leghatalmasabb főúr azon időben. Övé volt a
első megyék legnagyobb része; birtokai Kornárom-
tói a Kárpátokig terjedtek. Nem is akart senkit sem
felismerni királyáúl, nem akarta az országos törvé-
nyeket tisztelni, hanem maga tartott fényes udvart,
pénzt veretett, adókat szedett, főhívatalnokokat ne-
vezett ki, mintha ő lett volna a király.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA kik pedig
önként nem engedelmeskedtek, azokat tűzzel-vassal
kényszerítette reá.

Róbert Károly mindenekelőtt ezen gőgös főurat
kívánta legyőzni. Tudta, hogy ha ez sikerűl, a többiek
majd nem-igen mern ek a király ellen föllázadni. Győ-
zött is Csák Máté fölött Rozgonynál, de hatalmát
nem' törbette meg. Ennek csak a főúr néhány év
mulva bekövetkezett halála vetett véget. Azután
hamar helyreállt a rend és békesség.

Most az volt a király legfőbb gondja, hogy a
trón fényét és hatalmát növelje. Az arany- és ezüst-
bányákat tehát jól művelt ette és a hadsereg számát
és .erejét növelte. A kik nagyobb sereget,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAba nder iumo t

gyűjtöttek, azoknak fényes czímer eke t osztogatott s
megengedte, hogy saját czímerökkel ékesítsék a hadi
zászlókat is. Gyakori lovagjátékok által ébresztette
a harczi kedvet.

De Róbert Károly a leülföld fejedelmeivel is
igen ügyesen tudott bánni, miáltal befolyása s hazánk
tekintélye kifelé is emelkedett.

Z áes Fel~eziáll.

Családjával Róbert Károly rendesen Visegrádon
lakott, hol magának igen szép királyi palotát épít-
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tetett. Ott történt, hogy Kázmér lengyel királyfi Zács
Feliczián leányát, Klárát, a királyné tudtával igen
megsértette. Felbőszült atyj al karddal a kezében, a
királyi család ebédlő-termébe rontott, hogy a gonosz
királynét megölje. Megsebezte a király karját és a
királyné jobbjáról négy újjat levágott. Ekkor az ott
lévő fegyveresek fölkonczolták. A bosszúra gerjedt
királv azonfelül a szerencsétlen Klárát és Zács csa-

. "
ládjának többi tagját is kivégeztette.LKJIHGFEDCBA

Szécsy J)ezsö .

Ezen időből a nemes önfeláldozásnak, a hősi
halálnak .nagyszerű példáját jegyezhetjük föl.

Háború támadván ugyanis ahavasföldi vajdá-
val, Károly a magyar hadsereget Havasalföldre (Oláh-
országba) vezette. Az ellenséges sereg színleg futás-
nak eredt s a magyarokat egy hegyszorosba csalta.
Ott azután az ellenség visszafordúlt, bekerítette a
magyarokat és a hegyekrőllehengerített szikladara-
bokkal a sereg nagyobb részét megsemmisíté. A me-
nekülés nehéz volt. Ekkor elé lépett Dezső,magyar vitéz
s fölcserélte a király fényes ruháját a magáéval. Az
oláhok Dezsőt tartván királynak, rárohantak s meg-
ölték. Ezalatt pedig Károly szerencsésen megmenekült.

Róbert Károly hosszú országlása alatt hazánk
minden tekintetben gyarapodott s még jobban- fejlő-
dött, mikor -fia, Lajos vette át az uralkodást.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N A G Y L A JO S.

Atyja halálakor Lajos csak 17 éves volt; de
fiatalsága mellett is, bölcs és kitünő, ki az ország
határait nagyon kiterjesztette.
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Lajos a nemzet minden osztályaról gondoskodott,
mert bölcsen belátta, hogy csak akkor boldog a nem-
zet, ha minden osztálya elégedett. De főképen a köz-
népre volt gondja. Meghagyta ugyanis akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfö ld esu r a k

na k) hogy ezentúl ne kényök-kedvök ezerént adóz-
tassák meg a népet, hanem terményeiknek csak
kílenczedrészét szedjék el tőle. A pa r a sztokna k viszont
'megparancsolta, hogy földesuruk tudta és beleegye-
zése nélkül ne költözzenek el lakóhelyeikról. A paraszt
fölött a földesúr bíráskodott; Lajos király azonban
álruhában többször bejárta a haza egyes vidékeit,
hogy meggyőződjék, miként szolgáltatják ki az igaz-
ságot ~ Hasonlóképen oltalmazta a vá r o soka t is. Ez
.által az ipar és kereskedelem nagy lendületet vett .
.Az ipart különösen az akkor támadt ceéh r end sse r

mozdította elő. Az egy és ugyanazon mesterséget
űző iparosok, (pl. a szabók, vargák stb.) együtt egy
külön testületet (czéhet) képeztek, mely különféle
jogokkal volt fölruházva. Nem vettek föl meaterűl
senkit, ki előbb nem remekelt, miáltal a kentárokat
kizárták. Csak annak volt szabad önálló üzletet nyitni,
kit a czéhbe fölvettek.

Tudta továbbá a bölcs király, hogy "elvész azon
nemzet, mely tudomány nélkül való;" bőkezüleg gon-
doskodott tehát az oktatásügyről is. Sok alsóbbrendű
iskolát, sőt Pécsett egye temet is állított. Igen vallásos
és istenfélő lévén,. azon kúnokat, kik még akkor is
pogányok voltak, a keresztény hitre térítette.

Viselt háborúi közől legnevezetesebb a ná po lyi

h a d já r a t:U gya n is öcscsét, Endrét, saját nejének, Johanna
nápolyi királynőnek tudtával, orozva meggyilkolták,
mire Lajos Olaszországba vezette hadseregét, hogy
e gonosztettért bos~zút álljon. Ez nem sikerűlt ugyan,
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mertbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJohanna királynő Francziaországba menekült ;
de évek múlva elérte őt Isten sujtó keze, mert ha-
sonló módon ölték meg, mint Endrét.

Ezen hadjárat alkalmával seregével a király egy
folyón akart átkelni. Nem tudván, lehet-e, előre kűl-
dött egy Szeredai nevű közvitézt, vizsgálná meg a
folyó mélységét. Ezt azonban az ár elragadta és a
hullámok összecsaptak feje felett. EkkorLajos maga
ugratott a vízbe lovával, kimentette a katonát s
gazdagon megajándékozta. Igy bizonyította be sze-
mélyes bátorságát és nagylelkúségét.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T ol« ly M iklcts.

Sok vitéz ember élt Lajos király udvarában;
de senkiről sem tudtak annyit mesélni, mint Toldy
Miklósról. Ez oly nagyerejű ember volt, hogy ma-
lomkővel dobálózott, puszta kézzel ölte meg a farkast
és kinyújtott karral egyenesen tudott tartani egy
gerenda-nagyságú szálfát. Rosszlelkü bátyja földön-
futóvá tette ugyan, az erdélyi vajda azonban magához
vette a nagyerejű ifjút. Egy tornajátékon a király
kegyét is megnyerte, mert legyőzte ~ kérkedő cseh
lovagot, ki párbajban sok magyart ölt meg. Ezért
vagyonát is visszaadta a király, kit ő híven követett
hadjárataiban.

De nemcsak a magyarok szerették s tisztelték
e dicső fejedelmet, hanem idegen nemzetek js. A
lengyel trón megüresedvén, Lajost választották meg
lengyel királyúl. Hanem az ő szíve folyton a mienk
maradt, köztünk lakott s pedig Budán, hol magának
fényes palotát emeltetett.
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40 évi uralkodás után az országot oly jókarban
hagyta hátra, hogy méltán megérdemelte a "nagy"
elnevezést, melylyel kortársai megtisztelték.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z SIG l\' O N D kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m a gya r kir á ly és n émet-r óma i csá szá r .

Nagy Lajos halála után egyideig leánya, Mária
uralkodott, mikor azonban ellene mind gyakoriabbak
lettek a lázadások, megosztotta hatalmát férjével, a
német császár fiával, Zsigmonddal.

Ezt azonban nem szerették a magyárok és Mária
halála után meg is akarták fosztani a koronától.

Zsigmond épen akkor az Aldunánál a becsapó
törökökkel hadakozott. De rögtön hazasietett, a láza-
dók vezéreit, (Konttal az élükön), cseles módon elfo-
gatta és Buda várában a Sz-György-téren minden
kihallgatás nélküllefejeztette.

Zsigmond sok háborút viselt, de mindegyik sze-
rencsétlenül végződött. O alatta szakadt el tőlünk
Dalmát-, Bolgár-, Gáes-, Moldva- és Oláhország.
Ekkor jelentek meg először ez utóbbi országokban
a törökök és Murad szultán vezérlete alatt pusztítva
járták be azokat. /

.Az akkori német császár halála után Zsigmon-
dot választották nérriet császárnak. E kitüntetés a
magyaroknak nagyon hízelgett s jobban tisztelték
azontúl.

Zsigmond igen tevékeny s művelt, de állhatat-
lan, pazarló és kegyetlen férfiú volt. Mínthogy több
országon uralkodott, nem is szentelhette munkássá-
gát csak Magyarországnak. Többnyire saját akaratát
követte, adott szavát gyakran megszegte és az orszá-
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gos törvényeket nem tisztelte. E miatt egy ízben el
is zárták a főurak, kik csak azon ígéret mellett bo-
csátották szabadon, hogy ezentúl a nemzet jogait
tiszteletben fogja tartani.

Ez időtől fogva bölcsebben is uralkodott. Elren-
delte ,példáúl, hogy a városokat falakkal vegyék
körúl. Igy sokkal jobban védhették magukat. Egyéb
ked vezményekkel is ellátta a városi polgárokat; sőt
franczia iparosokat is hozatott be, hogy magyar
iparosaink tőlük a finomabb műipart megtanúlhassák.
Lőport és puskát akkor kezdtek nálunk használni.
Ötvenéves országlása alatt hazánk anyagi jóléte te-
teme sen emelkedett.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H usz János.

Ez időtájban keletkezett Csehországban a husziták
vallasfelekezete. Alapítóját, Husz Jánost, a főpapokból
és legelőkelőbb katholikus urakból álló gyűl~s, vagyis
egyetemes zsinat elé Konstanczba idézték, O tartván
attól, hogy bántalmazzák, nem akart megjelenni,
míg csak a császártól szabadságlevelet nem nyer.
Zsigmond ezzel együtt fejedelmi szavát is adta, hogy
Huszt Konstanczban nem fogja bántani. Husz meg-
jelent tehát a zsinat előtt, mely felszólítá, tagadja
meg tanait. Husz ezt nem tette s ekkor a szabadság-
levélnek daczára és Zsigmond tudtával, megégették.
Ily szószegésre Husz hívei - a husziták - Csehor-
szágban föllázadtak és éveken át nemcsak saját ha-
zájukat, hanem Magyarország felvidékét is pusztították ..

A Z O R L E A N SI SZ Ü Z .

Zsigmond király uralkodásának utolsó éveiben
roppánt nagy háborúbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd ú lt Franczia- és Angolország
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közt. Az angolok annyit elfoglaltak ellenségeiktől,
bogy a franczia király már-már elvesztette országát.
Mindenki csak azbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ nagy szerencsétlenségéről, szoron-
gatott állapotáról beszélt.

< Ekkor egy egyszerű franczia leány vállalkozott
'a király hatalmának megmentésére. Amint mondta,
maga s z ű z Mária jelentette ki neki, hogy Isten meg-
segíti őt emez ügyekezetében.

Falusi létére, sohasem látta ugyan előbb a királyt,
arnint azonban nagybátyja a főurak gyülekezetébe
vezette őt, azonnal ráismert s oly szépen és oly
tűzz el beszélt, hogy mindenki hitt szavainak. Hadiasan
öltöztetve, szép fekete lóra ültették s a nép most
szinte özönlött katonának az Üdvözítő képével ellá-
tott zászló alá, melyet kezeiben lobogtatott.

Két tapasztalt tábornok kíséretében mindenütt
a sereg élén haladt s azt győzelemről győzelemre
vezette. Orleans várát, melyet már a leghíresebb tá-
bornokok sem tudtak volna megoltalmazni, egy hét
alatt fölmentette az angolok ádáz ostroma alól. Ez
időtől fogva nevezték őt orleansi szűznek S a nép
most, mint szentet, még lelkesebben követte őt.
< c Az angolok már szembe sem mertek vele szállni,
mindenütt meghátráltak előtte; - szavát be váltva .
tehát, elvezethettekirályát a franczia királyok koro-
názó városába.

Ekkor kijelentette, hogy teljesítette már azon
feladatot, melylyel Isten megbízta s haza akart térni
falujába.De a király nem eresztette őt, mert re-
mélte, hogy még sok győzelemre vezetheti, csapatát.
Egyszer azonhan az angolok elfogták s mint boszor-
kányt elítélték. Pedig Kálmán magyar király már
háromszáz esztendővel előbb hirdette, hogy boszor-
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kányok nincsenek. Az angolok azonban akkor még
'nagyon babonásak voltak s nem hitték, hogy az
Isten és haza iránt való véghetetlen szeretet valakit
oly rendkívúli dolgokra képesíthétne. Halálra ítélték
tehát; máglyán égették el s hamvait a Szajna-folyóba
szórták. -

A francziák ellenben szobrokat emeltek neki,
szent gyanánt tisztelik s az orleansibaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ű z meg is
érdemli, hogy a francziákon kívűl más nemzetek is
szívből tiszteljék, mert ifjú életét a hazáért áldozta fel.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HUN Y A D Y JÁ N O S.

Az orleansi szűz halála után pár évvel a mi
hazánknak is támadt egy kitünő hőse, kire mi is
mély hálával gondolunk, mert nem egyszer meatette
meg honunkat a végső veszedelemtől.

Ugyanis ekkor tűnt föl, ragyogó csillag gyanánt,
Hunyady János, védelmül a hazának, ostorul az ellen-
ségnek. E férfiú szegény nemesi rendből származott,
de nevét világhírűvé tette. A keresztények csudál-
ták, a törökök pedig rettegfék. Az ő bölcsesége és
vitézsége mentette meg nemcsak hazánkat, hanem
egész Európát oly nagy szerencsétlenségtől, mint a
milyen a tatárjárás volt.

Albert s utóbb Ulászló király hős tetteiért őt
nagy méltóságokra "emelték, többek közt erdélyi vaj-
dá vá is tették.

K em ény S im on .

Hunyady vajda a betörő török rabló csapatokat
megverte. Erre a török vezér nagy hadat gyűjtött
es Szebent fogta ostrom alá. Tudván, hogy ha Hu-
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nyady Jánost megölheti, a többiekkel majd könnyeb-
ben elbánik: legbátrabb vitézeit kiválasztotta s nekik
Hunyady lovát s fegyverzetét leírván, meghagyta,
hogy őt élve vagy halva kézrekerítsék. A magyar
urak e cselról kémeik által értesülvén, a hős miatt
aggódni kezdének; és Kemény Simon mindaddig nem
is nyúgodott, míg végre Hunyady vele lovat s fegy-
vert nem cserélt. Az ütközet nagyon hevesen folyt,
de a törökök Keményt 'tartván Hunyadynak, őreá
törtek: Kemény egy darabig hősiesen védelmezte
magát, de végre mégis megölték. Hunyady pedig
ezalatt más oldalról támadta meg az ellenséget s
iszonyúan megverte. Így áldozta föl magát Kemény
Simon Hunyadyért, rnint régebben Róbert Károlyért
a derék Dezső.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

H arczol,LKJIHGFEDCBAll, törökkel.

A török már most még erősebb hadat gyüjt-
vén, 80 ezer fegyveressel-a Vaskapu alá vonúlt.
Hunyadynak csak ] 5 ezer katonája volt. De Isten
segedelmével ott is fényes diadalt vívott· ki a tö-
rökökön.

Ezen és még más győzelmek után, örült az ellen-
ség, hogy a magyarokkal Szegeden békét köthe tett.
Murád szultán egész Szerb országot és Havasföldet.
(Oláhországot) visszaadta a magyaroknak és 70 ezer
arany fizetésére kötelezte magát. Mindkét fél eskü-
vel erősítette meg a békekötést.

Kevéssel utóbb azonban egymásután érkeztek a
külföldi követek, kik Ulászlót a háború folytatására
bíztatták. 'Mert, a külföldi fejedelmek is tartottak a
törököktől s most látták idejét, hogy a rettegett
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ellenséget megsemmisítsék. Nagy ígéreteket tettek
tehát a királynak, ki állhatatlan lévén, szavukra
hallgatott. A magyar sereg gyorsan nyomúlt előre
egészen V árnáig. Ott rácsapott a törökökre és nagy
csata támadt. Hunyady bölcs vezérlete folytán a·
magyar sereg eleinte itt is győzött. De az ifjú, heves
király irígyelte tőle a diadalt. Maga is részese akart
lenni s biztos helyét elhagyván, a csatába kevere-
dett, Viadal közben azonban megsebesűlt, lováról
lebukott és megölték. Levágott fejét a szultán sátra
elébe tűzték. Erre a magyar had rendetlen futásnak
eredt. Albert özvegyének, Erzsébetnek,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALá szló nevű
kiskorú fia maradt. Ezt Frigyes, német-római csá-
szár, kinek udvarában nevelkedett, nem akarta kiadni.
László nagykorúságáig kormányzót kellett tehát ki-
rendelni, ki az országot igazgassa. A dicső Hunyady
Jáp.ost választották kormányzóúl és ő több évig vi-
selte e terhes méltóságon

Ezen idő alatt halhatatlan érdemeket szerzett
a haza védelmében. Hogy a várnai veszedelmet meg-
boszúlja, nagy csapattal indúlt délfelé. Szerb- és
Bolgárország határszélein, az úgynevezett Rigóme-
zőn ütött tábort. A közeledő ellenségnek hatszor
akkora serege volt. A heves csata három napig tar-
tott. Egyik fél sem akart engedni. A magyarok lel-
kesedéssel küzdöttek a törökök túlnyomó száma ellen
és Hunyady csataterve igen ügyesen volt kigondolva.
Az ellenség már-már visszavonúlni készűlt. A döntő
pillanatban azonban átpártolt az oláh vajda a törö-
kökhöz, mi által a csata ezeknek javára dőlt el.
A magyarok rendetlen futásnak eredtek és sok ezren
elhullottak. Hanem a törökök vesztesége mégis há- /
romszorta nagyobb vo lt, minta magyaroké.
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Hunyady maga, futásközben, két rabló kezébe
esett. Ezek a vezér mellén függő szép arany keresz-
ten összeveszve, birokra keltek. Hunyadyt most sem
hagyta ellélekjelenléte. Kirántotta az egyik rabló
kardját hüvelyéből s levágta vele tulajdonosát; a
másik rablót pedig megszalasztotta. Ezután - ka-
laúzának árúlása következtében - Brankovics szerb
fejedelem hatalmába került a hős. Hunyady a fog-
ságból csak a magyárok fenyegetései után szabadult
ki. Nemsokára azután a ném et-római császár, Frigyes,
is átadta a magyaroknak törvényes királyukat, V.
Lászlót, mire Hunyady lemondott a kormányzó-
ságról.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C ziJ ley U lrik .

V. Lászlónak volt egy gonosz rokona és tanács-
adója i Czilley Ulrik. Ez igen gyűlölte Hunyady
Jánost és vesztére tört. Azzal gyanúsította a király
előtt, hogy .ő maga törekszik a koronára, Rábeszélte
tehát a királyt, ,hogy ne Magyarországban lakjék,
hanem Bécsben. Igy távol volt az ifjú király Hunya-
dytól és a többi jó magyar hazafiútól. Nem élhetett
ezek tanácsával, hanem egészen a gonosz Czilley
kezeibe esett. Hunyady lemondott minden hívatalá--
ról és Erdélyben visszavonúltan élt. Ekkor ismét
nagy veszedelem híre érkezett.

II. D :ahoD led

török szultán, ki már elfoglalta a gorog császár-
ság fővárosát, Konstantinápolyt, egész Európát meg.
akarta hódítani s kimondta a merész szót, hogy
valamint egy Isten van a mennyben, egy úr legyen



- - 47

a földön is! Mindenekelőtt Magyarországot kellett
kézrekerítenie; hadat gyűjtött tehát ellenünk.

E nagy veszély pillanatában minden hazafi szeme
Hunyady Jánost kereste. Országos főkapitánynyá
nevezték ki s ő gyorsan sereget gyüjtve, megverte
a törököket.

A gaz Czilley mindamellett sem szűnt meg fon-
dorkodni a hős ellen, sőt életére is tört. Cselt vetett
neki ; ez alkalommal azonban ő kerűlt. Hunyady
kezébe. Ez pedig a mily vitéz, ép oly nagylelkű fér-
fiú volt. Megdorgálta Czilleyt; de nem bántotta,
hanem szabadon bocsátotta.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K npisztrá ll Jn lloS .

Nemsokára a török szultán 150 ezer főnyi rop-
pant haddal közeledett hazánk határa felé. Minde-
nekelőtt Nándorfehérvárát (Belgrádot) vette' ostrom
alá. Nagy lőn a félelem. Hunyady hadsereget igye-
kezett gyűjteni. Ekkor egy buzgó szerzetes, Kapisztrán
Jánosvki a mahomedánok ellen keresztes hadjáratot
hirdetett, annyira föllelkesítette a népet, hogy mint-
egy 60 ezren csatlakoztak hozzá. Sokan csak kaszá-
val vagy csákánynyal voltak fölfegyverkezve.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA főurak
késtek, a megígért külföldi segély pedig egészen
elmaradt. De Hunyady nem csüggedett el. Megtá-
madta és igen' nagy erőfeszítés után meg is verte
az ellenséget.

D ne;on ies T Ítusz.

Leghevesebb küzdelem a híd körül folyt, mely
a városból a várba vezetett; de néhány török az
árkon is áthatolt, és a falakra kapaszkodott. Egyi-
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kök épen a török zászlót akarta kitűzni. Dugonics
Títusz, e hős ifjú megpillaritván, kemény tusára kelt
vele; de erejök egyenlő volt és győzni egyik sem
tudott. Ekkor a hős magyar magát halálra szánta.
Ellenét átölelte és magával együtt a mélységbe
rántotta.

Dicső példát adott, miként kell halni a hazáért.
A török seregnek majdnem harmadrésze maradt

a csatatéren. A szultán sátra és kincsei magyar
kézre kerűltek. A magyatok öröme határtalan volt.

Ezen nagy öröm azonban nem tartott sokáig.
A magyar táborban ragályos betegség ütött ki, mely-
nek sok vitéz esett áldozatúl ; közöttük maga a
dicső vezér is. Húsz nappal a nagyszerű diadal után
húnyt el Zimonyban, 1456-ban, életének 69-ik évében.
Rövid idő mulva követte őt szeritéletű barátja, Ka-
pisztrán János is, az agg szerzetes.LKJIHGFEDCBA

G UTENBERG JÁNO S .

Míg hazánk életre-halálra harczolt a török ellen
s nem-igen ért reá: hogy a szelíd tudományokkal
foglalkozzék, Németországban Gutenberg János,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH u-

nyady kortársa, feltalálta a könyvnyomtatás mester-
ségét. Az ő idejéig könyveket csak költséges másol-
tatással lehetett szerezni; némely díszesen kiállított
könyv ára két, három falu volt. Szegényember tehát
meg sem szerezhette .. 0 azonban mozgatható betű-
ket alkalmazott s ekként egy szöveget több ezer
példányban is sokszorosíthatott. Ezentúl tehát a sze-
gényebb ember is tanúlhatott, mert könnyebben jutott
könyvhöz. Igy lett Gutenberg, szegény iparos létére
is, az emberek egyik legnagyobb jótevője.
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M ÁTYÁSkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a z ig a z s á go s.

Hunyady János dicsőségének irígyei mindent el-
követtek fiai ellen. Lászlót sikerűlt is vérpadra jut-
tatniok; mikor azonban ennek hírét vette a nemzet,
föltámadt királya ellen s azt csak váratlan halála
mentette meg attól, hogy a trónról elkergessék.

A· nemesek most Hunyady másik fiát, Mátyást
választották királylyá. .

Má tyá s akkor még csak 15 éves volt, mindazál-
tal, szelleme érettségére nézve, korát messze túlha-

"Iadta. A szülői házban kitúnő nevelésben részesűlt.
Hét· nyelvet beszélt és mindenféle tudományokban
jártas volt.

A magyarök követséget küldtek érte Prágába,
hová foglyúl vitette őt az előbbi király. A cseh kor-
mányzó azonban csak nagy váltságdíj ért bocsátotta
el, Mátyást azután nagy pompával vitték Budára.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szilágy i JIiIt4}y .

Az ifjú király mellé Szilágyi Mihályt rendélték
kormányzóúl, hogy őt tanácsával gyámolítsa.

Szilágyi azt kívánta, hogy Mátyás mindig csakis
.az ő akaratát teljesítse. Mátyás pedig akaratos ifjú
volt. A rokonok tehát meghasonlottak s Mátyás
Szilágyit Világos várába záratta. Onnan szakácsának
egy cselével nemsokára kiszabadúlván, kibékült a
királylyal; de nem nyerte vissza kormányzói méltó-
ságát, hanem a határszéleket őrízte azontúl a törö-
kök .ellen.

Mayer·M,;rki. Történelem. 4
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F rigyes császá •..

Sok főurat félelembe ejtett a király szigorúsága.
Titkon szövetkeztek tehát Frigyes német római csá-
szárral. A szent korona, mióta zálogba adta V. László
anyja, amúgy is birtokában volt még. Frigyest koro-
názták tehát magyal' királylyá. .

Mátyás azonban hadaival Ausztriába rontott,
Megtámadta és leverte Frigyes seregét, mire több
elpártolt magyar főúr búnbánólag megtért. A nagy-
lelkű király megbocsátott nekik. Frigyessél is békét.
kötöttbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.é s a szent . koronát kiváltotta tőle. Utóbb
azonban' még kétszer háborúskodott a hitszegő csá-
szár ellen, kinek fővárosát, Bécset is elfoglalta s több
évén át uralkodott ottan.

M át.yás és a csehek.

Hazánk. felső vidékein akkor cseh rablócsapa-
tok garázdálkodtak. Mátyás azokat is legyőzte és
saját zsoldjába fogadta őket. Ezekből és más szlá-
vokból alkotta híreskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfeke te se r egé t, mely csak a ki-
rálytól függött.

Nemsokára közte és a cseh király között több
évig tartó háború támadt.' Hogy ennek költségeit
előteremtse, Mátyás nagy adót vetett a népre, külö-
nösen a főpapokra, miért is elégúletlenség támadt
az országban. Sokan -összeesküdtek ellene s távollé-
tében a lengyel király egyik fiát akarták királyúl
megválasztani. Mátyás erről jókor ért.esűlt, Hazasie-
tett, országgyűlést hívott össze s bánásmódja által
rnindenkit megnyert. Midőn egy hónappal reá a ki-
rályfi az országba jött, 'nem talált támogatásta és
a királyi sereg könnyen kiüzte őt.
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K in izsi P ál.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I

A törökök is megszegték a békét. Rabolni jöt-
tek az országba. s egészen Nagyváradig nyomúltak
elő. A király Kinizsi Pált küldte ellenök.

Kinizsi alacsony származású s fiatal korában
molnárlegény volt; de roppant ereje s nagy vitéz-
sége által egészen a vezérségig emelkedett. Erdély-
ben az úgynevezettkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKenqérm eeő« támadta meg az
ellenséget s mind a két kezében egy-egy kardot vil-
logtatva, nagyszerű diadalt vívott ki rajta. Ezen
időtől fogva Kinizsi őrízte az ország déli határait.
'Amíg Ő élt, nem is igen merte a török hazánkat
háborgatni; annálinkább sanyargatta Szerbiát. A hős
vezér megkönyörült a szegény lakosokon s 50 ezer
szerb et telepített le Délmagyarországban.

:;U átyás békeD liivei.

Ennyi háborúskodással lévén elfoglalva, a nagy
király még sem feledkezett meg az ország javá-
ról sem.

Mindenek előtt a királyi hatalmat igyekezett
megszilárdítani az engedetlen főurak kal szemben.
Ezért állította fől a fekete sereget, - és a főpa-
poktól és főuraktél is szedett adót.

De nem önkényesen tette ezt; hanern az ország-
gyűlés beleegyezésével. Gondoskodott arról is, hogy
hazánkban mindenki igazságot találhasson: Álruhá-
ban gyakran beútazta az ország különbözó vidékeit.
Meggyőződött róla, hogyan bánnak a néppel. Kit
igazságtalanságon kapott, keményen búntette. Rablók-
tól s útonállóktól az országot megszabadítván, az

4*
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ipar és a kereskedés is jobban virágz ott. Fényes
udvart tartott, miben a főurak is utánozták. Igy az
.iparosok munkát kaptak és sok pénzt szerezhebtek,
Mennyire pártolta Mátyás a földművelő osztályt, ki-
tűnik ezen tettéből is. Egykor az urakat Gömör-
vármegyében megvendégelvén, őket ebéd után a s z ő -

lőhegyre vitte, mindegyikök kezébe kapát adatott s
példájával őket kapálásra ösztönözte; midőn pedig
látta, hogy a szokatlan munkába hamar belefáradnak
figyelmeztette őket, mennyit fáradozik értük a pa-
rasztosztály s arra intette őket, hogy ezentúl job-
ban megbecsűljék jobbágyaikat.

Mátyás igen kedvelte a tudományt és a művé-
szetet is. Egyetemet s több városban iskolákat, nyom-
dát és Budán nagyszerű könyvtárt is alapított, mely
50 ezer értékes könyvből állt. Sok külföldi tudós
jött azt tanulmányozni, kiket Mátyás szívesen látott
s kikkel - főleg ebéd közben -.tudományos kérdé-
sekről szeretett vitatkozni. Híres építőmesterek által
magának Budán, Visegrádon, Tatán és Székesfehér-
várott fényes palotákat építtetett. Tetőtől-talpig de-
rék, becsületes és igazságos férfiú volt. Népe igen
szerette, a külföld pedig tisztelte és félt tőle.

S midőn 3J évi uralkodás után jobblétre szen-
derült, ;:LZ egész nemzet kimondhatatlan gyászba bo-
rúlt. Még mai napság is járja eközmondás: "Meg-
halt Mátyás király, oda az igazság!"nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

COLUMBUS K R IST Ó F .
.

Mátyás király halálának évében még csak három
földrészt ismertek az emberek, t. i. Európát, Ázsiát
és Afrikát; azt hitték, hogy a föld kerek. Mátyás
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idejében azonban a tudósok mínd nagyobb kedvvel
igyekeztek megismerni a földet, melynek negyedik
részét, Amerikát, a nagy király halála után már két
évvel fölfedeztekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC o lu r nbu s Kristóf. .

Gyermekkorában is szorgalmasan tanúita a föld-
rajzot és számtant; utóbb tengerész lett, s egyre azon
törte fejét, nyugat felé tartva, hogyan juthatna el
Khínába és Kelet-Indiába. Izabella spanyol királyné
végre három hajót s valami 120 matrózt bocsátott
rendelkezésére, úgy, hogy elindúlhatott kalandos út-
jára, melyet a legtöbben őrűlt vállalatnak tartottak.
Hosszú, már-már reménytelen bolyongás után 1492

október 12-én végre szárazföldet ért, a mai Amerika
Guanahani-szigetét, melyet Ő San-Salvadornak (szent
szabadítónak) nevezett el. Az ott talált népet indián-
nak gondolta, azt hivén, hogy Kelet-Indiában jár ...
Csak később jöttek reá az emberek, hogy ez egészen
ösmeretlen földrész s azt akkor sem ő róla, hanem
egy Amer iqo Ve spucc i (olv.. Veszpucscsi) nevű utazó-
ról keresztelték el Amerikának. Columbusnakmás
hálátlanságot is kellett tapasztalnia. Akkor ugyan,
midőn Kuba és Hajti fölfedezése után hazatért, ott-
hon, Spanyolországban, nagy diadallal fogadták s má-
sodik útjára már ezernél több ember kísérte el; mi-
kor azonban ezek látták, hogy az arany ott sem
hever úton, útfelen, hanem hogy mindenütt munkával
kell megérdemelni a kenyeret, mindenféle vádakat
emeltek ellene,' úgy, hogy egy alkalommal lánczok-
ban küldték hazájába. ,

A király azonban levétette lánczait s ő, sérelmeit
feledve, azután is folytatta kutatásait, jót tevén ember--
társaival, kik vele oly méltatlanúl bántak. Amerika
fölfedezése az európai népeknek igen nagy hasznára
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vált. Á föld ötödik részét, Ausztráliát, Columbus halála
után majdnem másfélszáz esztendővel, 1642-ben fedez-
ték föl.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M A G Y A R O R SZ Á G H A N Y A T L Á SA .

D ósa G yörgy .

Alig fedezte föl Columbus Amerikát, a kincs-
:vágyó európai beköltözők Afrikaból négereket vittek
oda munkásoknak s velök, mint rabszolgákkal, ingyen
míveltették földjeiket, - a mellett pedig kegyetlenűl
is bánták velök. Ebben az időtájban vesztette el sza-
badságát a magyar parasztnép is.

Az igazságos Mátyás után ugyanis a magyarok
II.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU lá szló cseh királyt választották királyukká. Ezt
az ország Dobzse Lászlónak nevezte. Mert akármit
javasoltak neki, mindenre "dobzsé" -t mondott, mi ma-
gyarúl annyit tesz, hogy: jól van!

Alatta ismét lábra kaptak a zsarolások; a ki-
rályi kincstár pedig üresen maradt. Ulászló annyira
elszegényedett, hogy, mese szerént, betevő falatja sem
volt. Hitelben látták el a királyi konyhát. Mátyás
híres fekete seregét sem tudván fizetni, föloszlatta,
miáltal a törökök ismét vérszemet kaptak. Több ol-
dalról becsaptak az országba. Az esztergomi érsek,
Bakócz Tamás, keresztes háborút hirdetett ellenök.
Ezrével hagyta el a köznép a mezei munkákat és
tódult a keresztes zászló alá. Vezérűl Dósa Györgyöt
nevezték ki. Ez székely vitéz volt, ki a törökök el-
len tanusított bátorságáért a királytól nem-régen
aranysarkantyút, díszruhát és aranylánczot nyert
ajándékul.
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A földesurak nem akarták a parasztokat a me-
zei munkáktól elereszteni. E miatt a paraszt-biborban
Toppant ingerültség támadt, Dósa vezetése alatt rá-
jok törtek; feldúlták s pusztították lakásaikat s meg-
ölték gazdáikat. Igy garázdálkodtak Pesttől le égé-
szen Temesvárig. Ott megtámadta s megverte őket
Szapolyai János erdélyi vajda. A főbbek kinos halál-
büntetést szenvedtek. Dósát vastrónra ültebték, izzó
vaskoronával megkoronázták s kezébe szintén izzó
királyi pálczát adtak. 4 hónapig tartott a borzasztó
parasztlázadás és mintegy 70 ezer paraszt esett ál-
dozatáűl. S még rosszabb lett az élők sorsa; mert
ezentúl a parasztosztályra még sulyosabb terheket
raktak, megfosztották azt a szabadon 'való költözkö-
dés jogától s örök szolgaságba vetették.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. L ajos.

Rövid idő múlva meghalt .Dobzee László is és
a korona fiára, - .a 10 éveskjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa jo sr a szállt.

Ezt a természet szép tehetségekkel ruházta fel;
'rossz nevelése következbébeu azonban könynyelmü,
kicsapongó és pazarló lett.

S míg ily gyermek-király ült a trónon, addig
az országban a zavar napról-napra nőtt. Szapolyai
maga a kormányzás után epedt és pártot' szerzett
magának. A ki hatalmas volt, tehetett, a mit akart;
a szegény embert pedig senki sem védte. Ezenfelül a
török is új, rettenetes támadásra készült, sőt több vég-
-várat már meg is hódított. A vitéz szultán,

Szu lejm án

mindinkább előbbre nyomúlt. Körűlhordozták ugyan
ismét a véres kardot; de a nemesek hanyagok voltak.
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Inkább maguk közt veszekedtek, a helyett, hogya,
haza védelmére siettek volna. A királynak senki sem
engedelmeskedett, az ország pénztára üres volt.

Azalatt Szulejmán 200 ezernyi haddal tört be.
A magyar sereg vezére Tomory, a vitéz kalocsai,
érsek, Mohácsnál szembeszállt a törökökkel. A király is,
a táborban volt. Körúllovagolt és míndenütt bátorította,
a vitézeket. De hasztalan küzdöttek ; mert a törökök
oly hatalommal támadtak, hogya magyárok nem bírtak
ellenállani. Tomory maga, sok főur, nemes és 22 ezer
közvitéz maradt a csatatéren. Lajos király is futásnak
eredt s e közben a megáradt Csele-patakba fúlt.

Ezen mohácsi veszedelem az 1526: év augusz-
tus 29-én történt. Ily gyásznapja nem volt nemze-
tünknek a tatárjárás óta. Ide vezetett a viszálykodás
és a király iránt tanusított engedetlenség.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A T Ö R Ö K H Ó D ÍT Á S ID E JE .

A mohácsi veszedelem után hazánkra szomorú
idők következtek. A törökök kitakarodtával a nemzet
a királyválasztás miatt pártokra szakadt. Az 'egyik
párt Szapolyai János vajdát, a másik pedig az,özvegy
királyné testvérét, Habsburg Ferdinand osztrák her-
czeget választotta királyúl. Szapolyai vereséget szen-
vedett, mire a törökhöz folyamodott segítségért. Erre
Szulejmán ismét beron tott és egész hazánkat, sőt,
Bécset is hatalmába akarta ejteni. Útjában azonban
Kőszeg váránál emberére akadt. Ott a vitéz

JU l'isics U ik lós

parancsnokolt.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE z, csak néhány száz bajtársával. 20
napig hősiesen feltartóztatta. A törökök végre fölhagy-
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tak az ostromlással és temérdek zsákmánynyal vonúl-
tak ki országunkból.

Azután változó szerencsével harczoltak egfmás
ellen Szapolyai és Ferdinánd.

Végre kifáradva, az ellenkirályok Nagyváradon
békét kötöttek. Mindketten megtartották a királyi czí-
met és az ország azon részeit, melyek birtokukban
voltak. Megegyeztek, hogy Jáno halála után a ko-
rona és az egész ország Ferdinándra szálljon. A nagy-
váradi béke utánkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ á no s király I Izabellát, a lengyel
király leányát vette nőűl, kitől János Zsigmond n e v ű

fia született; de a király még ugyanez évben meg-
halt. Gyermeke gyámjáúlnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F l'áteJ ' G Y .örgy,

barátot rendelte. Ezt családi nevén Martinuzzinak
hívták .. Nagytehetségű férfiú volt és szerette hazáját.
Szegény sorsban született s mint aféle szegény nemes
úrfinak, akkoriban még szolgai munkát is kellett
végeznie Szapolyai udvarában, hol nevelték. Aztán
szerzetes, nagyváradi püspök, sőt bíbornak is lett.
Arra törekedett, hogy szegény hazáját egyrészt a
törökök, másrészt a német tábornokok s azok fosz-
togatásai ellen biztosítsa, minek áldozatúl is esett.
Mert gyanúba fogták, hogy a törökökkel czimborál s
orozvamegölették.

János Zsigmond ezalatt felnővén, király akart
lenni s a törökökhöz folyamodott segedelemért. Szulej-
mán, most már negyedízben, nagy sereggel jött az
országba és hogy hatalmát megerősítse, a várakat is
ostrom alá vette. Többeknél hősi ellenállásra talált.
Így Drégely váránál (Hontmegyében). .
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Szolldy G yö.'gy

volt a csekély jelentőségű Drégelyvár kapitánya.
Mídőn a vár falai már teljesen megromlottak, Ali
pasa megadásra szólította föl Szondyt. Csakhogy erről
a hős hallani sem akart. Két kedvenéz apródját (nemes
szolgáját) Alihoz küldte azon kérelemmel, nevelné
őket vitézekké. Azután harczi lovait leszúrta, minden
vagyonát a' várudvarra hordta s felgyújtotta. Ennek
megtörténtével vitézeivel kirohant az ostromlókra s
hősileg végezte be életét. Hasonló sors érte a vitéz
Losonczy Istvánt Temesvárott.

Szerencsésebb en járt

D obó István ,

Eger várának parancsnoka. Midőn a törökök meg-
adásra szólították föl, koporsót függesztett a falra.
Ez azt jelenté, hogy készebb meghalni, mint a. várat
föladni. Egy hónapnál tovább ostromolták. De hasz-

_talanúl, mert a katonasággal együtt a vár egész
lakossága, férfiak nők fáradhatlanul védelmezték ma-
gukat. A törökök kénytelenek voltak eltávozni s
Ferdínánd király Dobót az erdélyi vajdasággal jutal-
mazta meg.

Azonban ezen hőstettekkel sem lehetett a hazát
megmenteni. A török fölöttébb erős volt; Ferdinánd
tehát kényszerű It 30 ezer aranyat fizetni a szultán-
nak, Erdélyt pedig János Zsigmondnak átengedni.
Ily föltételek alatt kötötbek békét.

Csakhogy ez sem tartott sokáig. Alig húnyta
ugyanis le szemeitbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr . Ferdinánd, utóda és fia, r . Miksa,
János Zsigmond miatt ismét háborúba keveredett a
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törökkel. Az agg Szulejmán roppánt haddal csapott
be ismét és Szigetvárt (Somogymegyében) vette os-
trom' alá.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z rínyi lJ lik lós

parancsolt Szigetvárott, mely nem volt erős, de
rettenthetlen a hős kapitány szíve. Ezt tudták a
törökök is. Azért szép szóval s ajándékokkal csábít-
gatták Zrínyit. Egész Horvátországot ígérték neki,
ha a várat feladja. Zrínyi megvetésseI utasította
vissza ajánlataikat.

Midőn a vár falait a törökök már igen megrongál-
ták és az őrsereg megfogyott, Zrínyi díszruhába öltözött
s összegyűjté megmaradt csekély számú vitézeit. Lel-
kes beszédet intézett hozzájuk s ünnepélyes esküt
tétetett velök, hogy mindegyikök kész meghalni a
hazáért. Azután kinyittatta a várkaput s vitézei élén
az ellenség közé rohant.' Mindnyájan úgy harczoltak,
mint az oroszlánok s iszonyúan öldösték az ellensé-
get. Végre mégis győzött a törökök túlynomó 'ereje.
Zrínyi s bajtársai mind hősi halállal hulltak el; de
fényes példáj okat a hálás magyar nemzet soha sem
fogja elfelejteni. Szigetvár alatt 20 ezer török lelte
sírját, sőt ostromközben maga, az agg Szulejmán is
meghalt. '

Utódával Miksa csakhamar kibékült. Hasonló-
képen - Erdélyt neki átengedvén - János Zsig-
monddal is.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAzó ta E r dé ly kü lön fe jede lemsége t képeze tt.

V A L L Á SK Ü Z D E L l\lE K .

Nem elég, hogy a török hóditás három főrészre
(Magyar-királyság, Török-hódoltság és Erdély) szaki-
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totta hazánkat, még a vallásban is szakadás követke-
zett be. Az ország nagy része a mohácsi veszedele-
mig jobbadán római katholikus volt; akkortájban
azonbannmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L uther JIárton

szerzetes és hittanár N émetországban írásaiban és
egyházi szónoklataiban helytelenítette az egyháznak
némely tanítását, miért is a pápa nemcsak őt, hanem
azokat is kárhoztatta, kik szavainak hitelt adnának •

.Mivel pedig Luther úgy volt meggyőződve, hogy neki
van igazsága, nem engedelmeskedett többé a pápá-
nak. Azt mondta, hogy ő nem alapítbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'ú j vallást, .ha-
nem csak megújítja a régit. Az ő felekezetét· tehát
reformátusnak (ujjáalakítottnak), vagy ő róla 'magáról
lutheránusnak, később pedig protestánsnak (tiltakozó-
nak) nevezték, mivel tiltakozott császárának, Károly-
nak rendeletei ellen, melyekkel tanításának elterje-
dését akarta gátolni. Azonban mindhiában; mert az,
új vallás nemcsak Németországban, hanem; egyebek
közt, hazánkban is elterjedt. Némelyek, mint például
a svájczi

K álv in ' János

más módon akarták ujjáalakítani a régi vallást. Kálvin
követőit kálvinistáknak, vagy (Svájcz régi Helvetia,
nevéről) helvét vallásúaknak is híjják.

:E vallások szabadon terjeszkedhettek hazánkban,
mert a mohácsi csatában sok katholikus püspök esett
el, a mellett az ország egyharmadrésze is a törökök
birtokába jutott; már pedig a török nem törődött a
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katholika hittel. A főurak nagyobb része is az új
hithez csatlakozott s l608-ban az országgyűlés már
lutheránus nádort választott. Ekkor lépett fölnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P ázm ány P éteJ .·

esztergomi érsek. Nagy tudománya, jeles szónoklatai
és könyvei által sikerűlt neki a kitért főurak nagyobb
részét ismét a róm. kath. vallás számára megnyerni.
Pázmány Péter egyúttal kerának legkitűnőbb s leg-
magyarosabb egyházi írója is volt.

Látta ő, hogy a reformáta vallás főkép azért
terjed, mert hívei iskolákat állítnak s könyveket nyo-
matnak, hogy mindenki megösmerhesse azok tanításait.
A katholikusokat tehát ő is hasonlóra buzdította s
egyebek közt megalapította az ország legfőbb iskolá-
ját, a nagyszombati egyetemet is, melyet később
Budapestre helyeztek áto

B eth len G áboJ.'

erdélyi fejedelem ellenben buzgó protestáns létére a
maga vallása érdekében már fegyveresen is fáradozott.
Elődje,kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABocska y Is tvá n , azon ígéretre kényszerítette a
királyt, hogy tiszteletben tartja az ország szabadsá-
gait s hogy nem háborgatja vallásukban a reformátu-
sokat. II. Ferdinánd király azonban, ki egyúttal né-
met császár is volt, szigorú rendeleteket bocsátott ki
a protestánsok ellen.

Pedig ekkor már nem csak hazánkban, hanem
az örökös _tartományokban is elterjedt az új val-
lás. Csehországban ezen üldöztetések miatt hosz-
szan tartó vallásháború támadt. 1618-ban tört ki az
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és csak 1648-ban végződött, miért is 30 éves hábo-
rúnak nevezik. E háború főkép Németországot pusz-
tította: A magyar- és er.délyországi protestánsok szin-
tén fegyvert fogtak; Bethlen Gábor, erdélyi fejedelem,
volt vezérök. Szerencse kísérvén fegyvereit, kénysze-
rítette Il. Ferdinándot, hogy az elődei által Bocskay-
nak tett ígéreteket megújítsa.

Bethlen Erdélyország legnagyobb fejedelme volt.
Szerette a tudományokat, első. sorban a Szentírást,
melyet sokszor átolvas ott s protestáns létére a katho-
likus Káldy Györgynek készségesen adott pénzt, hogy
sajtót állíthasson az általa lefordított biblia kinyoma-
tására. Szép épületeket emelt s pártolta az iparoso-
kat és kereskedőket. Mátyás király halála óta nem
volt hozzáfogható magyar uralkodó. A fölkelő magya-
rok királyúl is kikiáltották, ő azonban nem koronáz-
tatta meg magát, pedig kezei közt volt a szent
korona; hanem inkább oda törekedett, hogya tör-
vényes királyt, II. Ferdinándot, kibékítse alattvalóival.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HARCZ O K A FÜGGETLENSÉGÉRT

ÉS A SZABADSAGÉRT.

Magyarország azóta, hogy a török elfoglalta, há-
rom részre szakadt; alföldi részén a török, éjszaki
és éjszak-nyugati hegyvidékein a német származású
magyar király, délkeleti részén, Erdélyen pedigbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ü -

lön fejedelem uralkodott, ki sok tekintetben alá volt
rendelve mind a törőknek, mind a magyar királynak.
A magyárok azt akarták, hogy hazájukon csak a
király, ez pedig törvényesen uralkodjék. Evégből
folytonosan kellett harczolniok akjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtö r ök e llen , ki hazánk



- 6 3 -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nagyobb részét bírta; dekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsa já t kir á lya ik e llen is, mivel
azok nem mindig tisztelték a. törvényeket.

Az elégületlenek élére·nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T hököly Im re

állt, ki azt gondolta eleintén, hogy első sorban a
királyt, 1. Lipótot kell a törvény megtartására szorí-
tani s hogy evégből még hazája meghódítóival, a
törökökkel is szövetkezhetik. A török császártól. é~
franczia királytól segedelm et nyervén, legyőzte Lipót
vezéreit. Egész Felső-Magyarország hatalmába került.
A szultán királylyá akarta tenni, de e méltóságot
- Bocskay példájára - ő is visszautasította.

Ezalatt a törökök 1683-ban roppánt haddal ké-
szültek Bécs elfoglalására. 60 napig ostromolták e
várost. Ekkor megérkezett a vitéz lengyel .király,
Szob ieszky J á no s s nagy veszteséggel verte vissza a,
törököket. Lipót vezére

L othadngi K ároly lte .· czeg

tovább űzte s Magyarországban mindenütt legyőzte
őket. Végre 1686 -ban megszabadította ős Buda várát
is a török járom alól, mely alatt 145 esztendeig
nyögött; a következő évben pedig Mohácsnál tette
tönkre seregöket. Lipót másik nagy hadvezére,

Savoyai Jenö her-ezeg,

Zentánál épen akkor verte meg a török szultánt,
mikor a török sereg át akart kelni a Tiszán, úgy,
hogy egy része innen, a másik túlnan lévén, kellő-
képen nem védekezhetett, E herezeg franczia szár-
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mazású volt s rokonságban állt a franczia: királylyal.
Azt azonban odahagyta, mert az úgy akarta, hogy
pap legyen, holott ő katona szeretett volna lenni.
A hadimesterséget kitanúlva, 1. Lipótnak ajánIta fel
szolgálatait, ki őt hazánkba küldte, hogy a török
ellen harczoljon. A huszárok eleinte, nevetgéltek a
gyönge testalkatú katonatiszten ; mikor azonban lát-
ták, mily bátor és eszes, nagyon megszerették. A
zentai csata után már úgy tisztelték, mint a föld
egyik legnagyobb hadvezérét. Ekkor békére kénysze-
rítette a törököket, kik ugyan szerencsét próbáltak,
de akkor meg Temesvárnál verte szét őket, úgy, hogy
újra meg kellett békűlniök s 'ennek fejében örökre
kivonúlniok Magyarországból.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C araffa A nta l.

Míg e vezérek hálát érdemelnek, Lipót király-
nak egy másik tábornoka undok kegyetlenségei és a
magyárok iránt való gyűlölete által tette nevét átko-
zottá. Azt hirdette, hogy a magyarok mind árúlók
és lázadók. A vélt bűnösök kinyomozáeára Eperjesen
vértörvényszéket állított fel Caraffa tábornok s min-
denkit börtönbe vettetett, a kire csak gyanakodott,
vagy akinek vagyona után vágyódott. Sokat ke-
gyetlenül megkínozott, sőt ki is végeztetett. Lipót a
vértörvényszéket csak akkor szüntette meg, mikor
Caraffa már a leghívebb embereket is gyanúba akarta
keverni s mikor annak vérszomja ellen a legtekin-
télyesebb hazafiak emeltek szót. Ekkor azonban czí-
mekkel és kitűntetésekkel halmozta el tábornokát,
ki a csatatéren sohasem tudott kitünni.
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Z rinyi Ilona ,

ki először Rákóczy Ferencznek, Erdély fejedelme fiá-
nak, ennek halála után pedig Thököly Imréne-k volt
felesége, nem ijedt meg attól, hogy Caraffa annyira
üldözi férjének, Thökölynek híveit. Munkács várába
elzárkózva, azt éveken át védelmezte akkor is, mi-
dőn urának seregeit máshol már mindenütt szétver-
ték a győztes németek. Három év mulva is csak
árúlás győzhetett Munkács hős védőjén. Ekkor Bécsbe
vitték két gyermekével, Rákóczi Ilonával és Ferencz-
czel együtt; később őt magát, cserében egy elfogott
német tábornokért, visszabocsátották szerencsétlen
férjéhez, Thököly Imréhez, kivel együtt azután évek
múlva száműzetésben halt meg. Fia

II. R ákóczi F erencz

'anyjától örökölte a szabadság szeretetét. A törökö-
kön nyert győzelmekkel különben sem javúlt a szegény
magyal' nemzet sorsa. A kormány törvényellenes adót
vetett ki, zsoldosai pedig, mint azelőtt, zsaroltak és
sanyargatták a népet. Ezeken felűl azt határozták,
hogy a nemzet ezentúl ne választhassa szabadon ki-
rályát, hanem hogy a Habsburg-ház elsőszülöttét
ismerjék el törvényes örökösnek. Az arany-bullának
záradékat pedig eltörölték, azaz kimondották, hogy
a nemzetnek ne legyen szabad fegyvert fognia még
akkor sem, ha alkotmányos jogait megsérti a király.
Ennek következtében a most már még törvény tele-
nehbúl uralkodó király ellen ismét fölkelés tört ki,
melynek élére II. Rákóczi Ferencz állt. Sok főúr és
nemes csatlakozott hozzá. A fölkelők szerencsésen

Mayer-Márki. Történelem, 5
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harczoltak a császári seregek ellen. Lipót tehát béke-
alkudozásokba bocsátkozott velök, de nemsokára meg-
halt. Fia, I.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ózse f, szomorú állapotban vette át az
országot. Minden erővel oda törekedett, hogy véget
vessen a .polgárháborúnak. Azért édesatyja gonosz,
magyargyűlölő tanácsosait elbocsátotta. Bocsánatot
ígért a megtérőknek. Sokan el is fogadták azt. De
Rákóczi és hivei csak azon esetben voltak hajlan-
dók a békére, ha előbb az ország jogait helyreál-
lítja és ha eziránt a külföldi fejedelmek kezességet
vállalnak. Ez utóbbi feltétel sérté József királyt.
Nem fogadta el; tovább folyt tehát a háború. Rá-
kóczi Erdélybe ment, hol fejedelemnek igtatták be.
Aztán Onodrá gyűltek össze az ország rendei s ki-
mondották, hogy Magyarország független és hogy
a Habsburg-ház ezentúl nem tarthat igényt a ma-
gyar koronára,

A külföld által ígért segély azonban elmaradt.
A nép sem bírta tovább a háború terheit. A forra-
dalom ereje lankadt és Rákóczi több ízben veres é,...
get szenvedett. József király is megsokalta már a
vérontást. Hajlandó volt a. békére, melyet azután,
mialatt Rákóczi Lengyelországban járt segítségért,
Károlyi Sándorral, Rákócz; helyettesével, meg is köt-
tetett. A sza tmá r i b éke legfontosabb határozata az,
mely a vallások szabadságát újra biztosította. Mint
a többi fölkelőknek, úgy Rákóczinak is kegyelmet
ígért a király. De ő nem élt vele. Lemondott ropparit
terjedelmü jószágairól s mivel szabaddá nem tehette
hőn szeretett hazáját, több társával együtt Franczia-,
majd Törökországba, Rodostóba bújdosott. Ott fejezte
be életét ájtatos gyakorlatok közt ez önzetlen és
áldozatkész hazafi, 1735-ben.
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N A G Y P É T E R C Z Á R .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ha csak királyság kellett volna Rákóczinak,
megkapta volna azt szövetségesétől, Nagy Péter orosz
czártól, ki az elfoglalt Lengyelországot neki szánta.
Nagy Péter trónralépteker {mi akkortájt történt,
mikor a törökök utóljára ostromolták Bécset) Orosz-
ország még jóval kisebb volt a mainál s nagyon hátra-
maradt műveltség dolgában. Jól látta ő ezt, mikor
Európát ismételten bejárta, Azért mindent elköve-
tett népe fölemelésére. Tudósokat hívatott országába,
iskolákat állított, .könyveket nyomatott, pártolta az
iparosokat és kereskedőket. Háborúit is jobbadán
azért vívta, hogy, mint egykor hazánknak Kálmán,
hazájának tengerpartot szerézzen. Katonáit kitünően
begyakoroltatta s nem vágyott kevesebbre, mint 'rö-
rökország megsemmisítésére és Konstantinápoly elfog-
lalására. Hogy ezt kényelmesebb en tehesse, kijelen-
tette, hogy ő minden orosznak czárja, akár Oroszor-
szágban, akár idegen országban lakik valamely orosz.
Ez időtől kezdve lett oly félelmes Oroszország a
szomszéd népekre. Uj fővárosát, Szentpétervárát svéd
terűleten alapította meg; utódai megdöntötték Len-
gyelországot s más államok szabadságát is fénye-
gették.

A H A B SB U R G -L O T H A R IN G I H Á Z .

Jlá •.ia T erézia:

A szatmári béke után hazánk vagyonosabb lett.
Azt a jogát azonban, hogy királyát szabadon válasz-
sza, Buda visszavétele után már egy évvel elvesztette,
később pedig abba is belenyugodott, hogy ha' a

6*
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Habsburg-családban nem volnának fiúk, a nők is
örökölhessék a; trónt. Ezen úgynevezettkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp r a qma tica

sa nc tio értelmében jutott trónra az utolsó Habsburg-
nak,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII. Károly leánya, Mária Terézia, kinek férje
Lotharingi Ferencz volt, Buda visszavívőjának uno-
kája. Mindjárt országlása kezdetén nagy bajjal kel-
lett megküzdenie. Több külföldi fejedelem ugyanis
igényt tartott az örökös tartományok egyes részeire.

Nagy sereggel rontottak be és az ifjú királynő
nem volt képes ellentállani. De nem csüggedett el,
mert bízott a magyar nemzetben. Pozsonyba ország-
gyűlést hirdetett s magához kérette az ország ren-
deit. Gyászba öltözve, fekete szőnyeggel bevont trónon
fogadta őket a királyasszony és a következő beszédet
intézte hozzájuk: "Ügyeinket minden részről veszedel-
mek környezik ... Veszélyben van ezen ország koro-
'nája ; veszélyben saját személyünk s kedves gyer-
mekeink. És elhagyatva mindenleitől, a magyarok
híres fegyveréhez, vitézségökhöz és hűségőkhöz folya-
modunk. Hűségökre bízzuk magunkat és gyermekein-
ket: beléjök helyezzük minden reményünket ... " E
lelkes beszéd lángra gyúlasztá a jelenvolt honfiak
'keblét; Száz meg száz ajakról egyszerre hangzott e
szózat : "Életünket ésvérünket királyunkért, Mária
Teréziáért !"

Be is váltották ígéretőket. Vitézségökkel s kitar-
tásukkal sikerűlt a királyasszony birtokainak legna-
gyobb részét megmenteniök.

Mária 'I'erézia soha sem is feledkezett meg a
magyarcz áldozatkészségéről. A magyar főhívatalo-
.kat nem idegenekkel, hanem magyar főurakkal töl-
tötte be. Magyar nemes ifjakból magyar' testőrséget
,alakított ; kitúnő érdemek elismerésére a Szent-Ist-
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ván-rendjelt alapította. A köznép jólétéről is gondos-
kodott. Könnyített súlyos terhein és szabályozta az
igazságszolgáltatást. De a legnagyobb jótétemény a
.köznépre nézve Mária Teréziának iskolatörvénye volt.
.Elrendelte ugyanis, hogy minden falusi községben
népiskolákat állítsanak.

Azonban nemcsak elemi, hanem közép- és főis-
.kolákról is gondoskodott és Selmeczen bányász-aka-
démiát állíttatott. Igen vallásos asszony lévén, több
-püspökséget alapított. /

Alatta hazánk területe is gyarapodott. Fiutne
tengermelléki várost Magyarországhoz kapcsolta. Ké-
sőbb a temesi részt és Lengyelország fölosztása alkal-
mával a 16 szepesi várost is visszacsatolta, melyeket
még Zsigmond király zálogosított el a lengyeleknek.

A magyar főurakat mindig szívesen látta udva-
ránál Bécsben és kitüntetésekkel halmozta' el őket.
Ennek az volt a szomorú kővebkezméuye, hogy igen
sokan közülük Bécsbe tették át lakásukat. Elfelej-
.tették a nemzeti nyelvet, erkölcsöket és szokásokat
'8 elnémetesedtek. FianmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. József.

kitűnő eszű ember volt, ki népeinek igaz boldogságát
.akarta, Azonban semmibe sem vette a meglevő tör-
vényeket; nem koronáztatta meg magát, hanem ön-
kényesen adta ki parancsolatait, Népei e miatt legjobb
rendeleteit sem teljesítették; s így látva, hogy a
.magyarokat és többi népeit csak saját törvényeik
szerint kormányozhatja, visszavonta rendeleteit. Mi-
.előtt azonban teljesen a törvényesség útjára térhetett'
.volna, legszebb férfikorában meghalt. Kertársa volt
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WASH INGTON G Y Ö R G Y ,

(olvasd Vesingtu György), ki a távol Amerikában az
oda települt angolok számára független hazát szerzett.
Odáig Amerikának minden országa Európának vala-
mely népéhez tartozott. Ő, mikor látta, hogy Ame-
rika népei mindig szegények és elnyomottak marad-
nak, míg az európai Angolországból igazgatják őket,
fegyvert fogott az angolok ellen és gyakorlatlan sere-
gét föllelkesítve, kivívta hazája szabadságát. Igy ala-
pította meg, ezelőtt száztizenegy évvel, az amerikai
Egyesült-Államokat, melyeknek területe oly nagy
most, mint egész Európáé s mely a föld leggazdagabb
állama. E köztársaság első elnöke a rendkívül szerény,
munkás és eszes Washington lett, Amerika, legnagyobb
embere.

B O N A P A R T E N A P Ó L E O N .

Az amerikai forradalom után kevéssel Franczia-
országban is kitört a forradalom. A franczia nemzet
sokféleképen elnyomott alsóbb osztályai föllázadtak
s magukhoz ragadták a hatalmat. Szabadságot és
egyenlőséget hirdettek. A nemeseket, gazdag főurakat

. s papokat részént kivégeztették, részént pedig kiűzték
az országból. Magát a franczia királyt és nejét (Mária
Terézia leányát) is vérpadra hurczolták és kivégezték,
mivel az új törvények ellen fondorkodtak.

Ily tettek láttára majdnem egész Európa fejedel-
mei egyesültek Francziaország ellen. Köztük volt ter-
mészetesenkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF er ence császár is, Magyarország akkori
királya. A frariczia nemzet azonban ily számos ellen-
séggel szemben hallatlan erőt és vitézséget fejtett ki.
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Lángeszű vezerel a szövetséges fejedelmek hadait
ismételve legyőzték. Legkitűnőbb vezérök volt a fiatal
Bonaparte Napóleon, egy egyszerű ügyvéd 'fia, ki
Francziaországnak utóbb császára lett.

Ferencznek is egyik tartománya a másik után
veszett el. Szorongatott helyzetében a magyarok áldo-
zabkészségéhez fordúlt. S mint annak idejében Mária
'I'erézia, úgy most Ferencz sem csatlakozott a hű
magyarokban. kiket Napóleon hiában szólított fel a
királyi családtól való elszakadásra. Alig volt Euró-
pának országa, melyet Napóleon meg nem alázott
volna. Pl. ő szűntette meg a német-római császár-
ságot, melyet még Nagy Károly alapított.' Ellenben
vereséggel kellett visszavonúlnia Oroszországból, hol
seregét különben inkább a rettenetes hideg tette
tönkre. Akkor egész Európa szembeszállt vele s ő egy-
ideig bámulatos szerencsével küzdött. Végre azonban
ismételt en legyőzték s az Atlanti-oczeánnak egy
távol szigetére, Szent-Ilonára küldték száműzetésbe, hol
1821-ben halt meg.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lllA G Y A R O R SZ Á G L E G Ú JA B B K O R A .

Széchenyi Istv;lu gróf

más jó hazafiakkal együtt, Napóleon bukása után,
arra törekedett, hogy a folytonos harczok ban kimerűlt
nemzetet gazdaggá, műveltté és szabaddá tegye. Fia
vort Széchenyi Ferencznek, a nemzeti múzeum alapí-
tójának. A Napóleon ellen folytatott háborúkat végig-
küzdte s azután mint polgár akart használni hazájá-
nak. Szorgalmasan részt vett a -közügyekben.

A nemzet fejlődésének tekintetében legfontosabb
/
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tette volt a magyar tudományos akadémia alapítása
Ezen intézet föladata magyar nyelven terjeszteni a
tudományt. A lángbuzgalmú Széchenyi jószágainak
egy egész évi jövedelmét, 60 ezer forintot ajánlott,
föl az akadémia számára, Mások is követték e haza-
fias példát.

Széchenyi Istvánnak nemzetünk még sokkal töb-
bet is köszönhet. O kezdte meg a Duna és Tisza
szabályozását, ő honosí~otta meg a lóversenyeket,
(melyek által a lótenyéíatés sokat nyert), a gazda-
sági egyesűleteket, ő építtette a nagyszerű lánczhídat
Buda és Pest között stb. Sőt mint író is fellépett.
Munkásságra, takarékosságra intette nemzetét. Mel-
lőzni akarta a kiváltságokat és a nemzet teljes ere--
jét szerette volna kifejteni. Ezt el is érte.

Az ország anyagilag és szellemileg gyarapodott.
A gyár- és kézmúipar, valamint a kereskedelem emel-
kedett. Jeles írók s költők is támadtak, mintkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVör ö s-

r J .wr ty, P e tő fi, Ar a ny, E ö tvö s J ózse f báró stb.
Vele egyidőben lépett fölnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K ossu tlt T ,ajos,

ki egyszerű ügyvéd létére csakhamar vezérszerepre
küzdötte fel magát. Az 1848. évi országgyűlésen fő-
kép az ő lelkes szónoklatai bírták reá a bécsi kor--
mányt, hogy teljesítse a magyar nemzet kíván-
ságait.

Az ezen országgyűlés alkalmával alkotott tör-
vények összefoglalják és bővítik a nemzet eddigi-
jogait és szabadságait. Ugyanis határozattá lett, hogy
1. az országot feleles min iszté r ium kormányozza; -2.
hogy Pesten évenkint o r szá ggyű lés t tartanak, melyre
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a követeketkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAképvise le t alapján választják; 3. hogy Er-
-délyt Magyarországgal egyesítik; 4. hogy a nemesek
is fizetnek adót; 5. hogya, sa jtó szabad; 6. hogy a
keresztény va llá sok egyenlők; s végre,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 . hogy ugyan-
azon bírák ítélnek nemesek és nem-nemesek fölött s
így a tö r vény e lő tt m inden honpo lgá r egyen lő .

De már akkor is veszedelmes forrongás mutat-
kozott az ország nem-magyar ajkú lakosai, neveze-
tesen a szerbek, románok, tótok és horvátok kö-
zött. Sőt J e la s ic s , horvát bán, nyiltan föllázadt a
magyar kormáuy ellen; példáját követték - titkos
ellenségektől fölbújtogatva - más nemzetiségek is.
Látván e szomorú polgárháborút, a különben is be-
teges F er d in á nd király a trónról lemondott. Gyermeke
nem lévén, őt törvény szeréut öcscse, Ferencz Károly
főherczeg követte volna.

Azonban ez is legidősebb fia javára leköszönvén,
I . F e r ence J ózse f lépett trónra. Magyarellenes tanács-
adói alkotmányunkat megszűntetni, hazánkat pedig
az osztrák birodalomba beolvasztani akarták. A nem-
zet e miatt fegyvert fogott, Kossuth Lajost kormány ..•
zónák választotta és hősiesen védelmezte jogait. Csak
akkor sikerűlt azt legyőzni, midőn az oroszok rop·
parit sereggel jöttek az osztrákok segítségére. Vilá-
gosnál (Aradmegyében) rakta le fegyverét a magyal'
hadsereg G ör gey Arthúr fővezérlete alatt. Kossuth és
a szabadságharcz több nevezetes férfia külföldre me-
nekült, míg másokat kivégeztetett a győztes hatalom.

D eák F el'enez,

ki Széchenyivel és Kossuthtal együtt már azelőtt is
buzgólkodott, benn maradt a hazában, meg lévén győ-

*
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ződve, hogy Isten nem vesztheti el nemzetét. Pedig
ezt a szabadságharcz után bekeblezték az osztrák
császárságba és német hívatalnokok által kormányoz-
ták. A nemzet elégedetlen volt, de csendesen tűrt.
Ausztriát eközben súlyos csapás érte. Olaszországi
tartományait elvesztette és Németországból is ki-
szorították.kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D eá k Ferencz ekkor gyönyörű szónoklatokban
sürgette a fejedelmet, állítná vissza hazánk függet-
Ienségét s régi alkotmányát.

Végre belátta a bölcs fejedelem,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I. F erenez József,

hogy az országok ereje csak a népek elégedettségé-
ben rejlik; Pestre országgyűlést hívott össze s 1867-
ben, kevés kivétellel, megerősítette az 1848-iki tör-
vényeket. Felelős magyar minisztérium ot nevezett ki
BS azután jóváhagyta ezen országgyűlés legfontosabb
törvényét, t. i. azt, mely a de legá czió t megalkotja. Ez
olyan testület, hol a magyar és az osztrák ország-
gyűlések által kiküldött tagok a két orszá got közö-
sen érdeklő ügyekről tanácskoznak. - E kiegyezés

. létrehozásában főérdeme volt az önzetlen és mérsé-
kelt hazafinak, Deák Ferencznek, kit a nemzet a
maga bölcsének nevezett. A király 1867 június 8-án
megkoronáztatta magát; s e napot ép oly örvende-
tesen üljük meg iskoláinkban, mint a mily bánato-
san ünnepeljük minden évben a haza bölcsének, Deák
[Ferencznek 1876 január 28-án történt halála emléke-
:I'zetét. Nagy királyunk példája ép úgy int bennünket,
mint nagyjainknak dicső emléke,. hogy
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«Hazádnak rendületlenűl

Légy bíve, ób magyar:

Bölcsőd ez s majdan sírod is,

Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kivűl

Nincsen számodra bely,

'Áldjon vagy verjen sors keze,

Itt élned, halnod kellbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIs







UgyanazLKJIHGFEDCBA

, •. lla lánosan engedélyezett nép jsko la i tankönyvek
I

nlegjelenteknmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SINGER és WOLFN .ER könyvkereskedésében
B udapest, A ndrássy-ú t 10 .

K épes M agyar Olvasókönyv. SzerkesztettekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKomá r omy
La jo$ , La kits Vende l és P é te t' fy Sá ndo r ,

Az 1. osztály számára, (ABC és olvasök.) erő-
sen bekötve _
ára erősen bekötve _

A miniszt, enged •
s zamabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A II.« «

A IH. «

A IV. c c

Az V - VI. oszt. c

F öldrajz. A miniszteri tanterv utasítása szerint s a
nagyo bh 'városok viszonyaira való -tekintettel
szprkpszteUék La kits Vende l és Neiger Sén -
do r . Átnézte Kiss A,'on .

A népiskolák TV. osztálya számára, 15. kiadás,
ára bekötve --- --_ 28 c 1888-17358

A népiskolák V-VI. osztálya számára, 6. ki-
adás, ára bekötve..; 36 «

T örténelem . A magyarok és más népek multjából
vett életrajzok ban, elemi népiskolák számára
í r ta Ma ye? ' M iksa . Átdolgozta Má r ki Sá ndo r :
9-ik kiadás, Ára ,._- = r -, --_ _ _ 30 « 1888-17358

Szám tan i gyakorlókönyv . Eszszerű következtetések
alapjára fektetve, írta Schwa r z Mór állami
isk. tanító •

A népisk. II. osztálya számára, 1-100-ig ter-
jedő számkörben, 3. kiadás, ára bekötve 20« 1888-·17358

A népisk. I l l, osztálya számára, l-'-1000-ig
terjedő számkörhen, 4 kiadás, ára bekötve 24 c 1889-19906

A népisk. IV. osztálya száiáára, lIZ egész szá-
mok és törtek kőréhöl. 3. kiadás, ára bekötve 24« 1888-17358

A népisk. V-VI. osztálya számára. ara.,; 36« Ugyanaz
E gészségtan népisk. számára. Irta O r bók Mór , át-

nézte d r . P á va y G á bo /' , az országos közegész-
ségügyi tanács tagja. Bekötve ára 20 c 1888-17358

Épen m .o s t jelent meg:
N ém et nyelvtan i gyakorlókönyv népiskolai használatra irta Hoff-

ma nn Mór . Ára erősen bekötve ,._
Vagy két részben: 1. rész 25 kr., II. rész 25 kr,

M agyar nyelvtan irta Komá r omy La jo s .
A népiskolák ll. oszt számára bekötve _
A ' lll. « « « _

A « IV. « c « _

F ölllrajz a népisk. Ill. oszt. számára irták La kits Vende l és
Ndgl"l' Sá ndo r . Ára kötve --'- --, --_ -__ • ._ ]2 k r.

, «

20 kr.
30 «

36 «

40 e

70 «

1889-14529
1888-17350

Ugyanaz
Ugyanaz

1889-25199
e

50 kr.

15 kr.
20 kr.
20 kr.

'-= -= = = = --= c '-= ,,= = = =
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