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· A Kuttner-féle iskolai könyvek' nagy elterjedjsnek örvendenek.

A kiadó ur e külső sikerhez az erkölcsit is óhajtváh csatolni, szerző

meghalálozása folytán engem hivott föl.. hogy e könyvek ujabb kiadá-

sait sajtó alá rendezzem, és a pad. kritika követelmlnyeihez is lehető-

leg alkalmazzam. A jó kelendőségű müvek rendszerét nem kivánja fel-

forgattatni ; de ki kételkednék abban, hogy e rendszer keretén belül is

sok lényeges javitás eszközölhető ? - A tanügynek tehát jó szolgálatot

vélek tenni, midőn a kiadó kérésének engedve, e ·k~zkézen forgó isko-

lai könyvek lehető tökéletesítésére törekedem.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M .M .

[)ie ~uttnet'id]en ~d]ulbüd]er erjreuen fid] eincr groflen merlírei.

tung. ~acflbem ber ~err merleger biejem iiuflerlid]en ~rforg~dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa u d ] ben

mornlifd]ell ~inaufügen moüte, [orberte er mid] n a d ] 2lbleben bes merfaffed

auf, bíe neuen 2lufIagen genallnt~r lffietfe burdjaufe~ell.· unt> ben í)'orbe.

run gen ber lliib. ~ritif möglid)ft anaullaffen. ~as ~~ftem ber red]t ge'

flld]tell !Büd]er tuünfd)·t ber merreger nid]t ülíer ben ~aufen getuorfen au

fe~ell ; bod] tuer tuurbe tuo~l atueífé(ű:bafl felbft im ma~men biefes SI1'

ftemi! niele tuefentIid]e merbefferungen angebrad]t tuerb en fÓllnen? - ~d]

glaube bemnad] ber ~ad?e einen guten I~}ellft au Ieijten, inbem id] ber

!Bitte bei! merregers, í)'olge 1~ifte1t;b~.biemöglid]fte merbefferullg biefer tudt,

bcróreiteten 2e~r.liüd]er anftrebe.
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1. Szakasz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Magyarország' története a legrégibll időktől fogva a

királyság alapitásáig.

(- 1000 Kr. u.)

- Hazánk egyes országai mikor említtetnek meg
először a történelem beli ?

Haz.á,~*..egyes országai a rómaiak idejében emIíttetnek
~eg ,1egelos~~r. Kr. ~. a 3. század vége felé a rómaiak le-
Igáztak Illynat, vagyIs a mai Dalmatiát és Horvátorszásot.
Augustus császár uralkodása alatt P ann o n i a a mai E1a-
gyarország dunántúli része is a római világbirod'alomboz lett
csatolva.

I.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. a fi reljIIit t.

(l3erdlil'flfe 1[ngurns oon den öfterten 2)eiten Bis 5~r
(l3ründuÍlg des Jftönigtllumes. .' '.'

(- 1000 n. ~~r.)

- ~ann werben eingeíne Eiínber unjeres matedanbe~
in ber @efdjidjte öum erjtenmnle ermühnt ?

~in3e(ne Biinber tlnferes1naterranbe~ merben oum erjtenntníé
3tlr Bett ber mömer er\tJii~nt.. @egen @nbe be~ 3. ,sa~r~tlnberts
.n. ~~r. murbe ,sUt)rien, b, 9. bas je~íge ma(matíen uno stroatíen
non ben mömern unterjedit. ~nter ber megier.un~ bes staifer~ ~ugu:
fhls murbe aud) ~ a.n non ten, .b, f). ,bas Je~tge Ungarn Jenfeits
ber Sl)onatl bern römi] d)en m3eftmd)e elnnerletbt. ..
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- Mely népek laktak akkor hazánkban?

. , Du!;án túl aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP ,a'n non o k laktak, ezért nevezték azt a
vidéketzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.L a ~ no.? 1a r: ak; az ország északnyugati részét a
9-?- a d german torzs buta; a Duna és Tisza folyamok közt a
J asz oktanyáztak ; Tiszán túl s Erdélyben adá k o k Hor-
vátország- s .J?almátiában pedig az ill Yr e k. Kr. u. a 2. szá-
zad~an IIIynan s Pannonián kivül még Dácziát is hatalmokba
kentették a rómaiak.

- Milyen hajlékokban laktak e népek?

.. " Kuny~ók- ~s sátorokban laktak, földmiveléssel keveset
törődtek, többnyire baromtenyésztésböl és vadászatból éltek
s a harcz volt legkedvesebb foglalkozásuk. .

- Sokáig birták-e a rómaiak Dácziát?

, ~r. u. a harmadik századig; ekkor távoli északról ger-
~an torzse,k n~omu}tak ~z országba, nevezetesen a n u ati
gothok, s kiszoritották a rómaiakat Dácziából. y g

- Sokáig tartózkodtak-e itt a germánok?

E?,y századig, vagyis míg a hun o k be nem nyomultak .
az orszagba. '

- Kik voltak a hunok?

1:- ~ u n o k a szittya (scytha) népcsaládból származó ha-
ta~mas nep ;oltak, mely sokáig kóborolt Középázsia pusztáin,
mIg a ~75. evb,en,Kr. u. Balam?ér vezérnöksége alatt átkelvén
a Volgan, Európába nyomult s Itt hatalmas birodalmat alapitott.

- Ki volt a hunok leghíresebb fejedelme?

A leghiresebb s leghatalmasabb hunfejedelem Att i 1a
volt.,Csul?,án.ne~ét~l.is ~ettegtek a görögök s rómaiak, valamint
Europa többi nepel IS, es "isten ostorának" nevezték el. _

- Melyik volt legnevezetesebb csatája ?

~e~.nevezetesebb csatája az volt, melyet a kat a 1au n i
m,e z o k ~.~ Chalons sur Marnenál (mondd: Sálon szür Marn-
naD az AetIUS alatt egyesalt római s góth hadsereggel vivott,
(401. Kr. u.).

-7-

_ $eld)e' möltetid)arten óe\Uo1)ntenbama~$3uniet ma~

tedanb?
~en1eit~ 'eet ~onau tuo~nten ~ a ~ non i e~, 'ea~et ~ietí

iene~ 2an'e ~ ann o n i en; im nor· 'etuef~hcr,en'XfJetletuo~nte bet
etmaniíd)e 6tamm bet Du abe ll; oroií~en bet, SDot;auu~~ bet

~f)eií3fJauften~ a ~ ~ 13 i e r, ien1eit~bet 'XfJetfl-~n'cn~6tebenbu~gell
bie '~ a c i e r uno in sttoatien unb ~~lma,tten ..'ete ~ 11~ t tet.
muaet ~a~tíen unb ~ann~nien ~a~.en ftd) 'ete ~oJner tm 2. ~a~t= .
f)unbette n, G:.1)t.aud) ~acten~ bemad)ttgt:

_ $ie Iebtert biefe möltetfd)arten?
6ie lebten in ~ütten unb BeHen, trieben tuenig mderb~u,

néif)rten fid) meift non 'eer mie1)oud)t uno ~agb, unc janben tf)t
liebfte ~eíd)éiftigung im striege.

_ Sjaóen bie ffiömet S)acien lange óelJau~tet?
~i~ ill~ oritte ~ci1)r1)un'eertn. G:.1)r.,;dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'e a tamen a u ~ fern,em

91or'een getmani1 d)e 6téimme, nament1t~. ® e í t 13 ot 1)en tlt~

2anb, unc !:ler'etéingtenbie 91ömet au~ ~aeten. ,
_ Ilnb 1)aóen fid)bie@etmanen lange 1)ietóelJau~tet?
~in ~(1)r()unbert lang, bg ~Uln@;infaUebet ~ u n n e n.

~. $et nicren bie s j u n n en?
~ie ~unnen tuaten ein méid)tige~mon au~ bet fc~t1)ifd)~n

mönetfamme,ba~ fid) langeinben mittelafiatií~en6tel'l'en 1)erum~
trieb bi~ es urtter mnfüf)rung Balambér'~ um b a ~ ~(1)r 375 n.
G:.f)t.'übetble ®olga in @;utOl'aeinbtad), unb 1)ier ein getualtig~~
91eid)gtűnbete.

_ $ie lJief3bet óetü1)mtefte g:ütft ber Sjunnen?
~et b~tű1)mtefte unb méid)tigfte ~unnenfütft t u a ! mt t i [ a .

mOt [einem bloaen 91amen ~ittettell ~ie ®ried)en unb, 91ömer"10:
mie aud) bie ű(nigen ~öner @;urol'a'~ uno nannten t~n ,,®etael
®otte~.iI

_ m5eld)e\Uat non [einen 6d)lad)ten.bieóetü1)mtefte?
~ie \\toflartigfte 6 d )la é f) t tuat bie nujben fatal~unif d)cn

~ el bet II bei G:.1)alon~fut ill1arne (jpr, 6d)alon aUt ill1atlt~,
tueld)e et gegen bie unter metiu~ nereinígten rőmií d)en uno got1)t=
íd)en ~eete lieierte. .
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- Minő teljedelme volt birodalmának?
A hunbirodalom kiterjedése Attila alatt volt legnagyobb

mert a Rajnától a Volgáig s az adriai tengertől a balti tenO"e~
rig terjedt. o

- Mikép vég:ézte életét, e hatalmas fejedelem?

. , R~ma ellen ..indítot,t egyik ha~~~ratáról visszatérvén, egy'
királyleánynyal unneple menyekzőjét. A fényesen rendezett
~ako~a alatt o~y mértéktelen ivásnak adta magát a különben
IS vermes AttIla, hogy álom közben erős orrvérzésben ful-
ladt meg.

.- Mi lett a hunbirodalomból Attila halála után?

Attila. halála ut.án fellázadtak ,a" meghóditott népek az
elhunyt fejedelem viszálkodásban elo fiai Ell á kIr 11 á k
é,~ Den gez i c 8 ellen; a keleti góthok s gepidák ~ergődtek
fouralomra, s a hunoknak csak kis része vonult Erdélybe.
Ezeknek utódai, a .~ésőb,b bejött m~gyarokkal sz é.k e 1y e k
neve alatt egy neptorzszse olvadtak os sze, mely mal napig is
fenmaradt.

- A hunok után a magyar melyik rokon nép-
faja birta még az országot?

Az a var ok, kik a hatodik században Ázsiából jöttek
Baj á n nevü fejedelmök alatt az országot elfozlalták s ter~
jedelmes a var bir o dal m a t alapítottak. o

Azonban a hadi szerenesének többszöri változása után
Nagy-Károly császár hét évig tartott rettenetes háborúban
teljesen megverte őket, s igy nemcsak birodalmok oszlott fel
hane~}k m~guk is ~in~~mkor~'a elt~nte~ az események szin~
helyerol; utan ok pedig többnyire szlav nepek kerítették hatal-
mokba az országot.

- Hol laktak őseink,.a magyarok, ez ország meg-
hóditása előtt?

Óseink Kr. u. 884. évig Középázsiában laktak. Ez idő
tájban 7 törzsre oszolva, 7 vezér alatt .a mai Besszarábiába
8 Moldvába vonultak, itt uj hazát alapítottak maguknak me-
lyet Et eIk ö z nek neveztek, a mi némelyek szerint 'v í z-
kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö z t jelent, mert ama vidék sok viz között fekszik.

_ ~eld)e ~u~be1)nung 1)atte [ein ffieid)?
Iluter cieiem %ürften f)atte bas ~unnemeid) [eine grötte mu~

'Def)nung edangt, benn e!3erftredte fid) com mf)e,in bí!3nut jffiolga,
unu nom abriatí] d)en ói!3num balti] d)en ill1eete.

_ ~ie mar ba~ 2eóen~enbe bieíe~ rnüd)tigen g:ürlten ?
:l1addeinet ~eimtef)t atl!3ein em í's:e{böugegegen,mom, feier~e

et urit einer ~önig!3tod)tCt fei~le metma~)hmg. ~efUtd) ~utu,e 'Ote
~od)lleitsfeiet begangen, mobei bet 09l1ef)\1IboUól~ttge ~thla ftc9 fo
unméi\3ig bern 'Xtunte etgaó, bat if)n im 6d)lafe em gefttge!3 :l1alen~
bíuten etftiéfte.

_ ~ie erging e0bern ~unnem:eid)e nad) ~ttiía~ %ob ?
:l1ad) oem 'Xobe mttHa'!3 etf)ooett fid) 'oie untetÍ,od)ten mölfet

gegen [eine in 3mift lebenben 6~f)ne ~ 1..1á t, Sr, na f unc ~ ell:
ge 1; i c s, bie qftgotf)en uno @e~t~en etfall1~ftel~ 'oleO~,erf)ettfd)aft
imonur ein nemet 'Xf)eil bet ~unnell nog lIad) 61eóenóurgen, beHen
~1ad)fommen mit ben [pöter eillgeltlunbetten illCaMaren unter b~m
~amett (5 ~é f 1e r ~u einern mo1t!3ftamllle tJetfd)mol~ett, ber ftCÍ)'
ói!3 auf ben f)euttgen 'Xag erf)alten f)at.

__ ~eld)er ben 9Jlag~aren nennonbte ~on~ftarnrn óe)af>
nad) ben ~unnen bieíe~ 2anb?

~ie mb at e n, oie im fed)ften Saf)tf)unbert au!3 mfien ~nme~l,
unter if)tem ~ütften )8 a j á II ba~, 52anb ereberten tmb f)tet em
au!3gebef)nte!3mb a ten r eid) grünbeten. ," '"

Snben mnrben fie nad) mef)rfad)em jffied)feL~e!3sttt~g,!3g1ude~
bon Staifet starl 'oem @toflen nad) einern fd)reéfltd)e,n st~tege, b~r
[ieben Saf)re ocuerte, géinolicf)gei d)lagen, uno fo löjíe ftd) n~~~ aUem
H)t gan~e!3meicf)auf, fonbern jie fe1óft betfd)\tlanben audi f~tt tmn~et
bon oem 6d)au\)La§e bet ~teignifie. ~)1ad)íf)nen bemad)ttgten ftCÍ)'
be!352an'oe!3meijt ffabifd)e möUerfd)aften.

_ ~o lebten únjere morfa1)ren, bie Ungarn eber 9Jla:o
g~aren tor ben @roóetUllg bieíe~ 2anbe~ ?

ünjere morfaf)ten tebten ói!3 ~um Saf)re 884. nad) ~f)t. in
illCitte1,mfi en. Um bieje 3eH ~ogen jie in 7 6titmme getf)etlt uni>
unter 7 mnfüf)tetn in ba!3 f)eutige )8effataóien uno 'oie illCo('oau,11)0
he fid) eine neue ~eil!l~tf) g~ün~eten, Qie í~e ~ t e ~f e ~ (Etelköz)
normten. \tla!3nad) ~tl1tgen [coiel a(!3 3 Itl t f d) en r 1u\3 LXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa IIb óe.
beutet, ba jene @egen'o nltlif~en nielen ~(üffelt Iiegt.
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- Sokáig maradtak a magyarok Etelközben?
, Etelk?z s~m -~aradt állandó, lakhelyök, mert a míg ők
északon haborut viseltek a bolgarok törtek be országukba
pusztítot!ak s gYPk~Iíák a' védtelen aggokat, nőket s gyerme~
keket. Foleg ez lllditotta a magyarokat arra, hogy jobb hazát
keressenek. .

Ekkor átvonultak Gal i c'z i á n, átkeltek a Kárpátokon
s Munkácsnál állapodtak meg, ahol megpihentek a fáradal-
mak után. (889.)

- Kit választottak meg fővezérök- vagy fejedel-
möknek?

, ~ ~ét nemze~ségn~k szorosabb egyesítése végett még
~telk?zbol .volt elllld~laskor elhatározták a vezérek, hogy
fov~zer~? ~eJedel~et valasztanak. Megválasztották pedig a 7
v~zer kozul, a leg~lemedettebbet s legérdemesebbet, a tisztes-
~eges 70 ~vesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA I 'P 0 s t ; de mivel ez hajlott .kora miatt nem
e~zett magaban eleg erőt a kormányzásra,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA rpád nevü fiát
~~lasztottá~ me~ helye~te" s, örök hűséget és ragaszkodást es-
kudtek neki s fejedelmi hazanak.

- Milyen vallásuk és szokásaik voltak akkor a
magyaroknak?

!aIIásuk több istenséget hirdetett, de ezek közt mégis egy
1e g f o b b 1ény t tüntetett ki, metyet Ist enn e k neveztek.
-" , Különös en szent volt előttük az esk ü , melyet azzal

erosltettek meg, hogy ereikből vért -bocsátván ki, azt vizzeI
v~.gy borr.al vegyítették össze s megitták, ezzel azt akarván
kíjelentení, hogy az esküszegő vére épen ugy folyjon.

- Hogyan volt felosztva az ország a honfozla-
~cl~?A o

, A 9. sz~zad ~.ége ~elé, tehát mikor őseink még nem fog-
laltak el, hazánk tobb reszre volt szakadva' a Duna és Tisza
közti vidéket a bolgárok bírták Za 1á n u~alma alatt· - a
Tisza és Erdély közti földön a khazarok laktak Mar ó 't feje-
delmök alatt; - a Duna, Tisza és Maros közti területet olá-
hok bírták G 1á d uralma alatt; a felső Vágvidékek pedig
S z vat op 1u k nagy Morvabirodalmához tartoztak.

- ~1ieóen bie ID1ag~aren lange in ~te{fö~ ?
muef) in ~teIfön ~atten [ie feinen bleibenben l5i§,benn ttla~renb

[ie im ~orben strieg fÜ9rten, óra ef)en bie ~ulgaren in i9r ®eóiet
ein unb morbeten unb plúnoerten bie ttle~rlofen @reife, ~rauen
unb stinber. ~auptfiief)(ief) baburef) murben bie Ungarn veranlal3t,
ein cnoeres befferes matedanb oU fuef)en. -

l5ie Jogen barauf buref) ®aH~ien, iióerftiegen bíe starpatgen
unb liel3en fief) óeí 9JCunfác~ nieber, mo He 40 $tage von i9ren
I5trapa3en ausru~ten (889).

- ~en tolff)1ten [ie ~u iqtem oberjten ~üqrer eber
~ütften ?

~amit bíe fieóenl5tiimme enger mit einanber nerbunben ttlür.
ben, benor fie ~te(fö3 bedienen, befef)loffen fi,eeinen ~auptanf,~~rer,
einen ~ürften öU ttlii91en, uno fo ttlii9{ten [ie unter ben 7 ~u9rern
ben iilteften unb berbienftvoUften unter íbnen, ben e~rttlürbigen
70;jii9rigen Á lm os 3um ~ürften; ba oie] er eber ttlegen íetnes ~0gen
~Hters fief) für öU fef)ttlaef)öum 91egiereu fii~{te, fo niurbe [ein 1509n
Á rpád gellJii~lt, uno i9m fef)jtJureu [ie emige $treue unb mn9iingo
lief)feit an [ein %ürftengefef)leef)t.

- ~eld)e ffie1igion unb toefd)e ®eóraud)e qatten bamag
bie Ungarn ?

~9re 91e I i 9 ion mar mielgötterei, ieboef)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmít bOr,llJiegenber
mnna9me eínes einnigen ~ ö ef)ft e n jill ef ens, bas [ie Ist e n
nannten,

moröügHef) ~emg llJar i9nen ber ~ ib, ben [ie baburef) be;
lriiftigten, ban fie i9r ~lut, ttlelef)es fíe bur~ mufri~en einer. miler
erbieíten in ein ®efiil3 mit jillaffer ooer jilletn -öufammenmtfef)ten
uno es ~lsbann tranfen, nioburdiongeoeutet roercen [cííte, bal3 bas
~[ut bes 9JCeineibigen eben]o fliefjen merbe.

- Wie mar ba~ .2anb bot ber @rObetUng einqetűeiít ?

®egen ~nbe be~ 9. ~a~r~unbert~, .a(fo oor ber ~ro&erung
beSferben bmef) únjere morfa9ren mar unjer matedanb tn mebrere
$tf)eHe gefllalten:' bas ®eóiet öttlifd}en ber ~onau unb $tgeif3 f)atten
~ulgilren unter ber ~otmal3igfeit .8 alá n's inne j - ba~ öllJífef)en
ber $tgeil31lllb Eííeóeilóürgen gelegene 2anb bellJof)nten ~9aoaren
unter bent ~ürften 9JCarót; - bie $ebiete 31lJifef)en ber ~onau,dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f l
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,
A r pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAáZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd .

(889-907.)

- Mit tett Árpád a fejedelmi szék elfoglalása után?
.. Árpád főfeladata akkor az ország meghódítása lőn. Elő-

szor IS Munkács környékét szállta meg csapataival, s mig
ezek egy része ott várat épített, egyes hadosztályok Ungvárt
s a Bodrogvölgyét fogJalták e]. Ezután Ta s Sza b o l c s és
T ö h ötö m vajdakat küldte Arpád Marót ell~n. Ez ellenállás
n~lk~l meghódolt, Töhötöm pedig Erdélybe nyomult s azt
szintén elfoglalta.Z alá n nagy félelmében átengedte nekik a
Zagyváig terjedő vidékeket, az a 1 pár i csatában pedig (893)
or~zál?a tö~bi részeit is elvesztette. Árpád Arnulf német csá-
szart IS segitette Szvatopluk morva uralkodó elleni háborújá-
ban; a. magyar vezérek Nyi t r á t (Zombor) foglalrák el,
~a9a Arpád, pedig átkelvén hadai val a Dunán, a dunántuli
.vidékeket szalIta meg., .

- Mit tett Árpád e győzelmek után?
,E győzelmek után 34 napig országos ügyekről tanácsko-

zott Arpád a nemzetnagyj~ival. Együlés helyét Sze r - nek

(

i3

~f)eil3 unb illCaro!3 óeltlof)nten ~a(ad)et1 unter ber S)erríd)aft
@ IXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa b'!3; uno oie ®eóiete an ber eberen m3aag ge()örten ~um grol3'
miif)riíd)en ~eid)e' Ei b a t o ~ Lu f'!3.

,
A r p á d .

(889-907.)dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- ~ a ~ ff)at Árpád; naéf}bem er ben fürft1iCf)en ,®tu'f)I
beftiegen fJatte?

Árpád'!3 ~au~taufgaóe mar bon íe~t an bie Q;roherung Íle!3
Qanbe!3. Buerft Heti er oie llmgebungen illCunfác!3óeíe~en, uno 111ii9'
rene [ie bort eine ~efte allffüf)rten, etcberten eimelne S)eere?3,múH)et-
Iungen Ungbár unb Íla?3 ~obrogtf)aL Árpád íd)ic'fte nun b~e
brei m3ojltloÍlen : ~ a !3, ~ ~a IIo ( c s uno ~ ö f)ötö m ge(iet1 i l l C a r o t

au!3. ~iefer unterronr] fid) of)ne m3iÍlerftanD, unc ~öf)ötöm brang
nod) in Eiiellenlliirgen ein, uno untenucrj e!3ebenfaU!3. Slht?3%urd)t
~iel3 ibnen B a l á n ben QiinÍlerftrid) úi?3our Bag~ba, un~ be~(or
tn ber, Eid)lad)t bei stl(~ár (893) aud) ben übrigen ~f)etf fell1e?3
Qanee?3.Arpád Ieíftete aud) ~Hfe oem ileutfd)en Staiíer stlrnulf gegen
Eiltlato~luc'f, ben ~ef)er.rf d)er Íle!3illCiif)renreid)e!3' Ílie ungcrí! d)en
%eIÍlf)erren ncbmen 91c u t ~ a CBobor), unb er f~{bft füf)rte feine
<5d)aaren úber bíe ~onau, uno befe~te aud) ba!3 Qanb [en] eíts ber
~onm '

~ ~ a ~ tfJat Árpád naCf) bieien ~iegen?
91ad) biefenl5iegen berletf) fid) Árpád 34 iage [a~lg mit ben

@roflen ber 9?ation iiber bie Qanbe!3angefegel1f)eiten. ~en Ort, too
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nevezték el, s emléke maig is fenmaradt aPu szt asz er
névben., , , MdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr

Igy tette Arpád ős.e~~k~!landó lak,helyev~. agyarorsza-
got s ezzel haz-ánk alapítója Ion. Zol tan nevu fia maradt, a
kit 'még atyja éltében fejedelemnek választottak.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Zol tZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá n.

(907-947.)

- Mily idős volt Zoltán a fejedelmi szék elfog-
lalásakor?

Zoltán a fejedelmi szék elfoglalásakor csak 10 éves volt,
tehát B u l c s , Bot ond és Le hel derék férfiak álltak ol-
dala mellé tanácsadókul.

- Mi történt Zoltán kormányzása alatt?
A németek azt gondolván, hogy elérkezet,t a bossz~ s

megtorlás napja nagy hadsereggel nyomultak ele Pozsonyig ;
de a magyarok ~gy véres csatában annyira me~verték ők~t,
hogy nemességök virága a csatatéren maradt, királyuk pedig
csak nagy bajjal menekülhetett meg. A németekn~k akkor a.
Lee h melletti csata után évekig kellett adót fizetm.

_. Minő eredménynyel volt a németek elleni
háború azután?

Azután már elhagy~a a ~agyarokat a ?arczi szerencs,e.
AMe r z e b u r g molleti csataban (933) t~IJ\sen, megv~r,~ek
őket s számtalan fogoly került az ellenseg kezébe, Később-
ismé't vereséget szenvedtek; Zoltán pedig megunván a kor-
mányzást, hősies érzelmű fiának, a 14 éves Tak so nyn a k
engedte át a fejedelmi méltóságot.

Tak s O nZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy .

(947-972.)

- Mikép kormányzott Taksony ?
Taksony lánglelkű s harczvágytól hev~lő feje.dele~ le-

vén legelőször is Olaszországot szemelte ki harcsias torek-
vés~ czéljául. Győzelmesen nyomult elő Olaszországban s csak

bief c ~crfammlung ge~arten murbe, nnnnte man Sze r , tmb ~&
~ a t fid) bie Q':rimlerung berurt in bern 91amen P u szt a - Sze r bts
~eutc er~a{ten. '

Árpád mad)te nun Ungarn ~um Helbenben mufent~aIt unje-
tet ~otfa~ren, unb tvutbe baburd) cer ~egrünber. be~ ~atedan?es.
Q':t ~intediefl einen 60~n 8 olt á n, bet nod) bet [einen Beb~ettelt
Dum %ütften getvéUjlt tv,urbe.

Zol t á n.

(907-947.)

- ~ie aH mar Zoltán, ag er bie ffiegierung untmt ?
ml!$Zoltán ben fürfmd)en 6tuf)1 beftieg, rocr er erft 10 ,Ja~rc

art unb ole maderen ~JUtnner: B II 1 cs, Bot ond unb Le hel
tvl{rben if)m als ?natljgeber an bíe 6eite gefe~t.

- ~ a ~ gefdjalj tuíiljrenb ber ffiegierung Zoltán's ?
;nie ;neutf d)en, tvelÚ)e glaubten, b.an oie 8.eit ber ~erge{tul~g

unb 9rad)e für fic gefommen [ei, brcngen tit ~a~1retd)en6d)~!lren bts
~re~(JUrg nor ; nod) in einer ~eftígen 6 d )1 a d )t murben [ieberart
gefÚ)lagen bafl bíe ~1iítf)c if)re!$mbe1s bas 6d)lad)tfelb bebecrte,
uno if)r stönig fid) nur mit 9)1üf)eretten fonnte. ;nie ;neutf d)en
mujten n a d ) ber 6 d )la d )t alrt B e d) ,Jaf)re lang ~rtbut ~a~len.

- IDCHmeírűem @rfolge ,tuurben bie [emeren ~riege
gegen bie i)eutfdjen gefüljrt?

~on nun an ~atte fid) bas ~ríegsg1ücr bon ben UngarnXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa b :

getvenbet. ,Jn ber 6c9laÚ)t bei 9)1er feb ur 9 (933) murben [ie
gunoIíd) gefd)lage!l u~b unllu9lig~ @efangenefielen in ~einbe~. ~anb.
60bann erlítten [ie eme neue 9Ctebedage, unb Zoltán, múbe ber
megierung, trat bie %ürftenroürbe an [einen 14íuf)rigen f)elben:
mütf)igen 60f)n Tak s on y a b .

1iA a k s o n y .

(947-972.)

- ~ i e mar bie ffiegierung Taksony's ?
Taksony, ein [eueriger, non ~tiegsluft befedter %ürft, lla911t

fid) 3uerft ,Jtalíen ~um 8ie(e [eines ftiegetifd)en 6treóen~. Q':r
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óriási mennyiségü arany hadisaróz lefizetése után bírhatták reá
. :a visszavonulásra.

De szerencsétlenebb volt a németek .elleni hadjáratá-,
ban, mert 1. Otto a Lech mélletti csatában teljesen megver te
a magyarokat sLe hel észyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB u l c s vezéreket is el elfoéván
Regensburgban kivégeztette. '. o,

-' Mikor halt meg Taksony ? .
A folytonos háborúskodás fáradalmai közt ereje megfogy-

ván, Geyza fiát jelölte ki utódjának, s 972. évben meghalt.

G e y zZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa .

(972-997.)

- Mit tett Geyza uralkodása alatt?
Geyza békeszerető ember volt; abbanhagyatta a magya-

l.'okkal kalandos hadjárataikat, s a müvészet és ipar előrnos-
-ditása végett idegeneket, főleg. németeket hivott az országba.
.A keresztény valIás terjesztésére sok szerzetest hozott be s
Sz. Márton hegyén a hires be n.c z é,8 -k Ö 10 s tor t ulapitotta,
994- ben Esztergomban Adalbert prágai püspökkel megkeresz-
teltette Vaj k nevü fiát is, ki a keresztségben István ne-
vet nyert.

Ist V á n .

. (997-1000.)

- Mi tünteti ki különösen e fejedelem uralko-
-dását ?

E k~t~~ő ,fejedelem már uralkodása kezdetén a,magya-
,~:ok megtéritéséhez fogott. De a magyarok azt velvén hogy ősi
vallásukkal szabadságukat is elvesztik, Kupa vezé;let: alatt
fellázadtak. Veszprém mellett véres ütközetre került a dolog,
melyben a fölkelők vereséget szenvedtek, s a trónra törekvő
Kupa is elesett. A többi wezérek meghódóltak.

- Mi következménye lett e győzelemnek Istvánra
nézve?

E győzelem következtében István nemes törekvésének
, 'Szabad tél' nyilt, s most már még nagyobb buzgalommal ter-
jeszté a keresztén-ységet.Rendezte'az egyházi viszonyokat, s

brung in .staHen fiegreicf) bor, uno nur gegewdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB a E )Iu n g ein er
riefígen 6umme (s.ioIbe~Iie13er ficf) 9lücf3uge 6etucgel!.

~nglücf1icf):c tuar er abel' im .ltampfe gegen bie ;Deutf cf)ell,
benn tn ber ~(utt'gen 6 c f)(a c f) t a m 2 e cf)murcen bie Ungam bon
Otto 1. giinilftcf) gefcf)lagen, iEJré SJ~erfiíE)rer 1-,eh e 1 unb B uIc s
gefangen genommen uno in 9legen!36urg fJin~ericf)tet. .

- [Gunn fturo Taksony]?
, ;D~.e ill1üE)feIigfeiten einer, beftéinoigen S'triegfiíE)rung rieben

feme .ltrafte auf, er ftarb 972, irtbent er nocf)'borf)er [einen 60E)n
Geyza ilUjetnem ?J1acf)foIgerbe3eicf)net (Jatte. •

G e y z a .
(972-997.)

- 9JCu~t9ut Geyza tuii9renb feiner megierung~oeit?
Geyza mcr ein [rteoliebenber ~ann; er mcdite, ba13bie lln.

gm:n bon iE)ren cbenteuerlídien ~rieg!33ügen ubliejten, unb berte]
3ur iBeförberung ber 5tünfte unb &e\t)erb~tf)iitígfeit feiner ?J1atíon
niele ~rembe, befollber~ :tleutfcf)e in'~ 2anb. Bur merbreítung ber
cf)rifHicf)en 9leHgion He13er oieíe Orben~priefter tommen, unb
gt únbete auf bern $t. ill1artin~berge ba!3berüE)mteXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi B enebtftt n er-
.It (o f ter, .sm .saf)re 994 He13er aucf) [einen 60f)n Vaj k bon
?ltbaIbert, iBifcf)of bon I,lSrag, in &ran tcujen, uno erbieít berfeIbe
in ber ;taufe ben ?J1amen 6tefan.

S tZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe f a n.
(997-1000.)
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püspökségeket alapitott. Akkori időben legnevezetesebb cse-
lekmé~ye az volt, h.ogy k?ronát k~rt a pápától s azt meg is
:r;ye;'ven, nemcsak fejedelmi hatalmanak szerezhetett nagyobb
ervenyt, hanem a magyar egyház rendezésére s az e fölötti őr-
ködésre is teljhatalmat nyert. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . S Z AKA SZ.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A m agya rok tö rténe te az Á rpádházbó l szá rm azo tt
k irá lyok a la tt.

(1000-1301.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sze n t Ist v á n .
(~000-1038.)

- Mikor koronáztatott meg István?
István összehivtaEsztergömba a hit- s szeretetben egye-

sült országnagyokat, s Kr. u. 1000. évben augusztus 15-kén
Magyarország első királyává koronáztatta magát.

','«0
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t~un~!3. @r orbnete bie fird)rid)en ~erf)attJtiTfe tmb fé~te 5Bifd)life
ein. C5eillc óemedelli$\UerHJefte ~erfügung in jerter EeU mcr, ba\3
er non bern ~al>fte eine st'Cone cerlnngte tmb erbieít, \Uoburd) er
nid)t nur bie IDCad)tóeffer bereinigen íonnte, [onbem fid) tJoIIftiill'
bige ~oIIll1aÚ)t tJerfd)affte, oie .\tird)e Ullgarn!3 ilU orbnen, uni) űber
f elbe ~U \Uad)ell. - . .

I I . H tlrd jn itt.

(B e r d H d t t e d e r l l ln g u r n nnter d e n J iö n ig e n , uu~
dem 6 l> e rd H e d ' l f e A rpád .

(1000-1301.)

S t efa n der H e i 1 ige.

(1000-10~8.)

- m3ann marb ®tefan geftönt?
C5tefan berie] bie 911td) ®rauóen uni) me be ueretnten ®ro\3en

be!3 2anbe!3 nad) ®ran uno Lief3fiá) am 15. muguft be!3 3a~:'Cri$
1000 nad)dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(H ) 'C . a{!3erfter stőnig UlIgarn!3 frőllell.

2*
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-' Mire forditott István főfigyelmet?

István főtörekvése mindig az volt, hogy a keresztény
vallást az országban elteljeszsze s megszilárditsa. Evégett
templomokat s kelostorokat is épittetett s püspökségeket ala-
pított. Mivel belátta, hogy Európa keresztény népei a pogány
hitü Magyarhont folyvást nyugtalanitanák.

- Miféle .államintézményeket s törvényeket ho-
~zott István? '

Sok. állainintézményt hozott létre. Szabályozta az ország-
nak vármegyékre osztását, melyeknek élére egy-egy főispánt
állított kormányzónak, s ezzel megvetette a voltaképeni me-
gyei rendszer alapját. A ő idejében fejlődött ki határozot-
tabban a re:ri.diség is, mert már akkor különbség volt á 'fő-
ura k, nem esezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk és par asz tok között, sőt rabszolgák
is ,voltak még. István a külföldi fejedelmek példájára küIön-
féle országos méltóságokat alapított, névszerint a nád o 1'-

s ágo t sor s z ágb i r ó s ágo t.

-r-- Mit tett István a népmivelődésnek előmozdí-
tására?

István igen gazdag javadalmakat adott az általa alapi-
tott püspökségek-, apátságok- s más egyházi méltóságoknak,
különöseri avégett, hogy azok jövedelmeiből iskolákat is állit-
sanak a tanítókat alkalmazzanak. Keletkezett is sok kisebb-
nagyobb iskola,de ezekben jobbára csak nyelvtani, imádságot;
egyházi éneket és zenét tanítottak. . .

István 40 kötetet ajándékozott a pécsváradi kolostornak
az' udvari könyvtárból, mi igen jelentékeny könyvadomány
volt akkori időben, mert a jámbor szerzetesek bőrre másolták
a 'könyveket, s igy egy·egy könyv igen sokba került, .

- Kit jelélt ki utódának a király?
Magyarország jövőj ének biztositása ·végett egyetlen fiát,

a nagy gonddal nevelt Imr é t jelelte ki utódának, de ez atyja
s a jobb érzelmüek nagy fájdalmára 1031. évben meghalt. A

' mélyen megszomorodon agg királynak nem csekély gondot
okozott az, valjon ki tartja majd fenn ar uj vallást az ő halála
után?dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM é g négy herczeg élt akkor Arpád nemzetségéből:
Va z II 1 kicsapongó volt; Ko pa szL á szl ó fiait pedig,
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-. 2!itf ttJa~ mur ®tefan~ ~aulJtaugenmerf geridjtet?
~ie )8etbteitung uno ~efeftiguitg bet d)tiftH~en 9lef!gion

in [einem 2an'oe mcr fleH3[ein S'jauj)túeftteben. @~,ltefl 3U bieiem
.Btuede a u c f) Stird)en unb StWfier bauen. u~b gt~n?ete me9,rere
~i~tf)íímer ~enn et faf) l1Jof)l ein, bafl bte cf)nftl~cf)en ~oner
@uto:pa~ einf)eibnifd)e~ Ungam fortl1Jéif)renb beunruűigen múrben.

- ~eídje @efe~e unb ®taageinridjtungen madjte

Gtefan? b' @'
@r fCÍ)uf mebrere <5taaH3einriCÍ)tungen. @~ tege1~e te tn·

tf)eilung be~ 2anbe~ in .ítomttate, nou 11)elcf)e~le'oe~ einen Dber.
efj)alt a1~ )8ertualtet erbtelt, uno Iegte bug1etcf) ben @tun'o 3um

~igent1id)en .ítomitagf~fteU\e .. .Bu feiner .Beit bil'oet~ ficf) aud) b,a~
<5téinbel1Jefen bejtimrnter aus. inoem fCÍ)onba3umal em UnterfCÍ)teb
emudit mutbe 3l1JifCÍ)enWCagnaten, ,~'olen unb ~auern.

~o al'<5fIatlcn g a b C~ 1I0cf). <5tefan grunb,ete ll~cf) 'oem ill?uft~t
au~1éin'oif cf)er %íítfteit aud) b~tf cf)ie'oene..9letcf)~It)Utben, fol1Jte bie
'-lSXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa 1 a t í n ~, unb 2 a n 'o e ~ r t cf)ter lU 11r 'oe.

- ~ a ~ tfJat ®tefan fűr bie ~efőtberung ber ~on~:::
bHbung? '" ,

<5tefan berfaf) bie bon if)m gegtün'oeten ~t~t(Jume~" Illbteten
unb ertbere fircf)lid)en ®ütben, mit ben teicf)ften ~enefi~ten, b,or~
ü ficf) 3U'oem .Bl1Jede,bafl bon ben @infünften a u c f) <5~lILen ,~!rtcf).

~etgun'o 2ef)ter ungejteflt műrben. @~ entftanben aucf), tn grOl3erer
Illn~af)l Heinete uno grö!3ere <5cf)~le~t; bú~ murbe tn ,benfelben
3umeift nur 6j)racf)lef)te @ebet, getfttge~ 2teb uno WCllftfgele9rt.

<5tefan fcf)enfte a u ' ~ ber ~ofbibIiotf)ef 'oem mofter 311P~cs-
várad 40 ~anbe ttle1cf)e3Utball1aligen .BeH für eine anfef)nltcf)e
WCengegalten, ill'o~m 'oatlt.a1~ fr?m~te WCöncf)ebí~ ~ííCÍ)er auf 2eber
topirten, uno bet \l3rei~ etnes em3tgen ~ucf)e~ em feljt Ijoljer nmr.

- ~en óe~eid)neteber ~őnig crum%fJronfolger?
Úm üngams .Bufunft oU ficf)ern, ,6e3eí~ne~e er [einen fJJtg.

féiltig eqogenen ein~igen < 5 0 f)~ @,m ert cf),.~u [einem ~acf)folger~
bet eber 311m gtöflten g;;,et3{et'of etlte~ )8~ter~ ~nb a{{,~r~eff ~~g~-
finnten im 0af)re 1031 ftatb. ~em gretfe~, ttef?ettubten ~o~ltg
madite e~ feine getÍnge <5orge, mer n a C Í) ~ f)m bt~ neue 9leItgton
aufrecf)t erbcíten foííte 1 @~ leben llOd} nter \l3rt~3en all~ oem
@efcf)(ecf)te Illtpab'~. )8 a ~ 11( fííqtte ein au~fcf)l1Jetfen'o7~ 2~~en,
IIIn b te ct~ aber , [cmmt ~ é (a unb 2 ebe n t e, bie 60ljne
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ll;XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm . .dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'!p n dr é t, ~ é 1~ t. sLe ven t é t nem tartá elég szi-
lardh~tuekn.ek, tehat. ~egI~ cs~k Va zu 1t választotta utódjá-
n~IL De G 1 zeI a lnraly?-e Pet ern e k, Otto S a király hug~
fianak akarta megtartam a koronát ; azért kiszuratta Vazul
szemeit, s füleibe forró ólmot öntetett, hogy igy alkalmatlanná
tegye a kormányzásra. István keserű könyeket hullatott szá-
rialmában, s Pétert választotta utódának. Endre Béla s Le-
vente, testvéreknek pedigkülföldro kellett menekÜlniök.

D~ ,a g?nos,zt~vők nemcsak a herczegek, hanem még a
nag,Yklraly ~le~,etIS czélba vett~k. ~ötét éjjel hálószobájába
lopodzott egy~k ore, hogy meggyilkolja. De az elhatározó pil-
~a~atban e!eJtI a ~ardot, s a már szunnyadozó király felébred.
T~rdre esik a gyílkos, megvallja szándékát, elárulja bűntár-
salt s kegyelemért esd. MeO'nyeri ezt de bűntársai halálra
itéltetnek. István király ált~lános sir~lom s gyász közt halt
I?eg 1038.. évben s Székesfehérvárott temettetett el. 1083.
évben pedig VII. Gergely pápa a szentek közé sorozta őt Imre
fiával együtt. '

PZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé t e r .
(1038-1046.

- Mikép kormányzott Péter?

, Péter alacsony jellemü ember levén a nemzet ellen ta-
nusit,ott rút bánásmódja, Gizella özvegy ki;ályné elleni keO'yet-
!ensege s h.álátlanságaáltal lázadást idézett elő maga ~llen.
~ bosznI':: ~.ng~relt!lemzet fel~~nczolván a király tanácsadóit
es sok külföldit, Peter Ausztnaba menekült és Samu nádor
István ,sógora, választatott meg királynak. ' ,

A baS a m u .
(1041-1044. )

- Mikép kormányzott Aba Samu?

Samu eleinte méltónak mutatkozott a királyi székre
leszállitá a nyomasztó adókat s kezdetben tanúsitott jóság~
miatt nyerte az A b a (apa) melléknevet, '

- 23 -

2abi~lau~ be~ ~a9len f)ieIt er nid,t für glau6en~feft; fo IVéif)Ite
er ul]o benn od; ben fB a 5lt l öu [einem 9Cad;folger. ~6er @ i fel a ,

oie ~önigin IVorrte \lSet er, bem 60f)n Dtto'~ unb ber 6d;IVef(er
be~ ~öníg~ bie ~rone berfd;affen, unb riel3 De5f)aI6 fBa3u( bie
~ugen au~fted,en uno gefd;mof3ene~ )Sfei in Me Df)ren gief3en,
bernit er 5ur ?Regierung untaugfid; [ei, 6tefan bergof3 ;tf)réinen
De~ W,itfeiM uno er\tJaf)rte \lSeter 5ttln 9Cad;fofger. $Die )Srüber
~nbrea~, ~éfa unb 2ebente mujjten ins ~u~lan'o entfttebeu.

~6er jene Ue6eltf)ater f)atten e~ nid;t 610~ auf 'oa~ 2e6en ber
Sjeröoge, jenbern aud; auf ba~ be5 grof3en stöni9~ fel6ft abgefef)en.
0n einer bunfíen 9Cad;t fd;fid, fid; einer bon feiner m3ad;e in [ein
6d;Iafgemad;, Hm if)n 5tt ermoroen. @r fast im entfd)eibenben
~ugellbficf ben 6éilie( faUen, morcuf ber fcfjon fcfjlummernbe ~ö:
nig erIVad;t. $Der WCörber faUt auf bie stnie, geftef)t [eine ~bfíd;t,
berréitf) feine WCitfd;ll(bigen uno f[ef)tum fBergeóung. @r erf)ieft fie,
bod; [eine E>flief3gefeUenrnurben 3um ;tobe uerurtbeilt. ~önig 6te:
fan ftarb im 0af)te 1038, aUgemein bemeint unb betrauett, uno
murbe in 6tuf;(IVeif3enóurg begraben. 0m 0af)re 1083 murbe er
1II1b[ein 60f)n @merid; nom \lSapft @regor VIT. f)eUig gefflrod;en.

P e t e r .
(1038-1046.)

- ~ie regierte ~eter?
\lSeter, ein WCault niebriqen ~f)arafter!3, ri ef balb 'burd; [ein

fd)éillbficfje~ fBerfaf,Jrelt gegen oie 9Cation, burd; feine @raufamfeit
unb [eine llnbrmfbcrfeit gegen @ife(a, bie uermitmete stönigin,
eine ~mflöntng gegen fid; f)erbor. 9Cad;bem [eine ?Ratf)e uno mef)'
re re mu~réinber bon ber rad;ebürffmben 91atioll níebergemeseít
maren, ffof) \lSeter.nad; Defterreid;, unb 6amuel, ber \lSalatin unb
6d;\tJager 6tefan~, murbe 3um ~önig geIVéif)lt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sam ue l A ba .
(1041-1044.)

- ~ie regirte ~amue1 m:óa?
6amuef 3eigte fid; im ~nfange IVürbig be~ ;tf)rone~. ~r

»enninoerte bie orűdenben 6teueru, unb murbe für [eíne frííf)er
ge3eigte @íite, ~ b a (~ater) genánnt.
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De csakhamar meg változott, sőt kegyetlenségben még
elődét is fölülmuita. Tanácskozás ürügye alatt összehivta az
ország nagyjait C san á d ra, s ott mintegy 50-et végeztetett
ki közülök, mert bizalmatlan volt irántok. A felháborodott
nemzet ekkor Pétert kivánta vissza; ez Henriknémet császár
segélyével Győrig nyomult elő a gyülölt Samu ellen, aki fog-
lyúl esett s kivégeztetett.

- Meddig uralkodott Péter másodizben ?

Péter másodízben is csak két évig maradhátott meg a
királyi széken, mert számüzetésében se nem javult, se nem
okult. Ezen kivül megtudták az ország nagyjai azt is, hogy
Magyarországot hübérűl adta át Henriknek. Ennélfogva gyü-
l ést tartottak Csanádon, melyen Pétert trónvesztettnek nyil-
vánították s az Oroszországban időző Endrét hivták meg a
királyi székre.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . End r e .
(1046-1061.)

- Mi történt ennek uralkodása alatt?

Alig lépett Endre a haza földére, máris a pogány vallás
visszaállitását kivánta tőle egy lázongó csapat, melynek élén
Vat a állt, s mivel Endre nem akarván koronavesztes lenni,
kérelmöket hallgatással viszonozta, a keresztényeket támad-
ták meg, különösen pedig a papok, idegenek s Péter hivei
estek dühök áldozatáúl.

Ez üldözés közben taszitották le Ge II ért csanádi püs-
pököt a Buda melJetti Kelen hegyről a Dunába, s innét heve-

.zik ama hegyet maig is Szt.-Gellérthegynek.

- Mit tett Endre megkoronáztatása után?

Megkoronáztatása után azonnal szigoru rendeletet bocsá-
tott ki, melylyel a keresztények üldözését. s bántalmazását
egyátalán megtiltotta s megparancsolta, hogy a hitehagyottak
visszatérjenek a keresztény vallásra. Az országot Ill. Henrik
ellenében is megakarván védeni, a hadsereg élére állitotta
Bél a öcscsét, kinek egyelőre az ország egy harmadát aján-
dékozta s megigérte, hogy utódává teszi a királyi széken.

~alb jebod) ~eigte er, baB bies nur ~llm C5d)eine war, uno
er üóertraf fogar an @raufamfeít [einen 1!5orgiinger.Unter oem
1!5orroanbe einer ~eratf)ung Iub er bie @roflen bes ~anbes nact)
C san á d roo er an 50 aus if)rer ill1ítte, aus IDli\3trauen gegen
He, f)inrt~ten liei3. ,:vie, empörte 91ation be:langte !lu~ miecer
~eter' bieíer ~og rnit ~t1fe bes beutfd)en .l'tatfers ~ellmd) gegen
ben b~rf)ai3ten 6amuel óisdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ {a a ó , w o oiejer gefangen unb f)inge'
rtd)tet reurce.

- ~ie lange regtérte ~eter cbermuls ?
~eter óef)aufltete ben 'Xf)ron nur ~\l:Jei~af):~.lang·, benn. e;

murbe in feiner 1!5eróannung meber óefler nod) Huger. Ueóerbte13
wui3ten bie @ro\3en bes ~anbes, bat er Ungar.n als 2ef)ngut an
~einrid) berfd)rteóen f)aóe. @s muroe besf)aló eme fBerfammIUl:g
in C san á d ge(Jalten, in meídier q5eterbes 'Xf)rones. bedufhg
erfídrt, uno ber in mu\3(anb meiíenbe mnbreas 3ur )Beftelgung bes
'Xf)rones Betujen murbe.

And r eas 1.
(1046-1061.)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- W a ~ gefcf)agwéigrenb feiner ffiegierung?
.\'taum f)atte mnbreas ben fJeimatlid)en )Boben betréten. ars

eine 6d)aar urtter mnfüf)rung Vat a's bon if)m oie ~ieberf)er=
ftelIung bes f)eibnifd)etl @(auóCIIs uerícngte, uno ba i[(nbreas, um
nid)t oíe .l'trone ~u uerlíeren, if)re )Bitte mit E5tílIfd)roá~en f)~n,
naűm, ffüqten [ie üóer bie ~f)riften f)er, unb bejouoers bie @etft,
Iidien, bie íJremben tmb bie mnf)anger ~eters mujten a l ~ Oflfer
H)rer ®ut9 [allen.

~iif)renb biejer fBerfoIgung murbe ber'~ifd)of bon Csanád, .
@erf)arb (Gellért) VOllhem ~erge Kelén bei Ofm in bie monan
geftür~t. 9 1 a d ) il)m murbe bíeier )Berg Szt.-Gell&:hegy (je~t )Blocfs,
berg) genannt.

- ~ a ~ tgat ~nbrea~, nudjbern et gefrönt murbe ?
@leid) nad) feiner ~rönung erfiefl er eine [trenge 1!5erorbnung,

nermöge beten er [ebe 1!5erfolgung unb mnfeinbung ber ~f)tiftelt
mit 'XobeSftrafe ~u füf)nen óefal)l, .unb gebot bie müdfef)r ~um
~f)riftentf)ume. Um aud) bas ~anb gegen ~einrid»)II. ~u fd)Ü~Cl1,
ftelIte er feinen )Bruber )Béla, nad)bem er if)m borlétufíg ben brit,
ten 'Xf)eH [eines ~anbe!;\ gefd)enH unb if)m aud) bíe 'Xf)ronfolge
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Ennek folytán két fényes győzelmet vett Endre anémet csá-
száron. E győzelmek emlékére alapítá a tihanyi apátságot.

-. Mikép végezte életét Endre?

Endrének időközben Salamon nevü fia ssületett, sennek .
részére akarván biztositani a trónt, még kis korában megkoro-
náztatta ; de egyuttal féltékenység, ?bredt ,benne B~la, irá~t,
s ennek élete ellen törekedett. Belat emeltatlan banasmod
mélyen sértvén, ab~ahagyta -a kir~ly szolgálatát s hű seregé-
vel és lengyel segedcsapatokkal indult Endre ellen, hogy
fegyverrel álljon boszút. Endre elvesztette a csatát, leesett
lováról s halva maradt a csatatéren. Holttestét Tihanyban
temették el 1061. évben.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 . Bé la .

. (1061-1063.)

- Mit tett Béla az ország előmozditására?

Béla bátyjának halála után Székesfehérvárott csakhamar
mezkoronáztatván folyton arra törekedett, hogya magyar
ne~zet szeretetét' megnyerje s minél virágzóbbá tegye az ~r-
szágot. Előmozdította a földmívelést s kereskedelmet, leszal-
lította az adót s vámot, pénzt veretett, szabályozta a súly- s
más mértékeket heti vásárokat rendelt a városokban s meg-
határozta a kereskedelmi czikkek árát, mert addig csak a
cserekereskedés volt szoKásban. Országlása alatt vagyonoso-
dott a nép, s azt szekta volt mondani: "Nem szegény ott a
fejedelem, a hol az alattvalók vagyoncsak. "

, - Meddig uralkodott Béla.? .

E derék fejedelem csak három évig uralkodott, mert a
mikor Dömösön az ország rendei vel tanácskozott, leroskadt a
trón s a király halálosan megsérült. Szegezárdon temették el
s három fia maradt: G e y za, L á szl ó és L a ~ ber t, kik
Sal a mon javára lemondtak a trónról.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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~1Igeficf}ertdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ja tte , an bie epi§e be5 Sjeere~, morcu] mn'orea5 ~tuet
l5iege uber ben beutfcf}~ll 5taifer en:ang. 3um m:n'oenten biejer
l5iege [tijtete mnbrea5 bie mbtet Du Tihany.

- Wie enbete ,~nbrea~ ?

mnbrea5 f)a tte mittlermeile einen 150f)n, 6a(amon betol1t~
men, biefem ruollte er [einen Xfltl.l1t fícf}etn, wefl()a(b er íf)1l altCí)~
űbtuofJf 1I0cf}mínberjafJríg, rrcnen (ie~, uber 3ug(eid) }tlur?,e er a,ur
Béla. eíferfúcf}ti(1, uno [trebte nacf} [einem Beben. Bela fufJ!te ftcf~
burcf} bieje unmúrbige iBef)anb(ung tie] gehanft, er fünbigte bent
$tőnig [eine SDienfte auf, uno 30(111tit feiner treu~Jt 6cf}~at un:~
init po(nífd)en Sjiff53truppen gegen mll'oreM, U~l1ftcf}XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa n tfJm.,l1ltt
úewaffneter Sjal1b 3u rii d) eu. 2.!nbrea5 nerfor bie 6d)Iacf}t, nuqte
nom \l5fer'oe uno blieb íobt auf oem \l5(a§e. 6ein Beicf}l1am mutbe
in Tihany im .0af)re 1061. beftattet.

Bé la 1.

(1061-1063.)

- W a ~ ifJat Béla, um bie Wo'f)lfa'f)rt feiner Iluter-
t'f)anen ~U bejörbern?

Béla ber ba(b nacf} [eines iBruber5 Xob in 6tnf)(roeiflen.
bmg gehbnt murbe, w a r ftet5 benuibt, Die Sjeqen feiner Iluter.
tbcneu fúr ficf}att geltlí11llett uno ba5 Banb 3m grö~ten iB W tfJ e ilU

brtngen ; er bejörcerte mcrerúau uno Sjanbel, fe§te bie 6teuer~ 1I1t1>
W1autfJg~búfJr fJerab, lieB Wliínnen j,lréigell, regelte ®ewiá?t unb
i n a a , orcnete in ben 6tübten ~od)en11téirf(e an, uno beftimmte
ben \l5rei5 ber illiaarell, ba bí53fJetber Xaufcf}fJanbe! iibHd). nxu.
llnter ífJm nnrrbe ba5 ~on roog(f)abelt'o, uno er pf(egte 311Jagen:
II~ H c f}t ann íft ber íJúrit, wo oie üntertficneu roof)(f)abell'o [inc."

- ®ie lange regirte Béla?

SDiefer madete stőnig regterre nut breí 3afJre, benn a ( 5 3 er
[eine ®etreuelt öur iBeratfJung nacf} Dömös einberie], ftíírate ber
fönigUcf}e XfJron unteribni 3llfamll1en, uno \.JerIe§te if)1Itőbricf}. ~r
murbe in Szegszárd úegraben, unb f)intediefl bret €:íőf,l1Ie: ®etna,
Babi5{au53 uno Bambert, Itlelcf}eben Xf)rolt .an l5a(amon nbtraten.



- 28 -

Sal a m n n.:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(1063-1074.)

- Mit történt Salamon országlása alatt?
Salamon Geyza beleegyezésével másodszor ketonázta-

tott meg Székesfehérvárott, s eleinte szép egyetértésben élt
Geyzával sennek öcscseivel.· .A. három királyi herczeg hősies-
sége által fényes győzelmek et vett a kun o k o n s görö g ö-
k ö n, ez utóbbiaktél N álld o r fe hér vár t (Belgrádot) is
elvette. De Salamon gonosz tanácsosai szavára hallgatván, a
herczegek élete ellen ármánykodott, s ennek folytán 1074.
évben közte s Geyza közt háború ütött ki, melyben Salamon
legyőzetvén, a trónt elvesztette.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G eyza .
(1074-1077.)

- Mit tett Geyzamegkoronáztatáss, után?

Geyza a nemzet általános örömrivalgása közt koronázta-
tott meg Székesfehérvárott; de nem lelte örömét királyságá-
ban s már követeket küldött Salamonhoz, hogy visszaadja
neki a koronát, midőn Szégszárdon elérte a halál.

(Szen t) L á szl Ó.
(1077-1095.)

- Ki következett Geyza után a kormányzásban ?
.A. nemzet kivánatára László, Geyza öcscse koronáztatott

meg, Salamon pedig néhány megyét kapott, s igy szintén ki-
rályilag élhetett; de nyughatatlanságában csakhamar a király
élete ellen ármánykodott, mi felfödöztetvén, Vis egr á d r a
vitték őrizet végett. _

. '- Mikép szabadult meg Salamon s hogyan vé-
gezte életét? . .
. . Salamou már egy évig volt fogságban, midőn István s
Imrének il, ezentek közé soroztatása alkalmával visszanyerte
szabadságát; 'ekkor rablócsapat élére állt, mely görög földre

29 -

Sal a mon.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( 1 0 6 3 - 1 0 7 4 . )

- Wa?3 gefdjaf) unter ®alamon~ ffiegierung?
<5alamor. murbe mit &:inbetftéiltbnifl be5 @e93a 3um 3ttJeiten

ill1ale in <5tuf)lttJeiáenóurg gefrönt, uno Iebte IJ(nfangs in erjreu-
lid)et &:inigfeit mit @e93ű uno befíen ~rübent. murd) ben S)elben.
mutf biefer brei ~~ltig~föf)ne err,ang <5alamolt gliin3enbe <5iege
űber bie ~ u III ant et uno @r t e CI) e ll, unb eroberte bon le~te:
tendcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa u d ) nod) ~ e 1g r a 'o. <5alamon jebod) mad)te auf ben ~ a tf)

feiner unrmlrbtgen 91atf)BeÓet IJ(nfd)1iige auf ba~ Beóen bet ~ö:
nig~föf}lle. .;jm .;jaf)te 1074 órad) öttJifd)enif)m unb @e93a ein ~tieg
aU5, in \ueld)em <5alamolt befiegt murbe uno ben ;tf)ron nerlor.

-
G e y' z a 1.

(1074--1077.)

- Wa?3 tfJat ®e~fJa nadj feiner ~rönung?
®e93a ttJutbe in ~tuf)l\ueiflenóutg unter bern alIgemeinca

.;jubel bet ~ebö(fenmg gefrönt. mod) füf)(te er fid) a15 ~öltig nid)t
gh'icflid), unb fd)on errtienbete et ~otelt an <5alamolt, um otejem
bie 5ttone 3Utücf3ugeben,a (~ et in Szegszárd nom ;tobe ereiít murbe,

Lad is laus 1 . (der Heilige).
(1077-1095.)

- Wer folgte '®e~~a in ber ffiegierung?
Bab i ~1 a u~, ber júngere ~ru'oer @ e 9 b a ' ~ rnurbe auf )IDultfd)

bet 91ation geftönt, <5alamon erbielteínige stomitate, ttJobutd) er ein
fönig1id)e~ Beóen füf)ren fonnte. )Salb uber fd)miebete bet unruf)ige
<5alamoll böfe IJ(nfd)liige auf bas Beben be~ ~öllig~; biefe murben
ernoedt unb <5alamon in @ettJaf)tfam nad) Vis egr á d gebrad)t.

- Wie murbe ®alamon urieber jrei unb mie enbete er?
<5alamon blieb ein .;jaf)r im ~edet, b i~ et bei @elegenf)eit ber

S)eiligfpred)ung <5tefans uno &:metid)~ bie ~reif)eít erf)ielt; barauf
[tefíte et fid) an oie 6pí6e einer 9iiiuóerbanbe, oie fid) auf gried)ifd)es
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nyomult; az ennek elpusztítása végett kiküldött görög sereg
és a rabló csapat közt: történt véres' ütközet után Salamont
többé nem látták.

- Mit tett ekkor László ?

MegszabaduIván ellenségétől a király, egész tevékenysé-
gét az ország javának előmozditására fordithatá. Az ő kor-
mányzása alatt jutott Horvátország a magyar korona főuralma
alá; országgyüléseket tartott, szigoru törvényeket hozott a
rablás, tolvajlás és uzsoráskodás ellen, s a törvénynek érvényt
s tiszteletet szerzett.

A nép szerette s tiszteEe e kegyes királyt, s mikor 1095.
évben a keresztes hadak vezérletének elfogadása előtt meghalt,
az ország három egész évig gyászolta.

(Könyves)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKá lm án .
(1095-1114.)

- Ki következett László után a trónon?

Kálmán, Geyza legidősb fia, kit tudomáriyszeretete miattzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1\. ö n y ves Kálmánnak nevezett el a nép.

Alig koronáztatott meg s vette kezébe az ország kormá-
nyát, már is a keresztes vitézekkel gyült meg a baja. Hábo-
luba elegyedert velök, melyben sok keresztes vitéz lakolt éle-
tével. Kálmán meghóditotta Dalmátiát s Horvátország egy
részét, melyeket Magyarországhoz csatolt; előmozditotta az
ipart s mezei gazdaságot, s jeles törvényeket hozott. István
nevü fiának akarván biztositani a koronát , megvakittatta
nyughatatlan sármánykodó testvérét, Alm o s t, ki -tőbb iz-
ben fellázadt ellene, valamint ennek Béla nevü öt éves fiát is,
és fogaágba vetette őket. Ez igazolhatlan tette után meghalt s
Székesfehérvárott temettetett el.

II. Is tZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV á n .

(1114-1131.)

- Mikép kormányzott István?

István, Kálmán fia, csak tizenhárom éves volt trónra
l éptekor. Nagyratörő, élénk szellemű, de indulatos és szenve-
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@eóiet \uurf; er mcrb fett ein em blutigen .8uöammentreffen ntit
gried)ífd)en 6d)lwren, 'Die 3tH Q3ettíIgung 'Diefer rduberijdien
~cm'Den au~gef d)icft murben, nid)t mebr gefeben.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- W a 1 3 tgat gierauf Babi131au13?
mad)'Dem Der stönig [eines @egner~ lebig mcr, tcnnte er

feine .8eit oem ®pljle 'De~Banbe~ miomen.
Unter feiner Wegietltng muröe strpatien unter bie Dóer"

ljerrfd)aft ber ungarifd)en strpne gebrad)t; er l)ieft aud) mebrere
Banbtage, g a b [trenge @efe~e gegen ?Raub, ~iebfta91 uno ®ud)er,
unb [orgte bnjúr, baB bie @efe~e gead)tet muroen.

~ a ~ Q3pU Iiebte uno b~reljrte ben jrommen Stönig, Hub a l~

er im 3al)re 1095, bpr lJluíritt feiner S';)eerfiil)rerftelle imXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS h W 3 '

. 3ltge ftaró, murbe er burd) noüe brei 3agre nom Ban'oe betrnuert.

Ko lom an (bet ~ücf)edunbige).
(1095-·1114.)

- Wet fo!gte Babi13!au13in bet ~egietung?
stplpman, ber iiltefie 6pl)n @e~3a'~ rourbe nom Q3pne ltJegen

feiner Bieóe 3u ben SSild)ern unt> ®iffenfd)aften: stp 1o m a n ber
íBiicf]erfreunb genannt.

Staum rncr er gefrönt uno ljatte bíe .8ilge1 be~ ?Reid)es er'
griffen, [o macf]tenil)m bie Streuöfaljrer niel bu fd)affen, er gerieH)
mit ibnen in strieg, ltJoóei and) niele- non il)nen ba~ Beóen ein,
óiij3ten. ~r ecobette ~a1matien uno einen ;tljeU con stroatien unt>
uerbanb [ie mit Ungarn ; er bejörberte a u d ) 3nbuftrie tmb Ban'D=
lVittld)aft unb fiil)rte bortrefffid)e @efe~e ein. Um [einem 60l)llC
(5tefall_ Die Stro~le 3u ficl}ern, (iea er [einen untubigen unb riink
noflen íBruber Alm o s, ber fid) me~nnu(~ gegen H)n empőrt
l)atte, unb beffen fiinfjiiljrigen (5pl)n Béla be~ lJlugenlid)t~ beruu.
ben uno íns @efiingnil3 roerjen. m a d ) bie]er unoeranttoortltrben
;t( )a t ftaró er tmb murbe bu 6tul)(ltJeil3enburg begraóen.

S t efa n II.
(1114-1131.)

- ~ie regjerte ®tefan?
6 t efa n, ber 6pl)n stplpman~ ~iil)1teerft 13 3al)re, a (~ er

bie ?Regienmg antrat ; er mcr bon (eól)aftell1, ~od)ftreóen'Dellt@eífte,
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délyes eber volt egyszersmind. Különféle háborúkba bonyolult,
nevezetesen a velenczeiek, csehek s oroszokkal, de a"harczok
ő reá nézve mind szerencsésen végzödtek.

Istvánnak nem lévén örököse, s megtudván, hogy -Vak-
Béla még él, magához hivatta, utódjának nevezte ki s megko-
ronáztatta.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. (Vak) Bé la .

(1131-1141.)

- lVIi történt II. Béla uralkodása alatt?

Béla trónra lépvén, országgyülést hirdetett Aradra, hol
nejének, Ilo n á nak bujtogatására 68 főur lett felkonczolva,
kik állitólag bűnrészesek 'voltak a király megvakittatásában.
E boszúteljes cselekmény belháborút idézett ugyan elé, mely-
ben Borics, Kálmán állitólagos fia, igen tevékeny részt vett,
de az nem sokára elnyomatott. Béla további uralkodása békés
volt, Ilona pedig hathatósan segitette őt a kormányzásban és
a nép jóléte előmozditásában.
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eber aufbraufenb unb Ieibenfcf;aftlicf;. Q;r murbe in tlerfcf;iebene
~riege nermidelt, mie gegen bie ~enetíaner, ~ö9men nnb ~uffen,
bie gWcfHcf; für i9n cusfielen,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'tla <stefan, ber feine Q;rben 9atte, erfu9r, bafi ber blínbedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ é (a nocf; lebe, Hefi er i9n ~u ficf; íommen, ernnnnte i9n 3u [eíuem
91ad}folger unb {ieá i9n írönen.

Bél a II. (ber Q31inbe).
(1131-1141.)

- ~ a ~ geídjaf) unter ber ffiegiemng Q3é(a'~ II. ?

mls ~ é (a ole megierung angetreten, beriej er einen meicf;s<XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t a g nacf; mrab, w o auf 2tnftíften feiner @attín SJe ( e n a , 6 8 ,

angebficf; an ber ~lenbtlng be5 Stönigs mitfd)u(bige @roáe nieoer-
geme~eft tourben. :1)iefe racf;etloUe %f,Jatrie] w 0 9 L einen ~arteien<
fampf gertlor, an bern ficf;belonbere ~orics, ein angeblicf;er <S09n
!to(oman5 fiad betgeífígt 9 a t , meldier uber balb beigeíegt murbe.
~ é (a 's übdge megiewng rucr fríebLicf; tmb SJelena H a nb H)m ill
ber ~egierllng unc ~örberung ber motrsllJ09lfa9rt rebfícf; 3ur <Seite.

$tu ttncr G'. U. i. b. @efclj. Ung. 3
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II. G e y z a.
(1141-1161.) , ,

- Mily idős volt Geyza megkoronáztatásakor ?

Ge y za, V ak-Béla fia, tizenkét éves volt uralkodása
kezdetekor s kiskorusága alatt nagybátyja, Bél us nádor

, kormányozta az országot.'

- Mít tett Geyza a mivelődés előmozditására s
mikép kormányzott ?

Németországból hivatott be lakosokat, kik a Szepesség-
ben s Erdélyben telepedtek le. Kiváltságokat adott nekik,
hogya földmivelést, müvészetet, .mesterséget s bányászatot
üzzék. Ezek a szászok voltak, kik maig is megtartották régi
szokásaikat. '

Geyza uralkodásának nagy ·része háborúskodásban telt
el; de hadjárataiban többnyire szerenesés volt. Székesfehér-
várott halt meg, 'hol nagy pompával temettetett el. Utána
István nevü fia 1,övetkezett.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. Ist V á n.
. (1l61-1173,)

- Mit tett István?

Kormányzása kezdetén azonnal három évi adót engedett
el a népnek, sezáltal mindenki hajlandóságát megnyerte. A
ravasz görög császárnak mégis sikerült elidegenitenie a ma-
gyarokat királyuktól, ugy hogy Lászlót, Geyza öcscsét válasz-
tották meg királynák.

II; L á sz lZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÓ .

- :Meddig. uralkodott e király ?

E király nem jrvendhetett sokáig a királyi méltóságnak,
mert félévi uralkodása után elérte a halál.

G e y z a II.

(1141-1161.)

- m3ie aH mar @e~ö-a,ar~ er gefrönt murbe?
@ e \:)3dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa , ber EJoljn ~éfa'!3 be!3~línben, mar erft 12 ~aljre

alt, af!3 er bie 9legierung untrnt, uno roéiljrenb biejer WHnber,
jéiljrigfeit nennaltete [ein Oljeím, ber ~ a (a tin ~ é! u s bM Banb.

- ~ a ~ ifJat @e~ö-a,um bie stuHur in [einem Banbe
ö-U[örbern, unb mie reqierte er?

~r berie] au!3 meutfd)fanb ~inrooljner, bie fid) in ber .8i:p5
unb tSiebenbiirgen nieberltejien, tmbXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg a b iljnen ~reiljeiten, barnit
[ie l2ld'erbau, stíinfte, ~anbroetfe t111b~ergóau betreíben [cflteu,
mie5 roaren bie EJad)fen, oie ibre cíten @epflogenl)eiten bi!3.alt T ,

ben ljeutigen X a g beniabrt ljaben.
~inen groflen Xf)eH ber megieruitg mufJte @et)3a mit strieg-

fiiljren 3ubringen, oíe meijt gWd'lid) au5gingen. ~r ftarb 3u EJtuL)[,
roeifJenburg, itJO er mit nieler ~ ra d )t begraben mutbe. ~ljm fOrüle
[ein EJoljn 6tefan.

S t efa n Ill.
(1161-1173.)

- ~ a ~ tűnt ®tefan?
@reid) nad) [einem megierung!3antritte fd]enfte er bern ~one

bie EJteuer auf erei oolle ,J'af)re, itJoburd] er alle ~erően fiir fier)
geitJann. mennod) gWcfte e!3bern fd](auen gried]if d]en staif er, bie
Ungarn íljrem stönige cbtnlnnig 3Umad]en, tmb Babg!au~, ben
~ruber @et)őa'!33um stönig 3U eríuéilj(en.

Lad is laus II.

- ~ie range regierte biejer ~önig?
. miefer stönig erjreute fic9 nid]tlange. be~ Xljrone!3, benn

nad] einern lja(ben ~aljre feiner megierung ti13 iljti bet %ob baljÍ11.
3*
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IV . Is tván .
(1162.)

- Ki következett Lászl6 után az uralkodás ban?

Görög támogatás folytán István herczeg lépett a meg-
ürült magyar trónra de ő sem maradhatott rajta sokáig, mert
az elégületlenség nŐttön nőtt, s a mikor István segitségére
hivta Mánuel görög császárt, kinek a Szerémséget igérte ju-
talmúl Ill. lst~ánhoz pártolt a nemzet .. Áz igy mellőzött IV.
István'kénytelen volt Mánuelhez menekülni.

Ekkor ismét Ill. István, a törvényes király foglalta el a
királyi széket ki háborúba bonyolulván a görög császárral,
elvesztette aSz e r é m ség e t s Dal mát i á t.

- Mikép végezte életét III. István?

Mánuel saját ud varánál neveltette Béla herczeget, István
egyik öcscsét, odaigérte neki leányát és Magyarországnak
Görögországgal való egyesitése végett utódának is kinevezte.
Azonban Mánuelnek fia születvén, visszavonta igéretét, s hogy
Bélától megszabaduljon, állitólag megmérgeztette Ill. Istvánt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. Bél a.
(1173-1196.)

- Mikor koronáztatott meg Béla ?

Béla a görög udvarnál nevelkedvén, csak nagy nehezen
nyerheté meg a magyarok hajlandóságát, mert azt vélték, hogy
.görögösen fog kormányozni s majd a görög császárnak hódo1.
Ez okból István halála után csak két év mulva koronáz-
ták meg.

- Mit tett ekkor Béla?

Á görög császár halála után visszahóditotta az elvesztett
tartományt, .Dal mát o r s z ágo t. Udvaránál is sok czél-
szerü intézkedést tett, s Imre nevü fiát még életében megkoro-
náztatta, mig másik fiának End r éne k sok kincset hagyott,
hogy ez ő helyette keresztes hadjáratot inditson. Béla 23

S t efaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn IV .
(1162.)

- m3er fofgte Eabi~fau~ in ber ffiegierung?
~ell eríebígten 'Xf)roll óeftieg ~eroog ~tefan mitteíjt grie.

d}iíd}er Unterftü~ung; bod}.fonnt~dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa u d } er. fid} nid}t range barauf
óef)au~ten, benn bie Un3ufmbenf)ett ttmd}~lmmer. mef)! uno m~f)r,
unb a (~ er ben gried}ifd}en Staifer illCanue1 lIu ~tff.e rte~ unb t9m
~~rmien bafüt lium Bof)ne terfjJrad}, ttlan?t7 ftd} bie 91att?1l
~tefan oem Ill. 3u. - ~tefan IV. ttlarb befetttgt unb mufite ftd}
~tt 9J1antte( ffüd}ten. .

~et tec9tma\3ige ~önig ~tefa!l I~I. fam b~tatt.f ttlte~er auf
ben 'Xf)ron. ~r murbe mit bent gned}tf Ú)en Statfe~ tn Strteg ter.
midelt, in ttle(d}ellt er ~ ~ r llt i e It unb ~XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ( llt a t t e It nertor.

- .IlBieenbete ®tefan Ill. ?

!manne1 f)atte &Jeröog ~ é (a , einen ~ruber ~tefan'~ bei fi~
er3ief)en 1affen, terfpraÚ) if)m [eine 'XoÚ)t~r, unc ~m Ungarn mt:
@riecgen(anb oU cereínigen, errtenute er tf)n 3u femem ~f)ronfo1.
ger. ~OÚ) ar~ 9J1anue1 einen ~Of)l~ betam, n a .f)m er [eine mer.
hneÚ)ungen 3ttrücr, uno um ~ é (a '~ ftÚ) 3u entlebígen, foíl ~tefan
Ill. tergiftet f)a ó en.

Bél a Ill.
(1173-1196.)

- ~ann murbe }Béfa gefrönt?
$ B é (a , ber a m gríeÚ)ifÚ)en ~ofe eröogen mcr, fOl~nte..oíe &Jer.

~en ber Ungarn nur fú) ttler für fiÚ) gewinnen, benn [ie furÚ)t.ete~,
b a \ 3 er [ie n a Ú ) grieÚ)ifÚ)er @eife óef)errfd)en tmb er bent gneÚ)t;
fÚ)en Staifer untertbdnig [ein múrbe, \oe~f)a(ó er a u c f) erft lIttlet
Saf)re n a Ú ) ~tefans 'Xob gehönt muroe.

- ~ a ~ ffJat ~ieraltf }Béla?
~ n a Ú ) bent 'Xobe bes grieÚ)ifÚ)en Staifers eroberte er bie. tet.

Iorene ~rotinö II a Lm a tie II 3urücr; .a u Ú ) fiif)r.te et an fet.ne1!l ~
~ofe vide 3\oecrma\3ige ~ittriÚ)tullgen em, uno lte\3 IlOcf) be.t fet.
nem Beóen [einen @3of)n~ nt e ri Ú) trönen, ttla.f)renb er fet~em
~of)ne ut n b tea ~ vide ~ Ú )a ~ e f)intedíeu, bentit et ftatt [eínér
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é~i~, uralkodván oly nép fölött, mely kezdetben gyűlölte, de
kesobb megszerette. 11g6-ban meghalt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Im re .
(1196-1204.)

- Milyen volt Imre uralkodása?

Imre ur~!kodása békétlenség s zavar közt folytXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl e , ~er't
nyughatatlan ocscse, Endre az utolsó pillanatig megkeserí-
tette életét. .

, Mindazonáltal a pápa közbenjárása folytán ugy szakadt
vege ,a t~stv~rháb~rúnak, ho?y Imre átengedte Endrének
Horvát- ..es Totorszagot. De meg ekkor sem nyughatott Endre,
hanem ujolag harezra kelt bátyja ellen.

-Micsoda merészséget követett el ekkora király?

A két testvér hadai mar csatarendben álltak egymással
szemközt s ~ég a neme~ség is Endréhez pártolt át, a midőn
Imre elvetven fegyvereit, Endre hadserege közé ment kiált-
ván: "Hadd lássam, ki meri felemelni istentelen kezét ura s
királya ellen!" A meglepett lázadók háborítlanúl bocsáták át
soraik közt testvéréhez.

Ezt karjánál fogva. vezette ki a táborból saVarasd
melletti várba záratta ..

.Ezután nemsokára ugy érzé Imre, hogy egészsége ha-
nyatlik, tehát megkoronáztatta László fiát s Endre öcscsét
rendelvén melléje gyámul már 30 éves korában elköltözött a
béke honába. (1204.) ,

Ill. L á sz lZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó .

- Meddig uralkodott Lász16?

. .. E kiskoru kir~ly .?sak rövid ideig bírta a trónt, mert alig
ker~lt Endre kezel kozé a hatalom, már is birtokába ejtette
a kI?cse~et, mel!eket László atyjától örökölt, a király anyját
pedig teljesen kízárta a kormányügyekből. Ez László fiával s
a koronával e~yü~t Lipót osztrá~ herezeghez menekült, ki
hadsereggel készült Magyarorszagba, de László eközben
meghalt ..
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einen streu33ug unternebme, Q3éfa Ill. ftaró nacf)23iéíf)riger ~egie,
rung eínes i8o{fe~, ba~ if)n anfang~ gef)aflt uno 311fe~tgeliebt f)atte.

Eme r ic h .

(1196-1204.)

- Wieroar bie ffiegierung Q;meridj!S?
~ie ~egierul1g ~úlericf)~ w a t coller i8etwitrung uno llnru.

b.en benn [ein unrubiger Q3ruber mnbtea~ f)atte if)n fein 2eben b i s

iun{ fe~ten mugenb(iCf »erbiüert. .
~er Q3rubetfrieg niurbe iebocf)burcf) i8ermittrung be~ s.paj)fte~

baburcf) óei\1efegt, bafi ~mericf) 5troatíen unb <5fabonlen an mn<
brea~ cbtrut. mnbrea~ rubte eber audj ie~t nod) nicf)t, et beftiegte
[einen Q3ruber cbermcls.

- We1dje!S Wagnia unterncűm bet ~önig?
~U~ bie &jeere ber beiben Q3rüber in <5d)facf)torbllltltg einun.

ber gegenüberflanben tmb fdbft bet mbef oU mnbrea~ ubergengen
mar, ba rnar] er oie ®affen bon fícf) uno begdb ficf)in bie <5cf)facf)t;
teif)etl be~ mnbrea~, inbent er mit fautet <5tim11teauérie]': ,,2afit
[eben, wer ficf) erbreijtet, [eine {lottrofe &janb tuicer [einen &jetrn
unb stöníg ÖU erf)eben !/1 ~ie überrafcf)ten ~mj)örer lieflen ben stö,
nig ungebinoert burcf) lf)re ~eif)endcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb i~ ÖU [einem Q3ruber fcf)teiten.

~iefen faflte et a m mrme, füf)rte ifJn 5um 2ager f)ina1t~ uno
liej3 if)n in ein <5cf)foj3néícf)ft'®ara~bin [nerren .

.\'turö lia cf)f)er, af~ @metíd) fa f) i bClfl[etne ®efunbf)eit aU,
.1Itéíf)(icf)fcf)winbe, liefl er [einen <5of)ll 2 abi ~ fau ~ frönen, g a b
if)m [einen Q3ruber mllbrea~ bum ?Bormttnb uno ging, erjt 30.0af)te
art, in ba~ 2an'D beiS~tieben~ liber. (1204.) .

Lad is laus Ill.

- Wie lange reqierte ~ a b i ! S l a u ! S ?
~iefer unmünbige .\'tönig befaá ben ~9ron nur furöe BeH'

benn faum f)a tte mnbreM bie Wlacf)t in [eine ®ewalt befommen, ba
bemacf)tigte er ficf) bet <5cf)éí~e, wefcf)e 2a'Di~fatt~ non [einem i 8 a ,

ter geerót f)atte, uno fd)fofi bie $tönigin bon ben ~egierung~,
gefcf)éíften gan3 au.~; bieje frof) rnit if)rem <5of)ne uno ber ~rol1e
3U 2eoj)ofb, ~er30fl bon DefierreidJ. ~iefer rnollte mit eil\Cm~eere
lit Ungarn eiubredien, nllein 2a'o1iS(au~ ftaxb unterbejjert.
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II. (Jeruzsálemi) End re .
(1205-1235.)

- Ki következett László után a trónon?

László halála után Endre foglalta el a trónt.

- Miként kormányzott?

Endre nejének, Ger t r u d nak befolyása alatt állott·
de ez nagyelégületlenséget keltett a nemzet érdekeivel el~
lenkező cselekményei miatt. Gertrud idegen rokonai nyertek
csaknem kizárólagos befolyást. Ber th old, a királyné tudat-
lan, kicsapongó s még nagyon fiatal öcscse neveztetett ki ka-
locsai érseknek, s más hivatalokra is idegeneket alkalmaztak
a magyarole mellőzésével. A kormányzat ügyeibe való beavat-
kozás miatt ellene táplált gyülölet még akkor lobbant fel leg-
inkább, mikor őt is bűnrészesnek nyilvánitották az öcscse által
Bánk bán nején elkövetett erőszakoskodásban. BosszútóI
lihegve rohant Bánk a királynőre a király távollétében'; a
herczegek megmenekültek, de a királyné mezhalt a kardcsa-
pások alatt. o

1217. évben szerencsétlen keresztes hadjáratra indult
Endre 10,000 lovassal s számos gyalogsággal, melyről szent
ereklyékkel tért ugyan vissza, de hadserege s tömérdek pénze
a szaraczénoknak esett áldozatu], E hadjáratról nyerte a
»jeruzsálemi" nevet.

Visszaérkeztekor mindent a legnagyobb zavarban talált
az országban; a törvénynek senki sem engedelmeskedett az
erősebbek bűntetlenül hatalmaskodtak a gyengébbek föl'ött.
Ehez járult még az, hogy Endre meghasonlott Béla nevü fiá-
val. Ily körülmények közt hirdetett országgyülést a hazafiak
tanácsára 1222-ben, melyen az a ran y bull á t, hazánk
egyik nevezetes szabadságlevelét adta ki, melynek megtartá-
sára a későbbi királyok koronázás előtt megszoktak esküdni.
Endre uralkodásának 30. évében halt meg s fölötte szomoritó
állapotban hagyta az országot. Első nejétől 3 fia maradt;
Bé 1a, K á 1mán és End r e, harmadik nejétől pedig az
egy Is tv á n, ki Olaszországban született s Ill. End re
atyja volt.

And reas II. (ber ~reuafa9rer).
(1205-1235.)

- mser folgte Babii31aui3in ber 9Tegierung?dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m a d ) bern Xobe 2abí~fau~ beftíeg ~Ilbrell~ ben X_~ron.

. - msie regierte er?
~nbrea~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA[tanb unter oem @influffe feiner @emaf}(in @ e t.

t t ti b ; oíeie uber errégte butd) if}re gegen ble ~ntereffen bet 9 1 a :
tien getíd)teten ~anbIungen gtofle Un3uftiebenf}eit. íJtembe, bie
~er\tlanbten @etítub~, ge\tlannen faft au~fd)Heflrid)en @influfi.
~ e r t f) of o, bet ~ruber bet Stönigin, ein unmijjenöer, au~fd)\tlei:
fenber unb babei nod) fef}t [unger mann, murbe 3um @r3pifd)of
non Stafoc~a ernunnt, uno a u d ) anbere ~emtet, mit Umge9ung
ber Ungarn, butd) ~eutf d)e be] e§t. ~er ~afl, ben man gegen íf}re
@ínmifd)ung in bie ~tegierung~gcfd)iifte niif}rte, entjímnmte nur
nod) meűr, a (~ mart fie füt mit] d)U(l:líg erHiirte an oer nerübten
@c\tlaUtf)at if}te$ ~ruber~ an bet @attin be~ ~anu~ ~ á n fo
~ad)efd)naubenb überfie( ~ánf in ~b\tlefenf}eít bes Stönig~ bie
Stönigin; bie \l5rin3en tourben getettet, oíe Stönigin f}ingegen
muroe in 6tücfc gcf}auen.

~m ~af}re 1217 untemubnt ~1tbrea~ mit 10,000 Weitern
uno 3af}fteid)em íJufl\JoU einen ungWcffid)en stteu33u9, non bern
er \tlof}1f}cHige WeHquien aUf3U\tlcifen f}atte, fein ~eet unb maff en
@e(ber iebod) ben 6ata3enen 3um Dflfet [ieíen. ~on oiejem sttíeg$:
3u9 erf}ie1tet ben ~einamell : bet st r e u 3 fXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa f}r e r,

~ei feiner Sllntunft in Ungarn fa nb et ~ ucs in ~erwitrung ;
bent @efe~e Ieijtete 91iemanb @ef}otfam; wer fid) fiad füf}(te, bet
unterbrücfte ungefitaft bie 6d)\tliid)eten. ~a3u fam nod), baS3\tli:
fd)en ~nbreas uno feinem 60f}ne ~ é fa ein 3\tliefjJaIt entjtunb.
ünter bíejen Umftétnben berie] et 1222 auf ben ? R a t g bet íl3attioten
einen Weid)~tag, auf meldiem er bíe lJ o [b e n e ~ u 1I e gab, einen
aUberügmten íJreibtief unieres 2anbes, ben bie fjJéttet fo(genbell
stönige bor if}ret Ströllung 3u befd)\tlören jJflegten. ~t fiarb im 30.
,3af}re feiner Wegietung, uno f}íntediefl ba~ 2anb in bet trautíg.
Iten 2age. ~t f}atte breí 6ögne: ~ é 1 a , st o ( o m a II unb ~ n.
bt e a ~ bon bet erjíen @attin, uno 6 t efa ll, ben [eine britte
@attin in ~taUen gebat uno beHen 60f}1l ill nl) tea ~ Ill. mar.
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IV . B é l a .
(1235 -1270.)

- Milyen volt IV. Béla uralkodúsa ?

Trónra lépte után azonnal arra törekedett, hogya ki-
rályi tekintélyt helyreállitsa s az országnagyok féktelen ha-
talmát megtörje. Evégett megbüntette azokat, kik az ország
nyomorának főokai voltak, megvakíttatta D éne s nádort,
másokat lefejeztetett, sokat börtönbe vettetett s jószágaiktói
megfosztott. De ez erélyes fellépés csakhamar visszaterszéet
szült a törvénytelenség és féktelenséghez szokott főuraknál,
kik osztrák Frigyest kinálták meg a magyar koronával, Fri-
gyes meg is támadta a határokat, de Béla megverte őt s csak
hadi sarcz fizetése mellett kötött vele békét.

-_o - Miféle nagy szerencsétlenség érte akkor Ma-
- gyarországot?

Alig lett visszaverve Frigyes, midőn más nagyobb sze-
rencsétlenség sujtotta Magyarországot. A bárdolatlan, kegyet-
len s igen nagyszámu mon go 1 nép lakott ekkor Azsiában,
mely Dschingis-khán uralma alatt roppant kiterjedésü mongol
birodalmat alapított; a nevezett khán fia pedig' Chi n a leg-
nagyobb részén kivül elfoglalt még más országokat is, u. m.
a IC u n bir o dal m ats BoI g áro r s z ágo t, azután Euró-
pát özönlé el s pusztitá. Azért jó előre menekült előle minden
nép, ha csak lehetett. Igy menekültek a k u n o k is, kiknek
országát a vad mongolok elpusztitván, IC u the n fejedelmök
vezérlete alatt 40,000 harczossal jöttek Magyarországba s lak-
helyet kértek Bélától. - Béla szivesen fogadta őket s meg-
engedte, hogy az országban letelepedhessenek; azonban a
kunok bárdolatlanek voltak, erőszakoskodás okat követtek el
s folytonos czivakodásban éltek a magyarokkal. Ezalatt a
mongolok is közeledtek az ország hatá-raihoz. Béla kellőleg
akart ellenök készülni, de mintha csak átok fogta volna meg
a magyarokat, nem mozdult senki. Mesének tartották a ve-
szélyt, sőt némelyek még azzal gyanusitották a kunokat, hogy
szövetségesei a mongoloknak. Igy álltak a dolgok, midőn 1241.
évben a mongol ok átjöttek a határon s az országba nyomul-
tak, elpusztitva mindent, mi utjokba akadt. Bél a annyi har-
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BélZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa IV .
(1235-1270.)

- Wie regieríe 5Béla IV.?dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 1 a e f) [einem ~egierullg5antritte mcr f ein erfte5 '5treóen
barauf gerief)tet, ba5 tönigIief)e ~{nfegen f)equftelIen unb oíe 3ü'
geUofe W la e f)t ber @to13en 311 óreef)en. 2u nem ~nbe (iea er jene,
ltJe(ef)eoie ~auptUtf aef)en an oem @fenbe be~ ~anbe~ rocren, óeftra~
fen, ben ~a(atin ~ t;> o n i ~ bíenoen, ?llnbere entbcupten, oiele in
ben stetfer merjen unb íf)rer @iiter bercuben. ~íefe~ ftaftbolIe
?lluftreten et3cugte eber bníb miflbergnifgen bei ben an ®efe~,
unb 2ügelIofigfeit geltJof)nten @roflen, bie %r i e b r i ef)bon Oefter,
reief) oie .~rone antrugen. ~ r i e b r i ef) griff a lle f) bie @rellően be~
~anbe~ an, boef) murbe er bon ~ é (a gef ef)(agen unb gell\1.Jungen,
ben %tieben mit @efi; 3u eríuujen.

- Weldje?3 gtoae Unglücf imf bama1?3Ungarn ?
staum mar %riebrief)~ ~ilJfaU 3uriiagejef)fagen, fo óraef) ein

cnceres gtöflere~ Unglücf úber Ungarn berein. ~in graufame~,
óaróarifd)e~ unb fe!)r oaf)Ireief)e~ mon - bie wl o II go! e rt -
gaó es ba3uma[ in ?llfíen, ltJefd)e~ unter bern ~fc9ingg,stf)an ein
ungegeure~ Wlongolenreief) grünbete, unb unter beHen '5of)n aufler
oem gtöflten ;qeH ~ f) illa ~ noef) oribere ~iinber, rnie ba~
st u m a II e.n r e i ef) uno @ rOB' )8 u (g ari e n eroberte, unb n.tit
fef)recflief)er mergeerung uber ~uropa f)erfid; bannn réttéte ftef)
iebes mort, ba~ e~ nur tínm Ionnte, tili moraus bot benjelben. ~ill
fo(ef)es mou, eu] ber %[uc~t bor ben WlolllJolen, maren bie st u'
ma 11i e r, bie - nadibem if)r ~anb burd) oiele ~aróaren ber\tJüftet
morben, - mit ibrem ?llnfiil)rer st u t f)e n móft 40,000 '5treitem
naef) Ungarn tamen, tmb bon ~éfa fief)®oIJnfi~e erbaten. )8 é [a

ncbm fie f)et~fief) eu]. uno erlcubte ifmen fid) in Ungarn ni eber'
511(affen; ieboef) nxiren bie .It:u 111a n e n "ein ItJHbe~moH, [ie ber,
übten @eltJafttf)aten unb es gaó unaufqörHef) '5treitigfeiten 31tJ~'
fÚ)en ibnen uno ben Ungarn. llnterbejlen nüf)erten fíef) auef) bie
Wlongofen ben @retWn be~ ~allbe~. ~ é (a moííte fid) gef)örig gegen
[ie níjíen, eber bie Ungarn molíten fief) nief)t rúbren, «rs l)ütte ein
%fuef) auf i9nen gefafiet, unb bielten bie @efal)r fúr eine ~aóe~;
manef)e berbüef)tigten fogur oie st II III an e n, a (~ wiiren fte bie
meróünbeten ber Wlongo(en. '50 [ícnoen bie ~inge, a (é ; bie mon·
go(en im -.0af)re 1241 oie @re1l5enűóerfef)ritjen unb in~ ~anb ein'
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czost gyüjtött össze, a ~ennyit csak lehetett, s a ~ajó .~l~!l~tt
megütközött Ba t u khánnal ; de a csata szerencsetlenul utott
ki mert Béla vereséget szenvedett s a magyarok legnagyobb
ré~ze a csatatéren :maradt. A király maga is csak futással
mentheté meg életét. ThzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIr ó c z b a sietett s innét Frigyes
osztrák herczeghez. Ekkor már ll:kad~ly nélk~l f~lytathatták
pusztitásaikat a mongol?k. De az I?te~ll gondv~seles me,~~en-
tette nemzetünket a vegelpusztulastol. A tatárok hazajaban
lázadás ütött ki sennek hirére kivonultak Európából, Dúlá-
saik következtében oly elhagyatott, kietlen s néptelenné lett
az ország, hogy fű lepte el az utakat, s ~ farkasok zsákmányra
áhitozva csoportonként barangoltak a VIdékeken s megtámad-
ták az erdőkben s barlangokban rejtőzködő embereket.

- Mit tett Béla a tatárok elvonulása után?

E csordák elvonulása után Béla rögtön elhagyta men-
helyét s visszatért elpusztitott országába. Mindent elkövetett
népe nyomora s bajai enyhitésére, az ország helyrehozására s -
felüditésére. Pihenés után összegyüjté haderejét s osztrák
Fr igye s ellen indult, hogy ,boszut ~lljon .a tőle szenved~tt
gyalázatért; mert a szerencsetlen Bela Frigyeshez menekül-
vén a mongolok elől, a képmutató osztrák herczeg megfosz-
totta őt megmentett kincseitől s ezenkivül még három várme-
gye átengedésére kényszerité. A harcz szerencséje Bélának
kedvezett, Frigyes életét vesztette a csatában, s a három vár-
megye ismét az országé lett .

. Béla második alapitója lőn hazájának; 1270. évben halt
me9 s Esztergomban temettetett, el. Egy"fia ma,radt; 1 s t v áp
(B ela nevü kedvencz fia .egy ev."e~ elobb szallt s~rba) s ha-
rom leánya, köztök Mar g 1t, a In hires szerzetesno volt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V . Ist V á n .

(1270-1272.)

- Milyen volt V. István uralkodása?

István két évi uralkodása Magyarország s az Ottokár
fejedelemsége alatti Csehország közt folytatott háborúskodás
és a két ország köl csönös pusztitásában telt el.
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Dtangen alIe5 ber ~rbe gIeid) mad)enb,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw a ~ if)nen untennegs in bie
~anbe ~eL )Bé Ic [cmmeíte fo nieí ~rieger aI5 er nur fonute unb
traf an ber l5a jó mit ben ~9an ~dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa t u 3ufammen; bie I5d)Iad)t
fiel íebod) ungliicHid) aU5, benn er murbe gefd)lagen, unb ber gröáíe
~f)eH ber Ungant fier. ~ é I a felórt fonnte [ein ~eóen nur burd)
Die %(ud)t nad) ~ f)ur ó c 3, unb bon f)ier 3u %riebrid), ~ernog bon
Oefterreíd}, retten. ~e§t íonnten bie W'longole~ if)u merlt1üftun~en
ungef)inbert fortfeten. ~ie morfef)ung f)a t lebod) uniere ?l1atton
óef)ütet fo baá [ie bie5maI nid)t giillbIíd) aufgeríe6en rnurbe. 3m
mated~nbe ber W'longolen w a r eine ~ml:lörung aU5ge6rod)en, uno
auf bíe ?l1ad)ríd)t f)iebon 30gen fid) bie j)orben aU5 ~uropa 3urücf.
3n %oIge if)rer merwüftungen mcr ba5 ~anb bérmasen entoölfert,
öbe unb wüfte, baá bM @ra5 auf ben I5trafien It1Ud)5,tmb ®öIfe
fd)aarenlt1eife, nad) %raa gierig, ~anb unb ®iilber burd)ftreiften
uno oie in ben ~öf)Ien unb ®iilbern nerborgenen W'lenfd)en aujieíen.

- W a ~ t"(Jat ,\Béla nad) bem ~óauge bet IDCongolen?
@Ieicf] n a d ) bern mÓ3uge oieier ~orbell berliea ~ é (a [einen

.8Uf(Ud)t50rt uno fef)rte in f ein berwüftete5 ~eid) 3uriicf. ~r 6 0 t

a[e5 auf, um ba5 ~Ienb unb bie ~eiben feiner Untertf)anen 3u
milbern ba5 ~anb w i eber 3u beleben unb in [einen früI)ern .8uftanb
3u berf:§ell. ? l1 a c f} genoffener ~uf)e [cmmeíte Q3éla [eine I5trdt<
hafte unb ~og gegen % r i e b r i ef)bon Oefteneid), um ben erlitte.
nen l5d)impf 3u riid)en; benn a (5 ber ungWcfIid)e Q3éIa bor ben
W'longolen [eine ,8uf(ud)t 3u bem f)eud)Ierifcgen %riebrid) nnbm,
beraubte if)ll bief er feínes geretteten l5d)a§e5 unb 5wang if)n üóer,
bie5 nod) 5ut m6tretung breier ~omitate. ~ a 5 ~rieg5gWcf wenbete
fid) ~éla 3u, %riebrid) nerlor in ber I5cf]Iad)t ba5 ~e6en, unb bie
breí ~omítate routben roteber an Ungarn 3urücrgegeóen.

méla [tnrb 1270 a15 ein 31t1eiter@riinber [eines matedanbe5
unb murbe in @ran begrcben. ~r f)íetediefl einen 60f)n: 15 t efa II

(jein 2ieófíng Q 3 é (a gíng Hjn im Xobe norcn) neóft 3 ~öd)tern,
unter wefd)en W'Ia r g a re t g a eine óeriif)mte ?l1onne w a r .

S t efaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn V .

(1270-1272).

- Wie mar bie ffiegierung ®tefan V. ?
~ie 31t1ei3agre bauernoe ~egierung etefall5 murbe mit ber

ablt1ed)feInben ~efriegung unb merlt1iiftung Q3ögmen5(beííen %íirft
Ottofar mcr) uno Ullgarn5 aU5gefüUt.

•
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Ez időben tört ki az éhség is. Ez ujabbi szerencsétlenség
olyemésztőleg hatott a király életére, hogy még virágzó ko-
rában elhalt. Két fia maradt: L á szl ó és ~Jn dr e, s három
leánya, kik közül M á ri a II. Károly nápolyi kirély neje lőn.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV . (Kún) lá sz ló .
(1272-1290.) .

- Ki lett István utóda a királyi széken?

Atyja utánXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi t tiz éves László következett a trónon, kit a
kunok iránti különös hajlandósága miatt K ú n - Lászlónak is
neveztek. Csakhamar elkeseredett harcz fejlődött ki Ottokár
cseh királylyal. A legembertelenebb kegyetlenségeket követ-
ték el mindkét részsől, a magyarok s kunok Ausztriában, Otto-
kár pedig Magyarországban, hol Győrig nyomult elé s a várost
elfoglalta. De az akkor (1278) Né~etorszáqban felmerü~t
események változtattak- a dolgon. Nemetorszagban ugyams
Hab s b u r giR u d o l fo t választották meg császárnak;-

. Ottokár szintén erre a trónra vágyott, tehát élelhalálharcz
fejlődött ki közte s Rudolf között. Rudolf a magyarokhoz for-
dult segélyért s csak ezek támogatása mellett arathatott győ-
zelmet a nagy csatában, melyben Ottokár is életét vesztette.
E csata döntötte el a Habsburg-ház sorsát.

- Mit tett Lász16 s hogyan végezte életét?

László a kúnoknak kedvezett s ezeket részesité előnyök-
ben, kicsapongó ~s volt, s ezál~al. i~~ét nY?Ulorba sül~e~t ~z
ország. Végre meg kegyelt kűnjai IS elpártoltak a kl,r~lytol,
és saját sátorában ölték meg. .6-/

Ill. (Velencei) E n d r e .

(1290 -1301.)

- Ki lépett László után a tr6nra?

IV. Lászlónak nem maradván gyermeke, Ill. 'Endrét, az
Árpádház egyetlen ivad~kát .hivt~k meg Vel~nczéből a trónr~.
De nem birhatta azt háboritlanúl, mert alig foglalta el, mal'

Um bieje SeH brad}dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa u d } 5;;)ullger~llotf) cus, miefe neuell
Ul1gWcf~fiiae 3ef)rtel1 a m Seben ees stőnig:3 berart, ban er bafb in
ber ~Wtf)e [etnes IllUer5 [tcrb. @r f)interlief> 5roei 6őf)ne, S 'a :.

IIi~fau ~ uno IIInb r e c s, uno brei St'öd}ter, non benert bie eine,
'?ill at i a , bie ®attin starf~ II., 5tönig5 non 91ea15eI rouroe,

Lad is laus IV . (ber ~umanier.)
. (1272-1290.)

- ?IDer folgte ®tefan in ber ffiegierung?
mer öef)njiif)rige SaDi5Lau~, a u d } ber st um a II i et, megen

feiner jBorfiebe fül' bie stumaniér fo genannt, [oígte oem jBater ill
ber g'fegier ung. ~alb entjpuun fid} ein f)eftiger sti:ieg mit Gttofar,
stőnig tJOIl ~ö[)men. Q3eibe St'f)eife begingen bie unmenfd}1íd}ften
®raufamreiten, bie Ungam uno 5tumanier in GefierreicfJ, uno
Gttorar in Ungam, mo er bi5 ~ a a b tJorgetücft nxrr unb biefe~
erobert bette. mod} bie baőumal in meutfcI}fanb eingetretenen
@teigniffe oerdncerten bie Sage ber millge. ~!3 rnurbe niimfid) in
meutfd}lanb ~ u o off tJ o n 5;;)a b ~b ut g 5um 5taifer geluiif)ft;
GUorat fttebte a u d } nad} biejern St'f)tone, e$ fa m ~\t)ifd)en ibm uno
?Rubolf ~Ueinern striege auf St'ob uno Seben. ~ubolf rie] bie Ungarn
~u 5;;)iílfe, uno nur ntit if)rer 5;;)iitfe erreng er ben 6ieg in bet gro:
aen e íd }fa d }t, in luefd}er GUotar fefbfi f ein Seben »erlor. mief e
6 d }fa Ú )t entfd}ieb ba~ 6d}idfal be~ .9aufe~ 5;;)a b ~ b u r g.

- ? I D a i S tfJat ~ a b i i S l a u i S unbmie enbete et?
Sabglau~ óegünftigte unb betJot~ugte bíe stumanier, a u d } er

roar aU5fd}lueifenb, rooburd} ba~ Sanb mieber a n ben mbgrunb be~ .
jBerb.erben~ gefangte. @nbfid} manbten fid} nom stőnige felóft bie
non 1f)m óetJor~ugten sl u m a II i e r a b , .unb töbteten i9n in f ei:
nem eigenen Serte. .

And reas Ill. (ber ~enetianet.)
(1290-1301.)

- Wer foIgte ~abiiSlauiS in ber ffiegierung?
m a Sabi!31aU!3 IV. fínber(o~ blieb murbe Illnbrea~ Ill. a f~

e~nöiger 61-lrőnfing. au~ oem @efd}fed)Ú ber mt1-laben, cus jBene.
btg aUt St'f)ronbeftetgung bentjen. @r óefaf> abel' ben St'f)ron fei:



- 48 -

is igen heves harcz kezdődött Magyarországban. Legelőször
is egy ál-Endre lépett fel, ki László testvérének mondta ma-
gát, de nemsokára- ki lett utasítva az országbóL A magyar
korona másik trónkövetelőjeül Habsburgi Rudolf lépett fel, ki
Albert. fiának ajándékozta Magyarországot, mint megürült
hűbért. Azonban Rudolf meghalt s Albert lemondott igényei-
ről. A harmadik trónkövetelő Martell Károly nápolyi herczeg
(IV. László nővérének fia) volt, s igen nagy pártot nyert czél-
jai támogatására, ugy hogy halála után R ó ber t nevü fiának
legjobb reménye lehetett a trón elnyeréséhez.
.. Endre megtett minden lehetőt trónja megmentésére.
Osszehivta az országgyülést, üdvös törvényeket hozott s kor-
látolta a főurak féktelenségét. De mind hiába, a zavar nőttön
nőtt az országban. Senki sem engedelmeskedett a törvénynek
s a király efölötti bújában meghalt 1301-b,en, nem hagyva
utódot maga után. Ill. Endrével kihalt az Arpádcsalád. Bu-
dán, a helyőrségi templomban lett eltemetve. .
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lle~weg~ tuf)ig, benn faum beftieg er benjelben. fo begannen bie
fJeftigften stéimpfe in Ungarn. @in faIfdjer 2rnbrea~, ber fidj für
ben ~hubet be~ Babí~Iau~dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa u ~ g a b , bettat öuerft ben 6djaupIa~ ;
er murbe jebodj bulb be~ Banbe~ oennie] en. 2rI5 3weitet· W1itwer;
bet um oie ungatífdje strone erf)ob fidj audj ?Rub ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 f neu
S )a b ~ b u rg , bet Ungarn a I~ ein erlebigte~ ?Reicf)5Ief)en [einem
6of)ne 2rlbtedjt fdjellfte. ~nbeffen fiad) ?RuboIf unb 2rlbredjt ent-
fagte [einen ,2rnfprücf)en. mer britte W1itwerbetXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW a t enblidj norf
st at I w1 att eff, .f;)etoog bon 91eape( (6of)n bet 6djwefter
Babgfau~ IV.),' biejer gewann eine fo groj3e ~attei [úr [eine
.8wecfe, baj3 fid) nad) [einem ;t'obe fút [einen <Sof)n ?Ro bet t oie
fidjetften 2ru5fid)ten auf bié ;t'f)ronóefteigung eröjjneten.

2rnbrea5 IfJ a t aUe5, lilit [einen ;t'f)ron oU tetten: et berie]
einen Banbtag, fdjuf beiljame ®efe~e uno beféimpfte oie .8iígeUo:
figfeit bet ®to13en; oie]e~ aUes mar bergeben5, oie )8erwittung
im Banbe WUd)5; 9Ciemallb gef)otd)te ben ®efe~en uno 1301 bet;
jiel et .in ®tam uno ftatb obne @róen. mit ibm erlo] d) bas ®e,
fdjledjt bet 2rtpaben. @r murbe in Dfen in ber ®arnifon5fírc~e
begraóen. '

ítuttner {2'. U, i. O. ®e[dj. Ung. 4
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nr. SZ AKASZ.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Vegyes házakból' való királynk.
(1301-1526.)

Vencze l.

(1301-1305.)

- Mi neve volt az Árpádok utáni első királynak?

Az Árpádház férfi-ágának kihalása után két pártra sza-
kadta nemzet,' az egyikRóbert Károlyt, a másik Ven-
c zeI t kivánta királynak. Amazt különösen a pápa védel-
mezte de a hazában is voltak párthivei. s ezek Ill. Endre
halála után azonnal az országba hívták őt. A másik, tekinté-
lyesebb párt Ven c z e l t a cseh király fiát, és az Arpádház
nőágbeli ivadékát választotta királynak, minek folytán sok
tagból álló követség ment Csehországba a 12 éves Venczelhez.
Ez hadsereggel indult Róbert Károly ellen, m,egszalasztotta,
azután Székesfehérvárott megkoronáztatott. Amde a pápa
Róbert Károlyt óhajtván a trónra emelni, egyházi átokkal suj-
totta Venczel párthiveit, Venczel pedig kéuytelen volt vissza-
térni Csehországba, hova a koronát s az ország más jelvényeit
is magával vitte.

Baj o rOt t ó.
(1305-1308.)

- Kit választottak meg ekkor a magyarok ki-
rályuknak?

Bajor Ottót választották meg, a ki szintén IV. Béla uno-
kája .volt. Sikerül vén visszavennie Venezeltől a koronát a

Ill.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ l f ir d jn i t t .

J iö n ig e a u s v e r rm ie d e n e n j ) ö u r e r n .

(1301-1326.)

Wen ze i.

(1301-1305.)

- m3ie f)ie}3ber erfte srönig nod) ben %(r~oben?XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' R a c I , bern @döfcI,en be~ ~rl'abifcI,e.n ~anneMtamme~ w a r

bie 'Ration in owei l,lSarteiellgefl'aUet;. oie eme .~e:langte ~ a r I
~ o ber t , Die ertbere ® e no e I OU tf)rem ~on~ge. Senenbe:
bor3ugte bor3ügLicI,ber ~al'ft, .er f}atte eber aucI, t~ ~ated~nbe
marteigdnger, uno oíeie f}atten tfJn fofortdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ a ~ oem ~obe ~n~!ea~
lll. in~ ~anb gebracI,t. mie artbere aníe"nhcI,er~ l,lSartet~a~Ite
® e n 3e I, ben (5of)n ~e~. stöni~~ .bon ~ö~!ll~n, einen 6l':013I~ng
bes ~rl'abf)aufes in wetbhcI,er ~tnte, oum ~omge, .~or~uf ftcI, eme
3af}lreicI,e@efanbtfcI,aft nacI, ~öf)men 3u oem 12'laf)ngen ®e~oeI
begab. miefer 3013mit einern ~ee:e gegen ~a:I .~obert, ~#~g tf)n
in bie %IucI,t uno murbe benn tn 6tuf)Iwet13enburg feter.~tcI,ge:
frönt. mer ~al'ft eber, ber ~ad ~obert auf bern ':tf)rone wunf~te,
beíegte aUe ~nf)dnger ®enoeI~ m it bem ~anne ~nb ®en;eI f~f)
fidj flenötf)igt nacI, ~öf)men 3urücrl!ufef)rell, wof)m er a u c I , bie
strone unb anbere ~eicI,~f(einobien mit ficI, naf)m.

O t to d e r B a ie r .
(1305-1308.)

- m!en tuiif)1ten bonn bie üngum ~U if)rem' ~önig?
6ie wdf)Iten D t t o bon ~aiern, ber a u c I , ein @nfe~~é(~'~

I V . w a r. 'RacI,bem es if)m geíungen war, bie stro ne unb bie ~(em:A
. 4*
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jelvényekkel együtt, Székesfehérvárott megkoronáztatott. A
magyar ok hajlandóságának megnyerése végett szándéka volt
egybekelni A por erdélyi vajda leányával. De Apor, tán a
német császárral egyetértvén, elfogta Ottót s csak az ország
jelvényei kiszolgáltatása és a trónról való lemondása után bo-
csátotta szabadon. Ottó belefáradván a harczba, visszatért
örökös tartományába, Bajorországba, hol még erőteljes élet-
korában nemsokára meghalt.

Az országban mindinkább elharapódzó fejetlenség meg-
szüntetése végett az esztergomi érsek 1301. évben össze-
hivta az ország rendeit a Pest melletti Rákosra, hogy Róbert
K-árolyt királynak kiáltsák ki. De mivel Apor nem adta ki a
szent koronát, ujat készitettek s azzal koronázták meg Róbert
Károlyt Budán.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Róbert K á ro ly .

(1308-1342.)

. - Helyre ál1t-e R6bert Károly megkoronástatá-
sával az ország békéje?

Róbert Károlyt még akkor sem ismerte el királynak a
nemzet, mikor 131O-ben az Apor által kiadottszerit koronával
már negyedszer lett megkoronázva. Ellenei közé tartozottzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkü-
lönösen Csák Máté, ki Komáromtói a Kárpátpl,ág uralkodott
és' sok püspöknek, valamint a király hiveinek jószágait is
pusztította. 'I'öbb csatában megverték, de hatalma csak halá-
lával tört meg.

E nyugtalan állapot megszünte után egy minden tekin-
tetben szomoritó esemény történt. Visegrádon, a ·királyi vár-
ban Kázmér, a királyné öcscse, megsértette Zách Bódog főur
Klára leányának becsületét. Az atya e hír hallatára bősz ha-
ragra lobbant, kivonr karddal rohant oz épen ebédnél együtt
volt királyi családra, a királyt gyengén megsebzé, de a király-
nénak négy ujját vágta le, mig az elésietett udvari szolgák
földreterítették s felkoriczolták. A mily borzasztó volt e tett,
époly kegyetlen s iszonyu boszút állt a király Zách egész csa-
ládján s rokonaágán.
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obien non )illw3e1 ~eráu~ 3u befommen, toutbe erXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 .U 6tuE)lweiU.en.
burg gefrönt. Um oie Bieúe ber Ungarn 3.~ geuHnnen,. beabft.~·
tígte er, fid) init einer Xod)ter be~ ~j.)or, ~urften con ~te~enb.ur.
gen öU berméíl)len. ee in ouWnftiger ed)í?iegerbater eber, bteUet.d)t
1> II 111beutfd)en S1:aifer beftod}en, nubm t~rl gefangen uno entlief
ibrt erjt benn. al~ er Die 9'teid)~f(einobien übergeben unb oem
~~rone entiagt l)atte. Otto, be~ S1:aml>fe~ múoe, 3°13 in.jein ~rb:
Ll1nO ~aiem 5urücf, mo er lIid)t lange barauf nod) ip fréífttgen
2ebellsalter [íarb. . ', '

Um eber ber ~l1ard)ie im Sanbe ein @nbe ~u mcdien, beriej
ber @qbifd)of .bolt @ran im ,0uE)re 1307 bie 6téínbe eu] oem
~iáfos (bei ~eft) ~ufammen, lim S1:arl ?Robert als Stömg 3u.ero
fléíren. ; v a uber ~):lor oie E).Strone nid)t f)erau~ga6, muroe eme
neue angejerfigt, tmb ldt olejer starf in Ofelt gefrönt.

Karl R obe rt.
(1308:-1342.)

- ~ar mit ber st~ronóefteigung S'rllr113 bie erwünfdjte
ffiu~e im 2anbe ~ergefteUt.? .

~\ld) nnd)bem Starl 1310 mit ber non ~l>or E)erau~gege.beo
uen ~. strone oum nierteu W e a l gefrönt murbe, erfaunte i~n lltd)t
oie ganöe ?Ration 3t1 iE)rem S1:önig an. 311 [einen ~ein~en geE)öde
bejonberé ' l n dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tt l) éí ti S ~ ~ á f, ber non stolllorn blS oU ben
star~atE)en (Jin ()errfd)te uno bíe @ííter uieler ~ifd)öfe unb ~11·
~éínger Des S1:öllig~ nerbeerte. @egen oie] Cll tourben ltJoE)t mebrere
6d)lad)ten (leluonllCn, elleirt [eine 'il.nncflt rucrb nur burd) [einen
Xob geúrod)en. .

? R a d ) ~eenbigung oiejer ünruben ereígnete íid) ein in jeoer
~e5ief}ung trauriger UnfaU. S1:afimir, ber íBruber ber $tönigin,
~atte in ber fóniglid)en ~urg ~1I ~ifegráb bie @f}re mara~, ber
Xocflter be~ W~agnatell %eli~ian 3ád) betle~t. :ner ~ater mutbe,
als Um bie ?Rad)tid)t babon tra], \:)011einem fo grilllmigen 30m
ergtiffel1, b a ~ er mit ge3íicftem 6d)werte über bie töniglicfle ~ a m i .

He, tie eben beim ?DCittagmale fau, ~erfiel, bell Stö11ig leid)t ber.
uiunbete, ber Stönígin uber uier %inget abqieb, bi~ bie E)erbck
ellenben ~ofoieller úber i~n ~etfielen, Wn nieoermarjen uno aeto
ftücfe{ten. ~úen fo graufam uno fd)recflid) rnie oíeie X f}a t, w a r
aucfl bie mad)e be~ Stönigs, bie er an ber gan3en ~amHie unb
merlt>anbtfd)aft 3ád)'~ all~ííbte.
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. E borzasztó esemény után nemsokára Baz a rád oláh
~a~~a ellen kellett harczolnia Károlynak, mely alatt csak ál-
oItony?en menekülhetett meg a fogság- és haláltól. Egyébiránt
n~g!. e~~e!ll~ket sze~'zett magának e király az ország jóléte
ko~.ul; o epltet~e Bartfát, előmozdította a kereskedést, elő-
nyokben részesítette a városokat s ezekben vásárokat rende-
zett, a;ranypénzt veretett, mi azelőtt nem volt Magyarország-
ban s 19l a nemzetnek jóltevője lőn.
. ~aroly 134~-ben h.alt meg s két fiat hagyott hátra: L a-

J ? ~t es E ,n d r et. LaJost a lengyelországgyülés lengyel
királynak valasztotta meg a gyermektelen K á z mér halála
e~etére, End re pedig mint J o han n á nak Róbert nápolyi
király unokájának jövőbeli férje Nápolyban n~veItetett fel.

1. (Nagy)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa jo s .,
(1342-1382.)

- Ki kö vetkezett R6bert Károly után az ural-
kodásban?XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r Lajos, ,mint !7 éves reményteljes ifjú, atyja Róbert
K;tro}y halala utan azonnal megkoronáztatott Székesfe-
hervarott.

- Mit tett Lajos kormányzása alatt?

. ~o~~má~yzása kezdetén azonnal jaz oláh vajdát kellett
vIsszater~ten~e az enp~delmességre. Epen igy kényszerité a
v~lenczeIek alt al fellázitott Horvátországot régi ura elismeré-
sere. Ekkor Endre öcscse miatt két izben támadta meg N á-

p~lyt had~al. Róbert nápolyi király saját udvaránál neveltet-
~~~ ~ndret, en~ek odaigérte J o han n a nevü unokáját a trón-
örökléssal egY,utt; az~nban a 80 éves agg összeházasitotta
ugyan Johannat Endrevel, de Johannát nevezte ki utódának
s az ország nag~jai:.alletétette az unokája iránti hűségi esküt.
De J~hanna meg to~bet .~~~t.E gőgös, gonosz nőt annyira el-
raga~a Endre ell.em gyülöleto, hogy összeesküdtek segélyé-
vel titkon megfojtatta, E szomoritó hír hallatára azonnal
Nápoly ellen indult Lajos vitéz hadaival, melyek előtt meg-
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9 C id )t Innqe n a d ) biejem fd)recfIicf)en @reigniá mujite er
gegen ~ a 5at á b, ben )liojl1Joben bet ~aladjei fiimpfen, I1JO er
fídj nur burdj Q3edCeibung cor &efangenfdjaft uno ;tob retten
tonnte. Uebrigen5 ermcrb fid) biejer stönig gtofles Q3etbiellft um
bie )li09Ifa9tt be5 2anbe5; et erbaute ~artfelb, bejörberte ben
~allbeI, flegüllftigte bie I5téibte, orbnete in ben 6téibten 9JUidte
a n , liefl @olbmün3en ptéigen, bie flí5 jett in Ullgam n id )t e!iftit.
ten unb murce fo bet )li09rt9iiter bet 9Cation.

, s t a d ftarb 1342 uno 9illterIiefl3wei 6ö9ne: 2 u b m i g unb
21n b re a 5. 2ubwig murbe auf bern polnifdjen 2anbtage [úr ben
21bftetbefaU be5 finoerlojen st a f í m ir 3um polnífd)en stönige ge.
W i i 9 r t . 21n b tea ~ murbe in ~eapel er30g~n, a (5 3ufiinftiget @atte
3 o 9 a n n a '5 , ber @nfelin 91obert5, be5 stönig5 uon 9leapeL .

L u d w iZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg 1 . (ber ®rof3e).
(1342- 1382.)

- Wer foIgte ~ar1 ffioóetí in ber ffiegierung?
211590ffnung5tJoUer 3üngling non 17 3aI)rett muroe 2 u b,

w i íJ gleid) nadj bern ;tobe [eineé [latet5 ~'tar( ?Hobert, in etu9(·
weif3enburg gcfrönt.

- W a ~ t1)at Bubtuig tuii1)renb feiner ffiegierung?
3m 2!nfange- feiner 91egierung muste er ben )li o j l1Jo ben

ber )lialad)ei in bie l5d)ri:mfen be5 @e90rfam5 anriídfü9ten, eben]o
awang er st r o a t i e n, bM non Q3enebígcujgemíegelt murbe, 3ur
~nerfennung [eines aUen ~errn. ~ierauf üóeqog er megert [eínes
~ruber5 ~ n b re a 5 3weimaI 9Ceaper mit strieg. ~er $tönig 91o·
fl ert non ~eapeI 9atte 21nl)rea53a n [einem ~ofe er~iegen (affen
unb i9m [eíne @nfeIin 3 o ÍJ ann a unb oíe ;t9ronfoIge 3ugefagt;
ber ad)t3igjd9rige @rei5 Iiefl 311Jatbie ;trauung 309anna'5 ·mit
~nbtea5 tJoU3iegen,ernunnte eber 309anna 3Ut 9Cad)folgerin unb-
liefl bie Q3ome9mften be5 91eid)e5i9t ben ~ib bet ;treue fd)wőten.
309anna eber ging nod) nieiter. ~iefe5 ftof3e, bőfe ~eíó Iiea
fidj non i9rem )liibetl1JiUen uno ~afl gegen ~nbrea5 fo meít 9in,
r~iflen, baa Iie i9n init ~Hfe nou Q3etfÚ)worenen geim1id) erbtojieín
ltefi. 21uf bieje trcurige stunbe 309 2u1)l1Ji9fogleíd) mit [einen ta '

vferen l5d)aaten, cor oenen er eine fdjwar3e %aE)nemit bem)8i1bniffe
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gyilkolt öcscsének képét ábrázoló fekete zászlót vitetett. Öröm-
rivalgással. fogadták. mindenütt. Szétugratta: az ellenséges
csapatokat s Johanna futásban keresett menekvést férjével
együtt. Lajos most szigorú vértörvényszéket tartott. Az össze-
esküdtek egy részét kivégeztette, azonban Johannát csak
később érte el megérdemelt sorsa, a mikor t. i. Du r azz o
Károl:y elfoglalta Nápolyt s az elfogott orgyilkos Johannát
megfoJtatta.

. , 1351. évben szerencsésen harczolt a gyönge lengyel
lm'alx mellet~, mephódította Gácsországot és Lodomeriát,
azutan Dalmatorszag ellen fordult s azt visszaszerzé Magyar-
o~'s~ágnak. Velenczét pedig békére kényszerítette. A lengyel
király halála után Lajos még Lengyelország fölött is 12 évig
(1370-1~82.) uralkodott.

. - Milyen volt az ország belállapota e nagy fe-
Jedelem alatt?

E király kormányzása alatt Magyarország igen virágzó
állammá lőn. Háboritlan belbékét élvezett az ország, törvény
és rend uralkodott mindenütt. Az egyházi ügyek szabályoztat-
tak s javíttattak. élénküIt a kereskedelem, a kiváltságok- s
s~abadalmakban részes ült polgárság és városok a legnagyobb
VIrágzásnak indultak. A tudományok előmozdítása s terjesz-
tése. végett Pécsett egyet eme t, az ország különféle helyein
pedig más hasznos intézeteket alapított Lajos.

Hogy halála után a virágzó birodalmat-ujabbi trónviszá-
lyok: ne zaklassák, utódának választotta Mária nevü leányát,
kit Zs igm ond dal, IV. Károly német császár fiával jegyez-
tetett el. 56 éves korában halt meg s a nemzet három évie

, 1 ogyaszo ta.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M ária .

(1382-1386.)

- Milyen volt Mária uralkodása?

A 12 éves Mária uralkodása már kezdetben szerencsét-
len volt, mert a gyülöletes Ga r a s Erzsébet, az anyakirályné,
kik helyette kormányoztak, csakhamar lázadást idéztek elő,
melynek fejei Du r azz oKá ro 1y nápolyi királyt hívták

feine~ ennorbeten ~t:Uber~ ncrcntrcgen liej3, gegen 91eaj:leL mit
'6rof)(oéfen murbe er üóeraU cujgenomnten ; ,s:of)anna'~ ~rUj:l:pen
töften fid) auf tmb [ie ffoE)mit íbrem @atten. BubltJig 1.' f)ieft je~t
eill firenges ~(utgerid)t. @in 7tf)eH ber merfd)ltJorenen muroe f)in-
gerid)tet, ,s:of)anna jebod) murbe erft f\:later non if)rem gered)ten
éd)iéff nle getroffen, ar~ Star! tl. ~ ura ~~o 91eaj:lef ercberte uno
bie gefullgene meud)(etin erroúrgen riej3. .

,s:m ,s:af)re 1351 famj:lfte er gWéfrid) fül' ben fd)ltJad) en Stömg
»on ~olen uno erebene @aUbien unb Bobometien, benn menbete
er fid) gegen ~a(matien, órad)te es nileber an Ung arn uno ~ltJang
menebig 3um ~rieben. 91ad) oem 7tobe bes ~o(enfönigs regtette
2ubltJig nod) 3\uölf Baf)re lang aud) űbec ~o(en (1370-1382)

- ?lliíeXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw a r ber innere .8uftonb bes Eanbes unt er
biejem groaen Viegenten?

Unter biejem Stönig 90Ó fiCÍ) Ungam 3U einern 9öcf)ftdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA& W "
f)enben 6taate ernpor. 7tiefer ~tie'lle f)errf cf)te im ,s:nnern 'oes
Banbes, @efe~ unb Orbnung f)ertfd)te üóeraU. ~ie fircf)ricf)en
mngefegenf)eiten tourben geregeIt unb oerbejlert, er munterte
.ben ~anbe( auf, unb burd) morred)te unb ~tioj{egien 90& er ben
~ürgcr ftanb unb bie 6tabte 3um Í)öd)ften íJ(or eurpor. Bur ~e-
jötberung uno meróreitung' ber ®iffenfd)aften erriditete er eine
II n ib er fit a t 3u íJüntfird)en uno mebrere arrbere nüt}Ucf)e
,3nftitute ill berfd)iebenen ~()ei(en bes Ballbes.

~amit ba~ blübence ~teid) nacf) jetnem 7tobe llid)t tuieber
neuell 7tf)ronftreitigfeiten ausgefe~t meroe, ltJafJIte er [eine 7tocf)ter
ma tie, oie er mit 6 ig m u nb, bern l5091l Staifer StarI IV ..
tlerloóle, 51l feiner ~Had)folgerin. ~r ftar& im 56. Beóensjaf)re unb
nnrrbe brei ,s:aÍ)re Í)illburd) non ber 91ation ti ef bettauert.

Mar i a .

(1382-1386.)

-. ?lliíe War bie Viegíerung ill1aria's?
~ie 9{egierung ber 3ltJörfja~rigen maria ltJar g(eid) im mn<

fnnge unglücUid), benn ber berÍ)aflte @ a r a unb iÍ)re Wlutter
~ 1 ifa bet 9, bie flatt i9rer regtetten. nemnlcjten balb einen gro:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f l e n mufftanb, beffen ~aU\:lter st ar 1 ~ ura 33 o, ben Stönig non
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meg a trónra. Károly engedett a meghivásnak, eljött Budára
s csakhamar megkoronáztatta magát Székesfehérvárott. Ekkor
Lengyelország is elszakadt a magyar koronától s He dv ige t,
Mária testvérét hívta meg a trónra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. "(Kis) Káro ly .

(1386.)

- Meddig 'uralkodott Károly?

A Kis-Károlynak is nevezett II. Károly csak rövid ideig
maradhatott. meg az erővel elfoglalt trónon, mert a királynék
kezdet óta vesztére törekedtek. Koronázás után nemsokára
magához hivatta Károlyt Erzsébet anyakirályné, azt izenve
neki, hogy fontos közlendői vannak. Kár oly meglepően
csekély kisérettel jött s azt is elbocsátotta. Beszélgetés
közben a már előre megállapitott terv szerint For g á c h ha-
lálos sebet ejtett a király fejen. E merénylet miatt megret-
tenvén Károly hivei, elmenekültek. Károlyt pedig halálos
sebével Visegrádra vitték fogságba, hol 18 nap mulva meghalt:

-Mi következrnén ye lett a királygyilkosságnak ?
Károly halála még nem szüntette meg a zavarokat, mert

a pártütők még azután is lázongtak, kivált Horvát- és Dal-
mátországban. A királynék személyes en indultak oda, hogya
viszálkodásnak véget vessenek, de utközben megtámadták
őket a felkelők, Forgáchot és Garát felkon czolták, a királyné-
kat fogságba vetették s Erzsébetet leánya szeme láttára foj-
tották meg.

Zs . i 9 ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAond.

(1387-1437.)

- Mit tett Zsigmond a koronázás után?

Megkoronáztatása után azonnal Dalmátországba sietett
Zsigmond, hogy nejét megszabaditsa, Hor v á t h Y..Jánost
pedig, a lázadók vezérét kegyetlenül kivégeztette. Orömri-
valgás közt vitte Budára Máriát s megosztotta vele a" trónt

91eat>el~ttr ~efteigung bes ;tf)rones Beriejen. ~er eibflrü~ige star(
folgte bte.fem muf, f~mdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn a d ) Dfel~ u~b liefl fi~ fla(b barauf ~u
6tuf)(\t)et!3enflurg. fronen. ~o(en na ft~ ~u~ non ber ungarif~en
$trone lo!3uno berie] auf ben Xf)roll S)eblt>tg,bie<5~\t)efter 9 R a ria 's .

Kar I II. (ber stleine.)
(1386.)

- ~ie lange regierte star{?
starI IL, au~ ber .stfeine genannt, flfiefl' nur fur~e SeH im

~e~~e bes ge\t)artfam an fi~ geflra~ten ;tf)rones, benn bie stöni,
gmnen [írebten nom mnfange an na~ [einem ~erberbetl. 9 1 i~ t
~ange na~ b~r strönung riea oie stölligin 9J1utter, &fifafletf), stXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa r I
tn Dfen 3u ftef)rufen, unter bern ~or\t)allbe, if)m \t)i~tige 9 R ittf)e i,
Inngen 3u mcdien. st a r I fam mit einern unermartet Ueinen @e,
Ieite, unb ent(~efl au~ biefes. mber \t)iif)renb ber ünterrebung
flrad)t~. ~ a ~ . t!tl1:.m r~on frííf)er feftgefeJJten ~(ane ~ or 9 á ef)
bent Stomg eme tobthd)e m5unbe am ~o):>febei. &rf~recft ffíí~te,
ten naef) oiejem mttentate 'Die @elreuen .\tads, starf uber murbe
mit ber töbtlief)eu ~unbe am .\to+,fe n a e f) ~iiegrab geflracf)t, mo
er llaef) 18 ;tagen [turb.

- ~el~e iYolgen~atte biefer stőnigi3morb?
~e~ ;tob Start's ma~te oie ünruben no~ nief)t auff)ören bie

Unruf)efitfter. trie~et~ ~oqíig(icr, in stro~tie.n unb. ma(matien' if)1:
U.mv:fen. ~te $tomgmlten reíjten perjöníitf baf)m, um oíe ,gmi,
fhgfetten be~~u(egell, eber untennegs tourben fie non ben &m):>ö:
rern. al1gegr~.ffell,.~orgá~ unb @ a ra nieoergebcuen, bie stönigin.
nen ms @efangmf3 gebraef)t, unb &Liíabetf) uor ben mugenif)rer
Xoef)ter erbroff eít. "

Sig ism und.

(1387-1437.)

- ~ai3 t~at ®iggmunb glei~ na~ feiner ~rőnung?
. <5igiSmunÍ) eiíte gfeief) naef) feiner strönung naef) ~afma,

~ten, um [eine @ a tti~ .3 u bejreien uno (i~a ~ o f)ann S) o r n á t f) 1:),
a ~ ~ a u ):> t ber mufruf)rer graufam f)mrtef)ten. ünter Iautem 0U'



és hatalmat. De Mária nem soká lelhette örömét a fény- és
szerencsében, mert már 1395. évben elragadta a halál.

-' Mi következménye volt Mária halálának Zsig-
mondra nézve?

A gyermektelen királyné váratlan halála mostoha időket
hozott Zsigmondra, mert sokan nem akarták őt jogszerü ki-
rálynak elismerni s osztrák Al ber tet kivánták a trónra.
Mások pedig L á szl ó t, Kis Károly egyik fiát, vagy a lengyel
Ul ás z l ó t óhajtották királynak. Zsigmond ekkor fölötte ke-
gyetlenül bánt el az ellenpárttal, igy végeztette ki Kont Ist-
vánt 32 hivével együtt Budán a Sz. György téren, mások pe-
dig nehéz börtönbüntetéssei lakoltale Hogy az e miatt elke-
seredett nemzet figyelmét másfelé irányozza, a görög császár-
nak a törökök ellen vezetett hadaihoz csatlakozott Zsigmond.
Ámde Nikápolynál oly vereséget szenvedett (1396), hogy
csak nagy bajjal menekülhetett s hosszu idei bujdosás után
juthatott vissza az országba.

- Mit' tett ekkor Zsigmond?

ZsigmondzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAit rajta megesett szerencsétlenség után sem
törekedett az ország bajai orvoslására, hanem kegyetlenkedett
az elégületleneken s mindenben önkényszerüleg járt el. ~
miatt annyira fokozódott az ingerültség, hogy az egyházi s VI-

lági főurak megjelentek nála, s mivel jogos kivánalmaiknak
engedni nem akart, elfogták s előbb Visegrádon, azután Sik-
lóson zárták el, honnét csak öt hónap mulva szabadult meg.

- Mikor választatott meg Zsigmond római csá-
szárnak?

1410-ben választották meg római császárnak, a po-
zsonyi országgyülés pedig trónutódnak ismerte el a király
leányát, Erzsébetet, ki Al ber t osztrák' hercegnél volt
férjnél.

Ezután Velenczével bonyolódott háborúba Zsigmond, s
annak költségei fedezhetése végett a 16 szepesi várost kellett
elzálogositnia JagelIo lengyel királynál.

Zsigmond is tett 50 éves zivataros uralkodása alatt némi
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bel brad)te er illCaria nad) Dfen, uno. tf)eifte urit iE)r ben ~f)rolt
unb bie illCad)t. 21óer llid)t lange nxrr if)r ber @enufl defes @fiídes
uno @latWs nergönnt, benn fd)on im ,J'af)re 1395 gil1g [ie in ein
ruf)iges .2eóen űber,

- Wefdje ~ofgen fjatte [lcatia'~ ;rob [ür ®igi~munb ?
~er unermortete ~ob ber rinberfofen 5tönigilt órad)te <5i.

gismunb unbeiluolle ,8eHen, benn oiele mollten if)n lIid)tdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC I[5 red)t,
méifligen Stönig cnertennen uno Il:liinfd)ten 211 b ert bon Defterreic().
mnbere mieoer uerlcngtén .2 CI bis 1 CI u 5, einen <50f)11.~ad5 bes
Stleinen eber a u d ) ~ 1abi 5 (a ro bon \l3o(en. <5igismunb berfuf)r
nun f)öd)ft gml!! ani' gegen [eine ~iberfad)er; fo liel3 er <5tefan
st o a t mit [einen 32 @etrellen am <5t. @eorgsl:lla~e in Dfen f)in. ,
riditen, unb ~nbere mujten mit id)íUerer 5tederfirafe óiil3en. Um
nun bie erbitterte ?natíon cnberrndrté 3l! befd)éiftigen, fd)lúl3 fid)
<5igiSmunb oem ,8uge be5 gried)ifd)en Staifers gegen oie ~íirfett
an. ,J'ebod) bet 91 ir o l:lo 1 (1396) murbe er berart gefd)lagen,
bas er fid) nur mit illCiif)eretten fonute uno erft a a d ) langem
~erumirten Illieber in [einem 9leid)e erfd)ien.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- W a ~ tfjat je~t ®iggmunb?
<5igi5munb'íUat aud) nad) bem Ungliicf nid)t bejttebt, bie

Ilebel oe5 .2anbe5 311bejeitiqen ; gegen bie U11311friebetieníUíítf)ete
et gtaufam uno berfügte in allen ~ingen ttag eigener m:liUWr.
~aburd) ftieg bie @erei;tf)eit emf eine f o [)o~e <5tllfe, baB bie
fitd)lid)et1 unb íUeltlid)en @ro13en bei if)m er] d)ienen, if)n, ba er
if)ren billigen ~íínfd)en ni# gered)t rnerben mollte, gefangett
nabmen lino 3uetft in ~ifegrab, fl:léitet in <5mó5 einjperrten, nou
íUOer erft n a d ) fiínf illConnten bejreit muroe.

- Wann wutbe Sigi?Smunb aum tömifdjen S"raifer
gewlffjH?

3m ,J'af)re 1410 murbe er 3um römi] d)en5taif et etíUéif)H,unb
a~f be~ 2anbtag 3n ~rel3óurg rourbe [eine ~od)ter @ 1ifa ó et f),
bie mtt mIb et t, .\)er;og bon Defterreid) nerlob! w a r ali3
Zf)roneróin anetfannt. '

. $!)atauf murbe <5igi5munb in einen Strieg mit ~enebig bet.
wt~elt; um beffen Stoften bU beftrelten. mujte et bie 16 ,8it>fet
6téibte ~n, ben \l3o(enfönig ,J'agello berl:lféinben.

<5tgt5munb tra] méif)renb feiner 50'íéif)rigen jturmbemegten
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jó intézkedéseket : rendezte a szabad királyi városokat, egye-
temet alapitott Budán és sokat tett az ipar s kereskedelem
emelésére.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lbe rt.

(1437-1439.)

- Ki következett Zsigmond után az uralkodás ban?
Zsigmond halála után A l'b ert e t azonnal megválasz-

tották az ország egybegyült rendei s miután megigérte, hogy
az országban fog lakni, csakhamar megkoronázták Székesfe-
hérvárott nejével, Er z s ébe t tel együtt.

- Mi történt Albert uralkodása alatt?
Alig vette át Albert a kormányzást, a törökök már is

nagy veszélylyel fenyegették az országot. Albert ellenök in-
dult, de mig Nándorfehérvárra .ért, Murad szultán már elfog-
lalta Szemendriát. Eközben Murad megbetegedett s vissza-
vonult, de Albert is meghűtötte gyomrát gyakori dinnye evés
által, s mivel már anélkül is beteg volt, Bécsbe utaztában
Ne s z m é l Ye n meghalt.

Albert éles eszü vitéz férfiú volt s bizonyára segithetett
volna az ország bajain, de élete sokkal rövidebb volt, hogy-
sem valami nagyot vihetett volna véghez.

1 . U 1 á sz lZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÓ .

(1440-1444.)

- Kl uralkodott Albert után?

Albert kora halála után Er z s ébe t következett volna a
királyi széken, de a mindinkább előnyomuló török hatalom
arra indítá a rendeket, hogya lengyel Ul á szl ó t válasz-
szák meg királynak.

E közben Erzsébet koronaherczeget hozott a világra, a
kit u tószülőtt (posthumus) Lászlónak nevezünk. Ennek részére
akarván fentartani a trónt, hamarosan megkoronáztatta s
vele és a ssent koronával Pozsonyba vonult vissza. Ulászló e
közben megérkezett s kitört a polgárháború, mely csak
Erzsébet halálával ért véget.
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megiewng aud} fo mnndie gllte ~inrid}tul1g; er regelte ber Wnig:
Hd}en %reiftiibte griinbete 311 Ofm eine Ilnioerjitdt unbdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt lja t bie:
[e~ 3ur ~eóung be~ SJallbe[~ uno ber ,snbuftrie.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A 1 be rt.

(1437-·1439.)

- Wer [oígte ®igi!3munb in ber ffiegierung?
III 1 ó ert murbe gleiCÍ) n a d } bern ~obe @3igismunbf5 non

ben uerjcrnmeíten ?)leid}5ftiinben a (~ Stönig gewiiljU, unb bulb ba:
rau] mit feiner @attin ~ Li f a b et lj 3u <5tuljlweiflenóurg, n a d ):
oem er \:Jerfj:>rod}en lja tte , in Ungarn 3uwoljnen, feierficf) gefrönt.

- Wo!3 gefdjolj tuiiljrenb feiner ffiegiernng?
.!taum l}atte SJHóer1bie ?)legierung übernommen, a (s fd}on 'Die

~ürfen ba~ ?)leid} mit grofler @efal}r bebrobten. Ill(bert brad} ge:
~en 'Die %einbe auf, óiS er abernad} 5Be(gra'D la m , lja tte @3u{tan
~ It rXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa 'D bereít!3 @3emenbria crobert. ,snbea erírcnfte ~urab unb
~og fid} 3urücf; uber a u d } IllLbert, ber fd}oll franf mar, etféiltete
fid} ben ~agen burd} 3u ljéíufígen @enua non ~e(onen, une ftarb
auf ber ?)leife n a d } illiien in 91 e fl m é I ~.

IllLbert w a r ein tcpjerer, einfid}t!3boUer 9)1ann, uno ljéítte
IUoljl bern ?)leid}e aufljelfen tönnen, aber [ein 2eben w a r oU f.Utn,
aI~ baá er @roae~ ljéítte aU!3füljren fönnen. '

W 1 a dis lau s 1 .

(1440-144~.) ,

- Wer folgte ~lbert in ber!Regiernng?
~ 1 a d ) SJUbert!3 .ftülj,3eit,igem ~obe [oílte ~lifa&etlj auf bem

~l}rone jolgen. cllein bie tmmer niiljer ljeranrücfenbe ~ütfen:
m a d ]t bewog bie @3tiinbe, ben ~olen illi 1 a b i !31 a u!3 3U iljrem
$tönige ~u wéílj(en. .,

~nbeff~n bracf)te íebod} ~Hfaóetlj einen ~rin3en ~ur illielt,
ben mtr 2~bt!31~u~ ~oftljumu!3 nennen. Um bíejem bte ~hone 3u
er~aU~I~, hef3 [ie tljn fd}neU frönen unb 309 fid) mit iljm unb
~er ~e.tltgen .!trone n a d } ~reá~~rg 3u.rücf.~tabi!3laU!3 w a r mitt-
~rtuet(e angelangt uno em ~urgerfrteg b ra d } au!3 ber mit bern

Obe ~lif aóetlj~ enbete. '
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- Mi következménye lett e háborunak ?

A törökök éltek az alkalommal s Nándorfehérvárig nyo-
multak elé, melyet ostrom alá vettek; de Tha II ó c z YzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJá-
nos oly derekasan védelmezte azt, hogyatörököknek Dri-
nápolyig kellett visszavonulniok. Még roszabbul jártak Erdély-
országban, mert ott Hun y ady J á nos, kerának legna-
gyobb hőse, túlnyomó erejök daczára is két csatában telje-
sen megyerte őket, s ennek folytán kénytelenek voltak Sze-
geden 1444-ben békét kötni, mely szerint Szerb- és Oláhor-
szág visszaadás ára kötelezték magukat.

- Milyen véget ért Ulászló?

Ulászló csakhamar megszegte a törökökkel kötött békét,
Vár n á n á 1 ütközetre került a dolog, melyben Ulászló nem-
csak hadseregét, hanem életét is elvesztette, Hunyady pedig
Oláhországba menekült. (1444).ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hunyady János m in t ko rm ányzó .

(1446-1452.)

- Milyen állapotban hagyta Ulászló az országot?

Az ország igen szomoritó állapotban volt. A férfias szel-
lemü király elveszett a csatában, a lengyelek elpártoltak, a
magyar trónörökös még gyermek 'volt s III. Frigyes német
császár tartotta' magánál. A hős Hunyadyt Drakul oláh vajda
tartá fogva, az országban pedig rablás, gyilkolás, és törvény-
telenség uralgott.

Azonban Hunyady szerencsésen hazaérkezvén, vele az
erő és jog is visszatért az országba. ALászIó kiskorusága
alatti kormányzást kőzakarattal Hunyadyra ruházták.

- Mit tett Hunyady ?

Hunyady forró óhajtása volt, hogy a várnai gyalázatért
boszut álljon, s 26,000· emberrel indult a törökök ellen. Rigó-
mezőn két napi csatára került a dolog, de ez is oly szeren-

- W.eIcf)effoIgen gatte biefer ~ürgerfrieg?
:nie '.türren benii~ten biefe @elegellf)eiten uno -brangen .bi~

. ~elgrab, ba~ Iie beíagerten, nor, roeld)e~ jeböd) .3of)annXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' . t a dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 ,
ló cll ~ foroader !Jertf)eibigte, 'baj3 fie (id) tlad) mbrianOj:leL őurüd,
3ief)en lIluj3ten.91od) úbler ergillg es ben '.türfen in l5iebenbiirgw,
benn f)ier murben fie in 3roei 15 d)lad)ten tro~ 5f)rer {lroj3en ~e,ber,
mad)t, non .3 o EJ ann s j UH ~ a b ~, oem groj3ten ~elbeJt 1 emer
BeH, .!Jöllig gefd)(agen, uno in ber %-o(ge ntusten [ie fogar íJde,·
ben 3u 153egebin (1444.) fd)(iej3en, in meldiem fie,l5erbien unb
oie m3a(ad)ei an Ungarn 31ltüdöugeben fid) !:lerj:lffid)teten.

- m3ie enbete m3!abi~fau~? '
m3(abis(alts brad) bcíb barauf ben gefd)loffenen íJriebeil, es

fam bei ~ arn a 3ur l5d)lad)t, in meldier m3fabiS(aus ntd)t nur
[ein Sjeer, fonbern aud) [ein Beben eínbújte unb Sjltn~ab~ fid)
in oie iffialad)ei rettete. (1444.)

J O han n Hun y ady als Gouve rneu r.

(1446-1452,)

._- ~n weIcf)em ,3uftanbe ginterfie~ m!IabgIau~ b a ~

ffieicf)?
; n a ~ Banb mcr in einer traurigen Bnge.:ner miinnLid) gc,

[innte 5tönig fier in ber <5d)(a,d)i, ,bie ~ol~n iiffen..fid) (os, ,bet: .
ungarifd)e Shonerbe Ium: nod) ein 5tmb uno til b~n Sjanben, íJmb=
tid)~ Ill. :ner Sjelb Sjun~llb~ muroe vom IUll(ad)tfd)cll.m3011uoben
:nraful gefnngen gef)alten, uno im Bllnbe fe1bft f)errld)te maub,
IDCorbuno @efe~lofigteit.

Sjun~(lb~ fef)rte iebod) gfüdLid) beim, unb mit i9~n fam roie'
bet straft uno ~Hed)t ins Banb 3utüd. IDCit aUgememer Ueber'
etnjtimmung murbe Iviif)renb cer IDCinberiiif)rigfeit bes Babis(au~
bie 91egiewng an Sjun~llb~ űbertragen.

- m3ci~tgat ~un~ab~?
Sjun~ab~ brcnnte nor ~egierbe, bie eríittene l5d)madJ bei

mama 3u riid)en tmb 30\3 mit einein Sjeere non 26,000 IDeamI
gegen bie '.tüden: muf bern ~ III f e ( j e I b e (Rigómező) fam es 3U

5.ltuttnet, ~. U. i. b. @eidj. ung.
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. , .

csétlenül ütött ki Hunyadyra nézve, hogy sereze legnagyobb
.része odaveszett, ő maga pedig halálos elle~sége, a szerb
B ran k o v ich kezei közé került, ki csak akkor bocsátotta
szabadon, mikor László fiát túszul hagyta nála.

Megszabadulása után lIT. Frigyes ellen indult s az
ifju király kiadására kényszeritette. László 1452-ben jött
Pozsonyba, hol a rendele hódolatukat tették neki, Hunyady
pedig lemondott a kormányzói tisztrőLZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V . L á" SZ IZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÓ .

(1452-1457.)

- Mit tett László Ro trón elfoglalása után?

László legelső dolga az volt, hogy megszabadítóját Hu-
nyadyt előbbi méltóságában megerősítette s beszterczei 'gróf-
nak ,nevezte ki. ~e a király kegye csakhamar lángra lob-
banta a gonosz O III e y - nek Hunyady elleni gyülöletét, s ez
elhatározá fekete lelkében, hogya hőst orgyilkosokkal téteti
el utból; de Hunyadyt jó előre figyelmeztették az életét fe-
nyegető veszélyre. A helyett, hogy boszut állott volna Oilleyn,
nemes jellemének adta tanujelét s csak megintvén, életben
hagyta a nyomorultat, '

- Mely hatalmas ellenség .fenyegette. 'akkor
Európát? .

Akkori időben II. Mohamed fogÍalta el Konstantiná-
polyt s az egész európai kereszténységet veszély ly el fenye-
gette. .

E szorult állapotban meghallotta a meabántott s hát-
térbe szorított Hunyady az ország hívó szavát. ~ elfogadván az
országkapitányi méltóságot, nagy buzgalommal készült a török
háborúra.

150,000 emberrel s 300 ágyuval vette II. Mohamed
ostrom alá, N ándo~'f~hér.várt;. melye~ S z ~1,á 'g} i _ Mihály,
Hunyady sogora, SZIVOS kitartással s ritka vltezseggel védel-
mezett. Rohammal akarták elfoglalni a törökök a sánczokat s
eg:y ,~örök már fel. is tüz~e a vár egyik tornyára -a félholdat,
midőn Dug o nIC s TItusz mell ette termett, s egymagát
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einer 3ltJeitiigigen ecf]fad)t, bie eber mieber fri! &Jul19abi:)fo·fc9Iec9t
~lU~fieI, ba13 er ben gröf3ten 'Xf}eH [eines &Jeeres ueríor, er felóft
fieI in bie &Jiinbe [eineé Q;rbfeinbes, be~ <Serben ~rallfot>íts, ber
if}n nur [rei gab, llac9bem er [einen 609n 2abislaus als ®eij3eI
~uríicfgelaff en 9atte.

91ac9 feiner íJrei(affung 30g er gc~en íJriebrid) ITI. unb
3\vang if}l1 3ur &Jerat\~gaóe lJes jungen ~öl.1igs. .2cibi?3Iaus ram
nad) SfSref3burg 1452, wodcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAif}m bie 6tiinbe f}urbigten unb &Ju-
ni:)abi:)oíe 91egentf d)aft nieberlegte.

Lad isi aus V .

(1452-1457.)

- '!IDa~ t~at Babi~fau~ gfeiÚ) n a Ú ) [einem megierung~~
cntritte ?

.2abislaus erftes ®efd)iiftXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw a r , [einen ~efreier &JUl19abi:)in
feiner friif}eren' @íirbe oU beftiitígen, unb 3um ®rafen non ~ 8 í,
ftri§ 3U errtennen. 'nie &Julb bes Stönigs fad)te aber balb in bern
böjert ~ i ( lel:) ben &JaB gegen &Julll)abi:)3u ge((ell íJ(ammen an,
tmb feine fd)ltJaröe 6eele be] #0f3, burcf) illCeud)eLmörlJer ben ~er-
bm aus bern @ege öu rdumen. ill:lIein &JUJll:)ab9rnurbe bei Beít~ll
uor ber ®efa~r, in ber er fd)ltJebte, geltJarnt. 6 t a t t 91ad)e an ~tl,
lel:) ~u nebmen, gab er ibm, f eine Starartergröf3e 3eJgenb, óros einen
merltJeis unb f d)en'fte bern Q;(enben bas 2eben. -

- ?lliefÚ)er miiÚ)tige ffeinb bebrohte um bieje Seh
~urolJa ?

~ll oíe] er Beit eroberte ill109ameb II. ~onftalltínoj.Jet uno
bebr09te bie gan3e euroj.J,iiif(~e ~9ríftenf}eit. ,

3n biefer 91otf} f}örte ber gefriinfte, ill ben &Jillter$rttn~. ge-
bréingte oÍ)1\11l:)ab9oeu 91uf bes' ~aterlanbes, er lla9l1t bie @urlJe
eínes ®enera('~aj.Jitiins an unbBetrieb mit groj3em Q;ifer bie
91üftungen 3um 'Xürrenfriege. . "

ID lit 150,000 IDlanll uno 300 stanonen belagerte Wfof}amebII.
oie íJeftung ~eIgrab, jve(d)e IDli.d)aet 63 i tág 9 i, ber 6d)ltJager
~un~abt)'s mit ill:lIsbauer uno [eítener 'Xa:pfedeit t>ertgeibigte, ill1it
6tutl1t moflten nun bie'Xiiden 'Die@ii((e erjtetgen tmb fd)on j.Jf{Ql1öte
einer ben Sjalbmonb auf einern 'X9urme auf, atS 'x i t 1\S ~ u 9 o-
11i t S if}11ereilte, unb ba er i911 llid)t cflein 9inabtuerfen ícnnte,

5*
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le nem taszithatván; vele együtt zuhant a mélységbe s dicső
ha~á~laJ;mult ki,a h,azáé~·t. A c~.ata.. hevesen ~olyt! Hu~yady s
SZl!agyl, oroszlan?atorsaggal k.uz~ottek, a. tisztes IC api s z-
tr [!, n Janos p~d;Ig a. l~ereszt Jelevel ,állt a sereg közt s láng-
sza.:~~~.al b~zd}ta a vit ezeket. A szultan maga is megsebesült,
a. torokok ketsegbeesetten szaladtak s Hunyady és Kapisztrán
hirneve egész Európában visszhangzott.

, H~nlady ~ !Sy?zelem ,után nemsokára meghalt Kapisz-
tr an barátja karjai kőzt ; meg csak 56 éves volt s hu s z s zor
győzöt! a, tör~kök ellen, ,de ~~ek c~ak kétszer verték meg, s
akkor I,Sarulas vagy, segélyhiány miatt. E nagyhazafit mélyen
me~.g:r.aszolta a~ egesz nemzet. Ellenben Cilleynek nagy volt
a:,orome, megerkezettnek tartá az időt, Hunyady fiai kiír-
tasara.

. . C!lley ösz~öh~ésére a~ ors~ágba )ött a király selment
vele ~ ándorfehérvárra, a dicsteljes gyozelem szinhelyét meg-
sze~lellll; I.I~nyady Lászl? hóclo.!attal ment eléje a királynak
s mIg ez nnsen volt, magahoz hivatta Hunyacly a gonosz Cil-
leyt s szemrehányást tett neki ármánykodásai ért. Emiatt
haragra .~o~?,antCilley, kardot rán~ott Hunyadyra, s-ez csak
nagy gyuruJevel foghatta fel a veszelyes csapást. A zaj halla-
tára berohantak barátai s Cilleyt felkonczolták.

\ A király bocsánatot igért ugyan Lászlónak de a Hu-
n~ady,ház ~n~nségeine!~ ösztön:és~ folytán elfogatt~ Hunyady
Laszlot Matyassal egyutt, s Laszlot 24 éves korában Budán
lefejeztette..

'-' Mikép végezte életét Lász16? .

, Hunyady, kivégeztet~se r~~pant ingerültséget okozott az
orszagban. ~ haza~ak me!.y fa:Jda~?mmal, so}mn köny es sze-
mekkel vette~. ~ hl~t, a fo~.dmlvelo,ksnapszamosok lázongni
kezdtek. Ily korulmenyek kozt Budán nem érzé magát bizton-
ságban a k!rály, ma,g~v~l vivé~ Huny,ady ~1átyást, Prágába
ment, h?l nemelyek alhtasa szerint, mergezes következtében
nemsokara meghalt.

69 -

fiá) 'oem ;tobe fiir5 Q3atedan'o mei9te, inbent er jtd) mit H)IH in
bie ;tiefe f)inaóftürote. ;Die CSd)Iad)t Itliitgete fort, S)tln~a'o~ uno
6~ilág~i féím\)ften mit Bömenmllt9, ber mürbige ;J o f)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa IIn st a ~ i,
ft tan [tcno mit oem .Beid)en bC5 streu3e5 unter ben '5d)aarcn
unb entfícmmte i9ren 9Jlut9· :ver'5uItan felóft murbe fd)\Uer ber,
munbet, bie ;tüden fI09C1l in Q3erőmeifIung, uno ~uro~a ertönte .
nom 9'tuf)me S)un~ab~'5 unb S'ta~iftran'5.

S)lIn~ab~ ftaró nid)t lang~ nad) oieiem '5iege in ben mrmen
feine5 ~rettnbe5 Sta\)iftran; er mar erjt 56 ;Jaf)re alt unb fíegte
3 lUa II~ . igm a 1 íiber oie ;tiirfen, lUurbe eber nur 31ueimal bon
blejen burc!j Q3erratf) eber luegen 9]cangeL an Ullterf!ii~1mg ge'
fcf)lagen. 1liefer gro!ie q5atriot routbe bon ber gal1llCltdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ a tíe n tief
betrcuert. ~Hle~ fr09Ioéfte ie~t unb f)ielt nun oie .BeH für geeig~
net, bie '5ö9ne S)un~ab~'~ nertilgen ilU fönnen.

muf ~Hle~'5 mntrieó fam bet stönig in5 2all'o tmb ging mit
if)m nad) )8elgrab, um ben l5d)autJla~ be5 tubmno llen '5ie~e5 3u
befíd)tígen; 2abi51au5 S)un~ab~ gíng oem S'tönig 9u1'oigenb eut.
{Jegen, uno tuii9renb er in ber ~effe nmr, be] d)ieb S)un~ab~ben
böjen ~mc~ ilU fid) uno mad)te ibm Q30rmiirfe fióer [eíne ~ a d )~
[teílungen. ~Hle~ bm:üóer mutbentbrcnnt, 309 ben megen gegen
S)un~ab~ uno nur mitteljt [eines gro13en 9'tinge5 fillA biefer ben
~ieó gr iicrlid) auf. '5eine ~reUllbe ftiiqten eu] ben 2ürtn f)erein
unb f)ieóen ~iUe~ nicber.

;Der $töni\) berf~rad) ItJ091 bern 2abi5Iau~ Q3eqeif)ung, auf
ba5 .Bureben ber ~einbe be~ S)auf es S)ltn~ab~ iebod) He!i er BabiS.
[au~ uno 9J1atI)ia5 S)lIn~ab~ gefangen nebmen tmb Babi5Lo.1I5in .
[einem 24. 2eÓetl5jabre E)1tnid)ten.. .

- Wie enbete Sfönig 2abi~rau~?
S)ull~ab~'5 S) i 11r id) t II n 9 errégte eine ungebeure @ereiJt,

f)eit im Banbe. ;Die q5atrioten nabmen bie l)C a d )r id )t init 15d)l11erll~
{JefiiE)l, niele unter ;t9riinen 91n, bie )8auern unb ;tagIöf)ner
beganllen fid) ilU empören. ;Der S'tönig fíif)lte f id ) unter foídien Um,
ft.~lIben in Ofelt nid)t Hd)er unb gillg, W C a tf) ia 5 S)lInvab~ mít fid)
fu~rellb, nad) q5rag, mo er nid)t lange cornu], n a d ) ber )8eE)all~~
tung @;illiger burd) @ift, ben ;tob [cub. .
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1 . (Ho1l6s) M átyás .XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( 1 4 5 8 - 1 4 9 0 . )

-. Kit választottak királynak Lász16 halála után?

László halála után összegyültek a rendek Rákos meze-
Jere s a 15 éves Hun y ady Mát Y á s t választották meg
királynak.

- Mikor lett megkoronázva Mátyásés mit tett?

, Trónralépete ~tán azonna: megerősítette az ország és a
varos~k, szabadalmait, Rozgonyi vezért elküldte Gis k r a el-
len, ki Felső-Magyarországot pusztítá, letette Garát á nádori
méltóságról, ·?agybátyját.; Szilágyit pedig, ki gyámul volt
mellette, a szászokori elkovetett kegyétlenkedése miatt Vilá-
gos várába záratta. o

-;\-z ifju király ez erélyes fellépése visszatetszett a fék-
telenseg~ez szokott főuraknak, s összegyültek Németujvárott
hogy Fngyes német császárt válaszszák meg királynak. Ez b~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M a thi asi. (~ortJinu0.)

(1458-1490.)

- Wer murbe nad) Babi01au0 5um Stönig gehJüg1t?
~aÚ) bern ~obe ~abi51au5 nerjnmmelten fid) bie <5téínbe

auf bent %elÍle 91ár05 nii(1)ft l,fSeftuno ttJiif)rten. ben 15,jiif)rigendcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
w 1 a U) í c s ~ u n b abI) ilU ibrem .\tönige.

_ Wann murbe Wlatgiu0 gefrönt unb ttJU0 tgat er?
@leid) nacl} [einem 9regiewng!3antritte óefeftigte er non

~euem bie %reif)eiten be!3 ~anbe!3 nnc ber <5tiibte, entjcnbte
[einen %elbf)errn 91oogonl)i gegen @ i !3f :- a , ~et Oóet~ngar~\
berf)eerte, entjeste ben l,Ualatin @ a ra unb lte,lj [einen ~f)et~ <55t'
lágl)i, ttJeTd)et if)m al!3 monnunb an. bet <5ette ft~n~, furfeme an
cen <5ad)fen ueníbten @rallfamfetten· nad) mtfago!3 gefangen.
aófüE)ren.

~ a !3 ftaftboUe muftreten bicfe!3 jungen ~önig!3 miflfiel bm
llügeUofen @roflen unb [ie oerjcmmeüen fid) lll! @ülíing, um,
%riebrid) Ill. ~aifer bon ~el!tfd)(al1b, ~1tm ~önig lll! \uiiE)len.
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is.jött ~z országba, de ~ömendnél vereséget szenvedatt : ekkor
kIszolgal~atta a k~ro~at s békét kötött Mátyással. Csak' e gyŐ-
~el:m utan koronaztak meg Mátyást dicstelj es uralkodása 5.
eveben.

- Ki ellen forditotta fegyvereit Mátyás?

; Trónra~ép~e utá? csakhamar legyőzte a felső Magyarcr-
, szagban garazdalkodo cseh rablókat; Gis kr á n a k25,000

arany.at fizet~tt,' melyn~.k .~ejében ez átengedte összes erődeit
.s ,ho~tIg;Ianhuseg,et :sk~dott a királynak. Vitéz harczosai egy
resz~t atvette Matyas es az ugynevezett .fekete sereg" zömét
alakította belőlök. ' , ,

1463-?an a ~o~nyákországba nyomult törököket verte
~ef? s .J a 1 c za, fovaroson kivűl még 60 várat foglalván el
tőlük, diadallal tert vissza Budára.

, _ 1468. évtől fogva Pod i e b rad cseh király ellen har- '
czolt s 1478-ban békét kötvén Kázmér lengyel királylyal s
e~~ek Ul á s ~ló fiával, kit a csehek Podiebrad halála után '
királyuknalr valasztottak meg, ez alkalommal a cseh király czi-
metXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs M o r v a o r s.~~ g.? t és Sz i l é 7. i á t kapta.

, 1p9-beJ?: a törökök betörtek Erdélyországba s Károly-
fehe~val'lg ~llndent élpusztitottak; de a ken y é l' m ez e i
csa!ab,an B a ~hor y 1s tv á n vajda és Kin i z s i Pál bi-

, han ban annyira megverték őket' hogy 30000 tOO'''1 . dt
t t' E " , 010 { mal a a

cs.~a, eren. kkor Frigyes ellen indult Mátyás, kiüzte Ausz-
tl'la~JOIs elfogla~ta Béc,set. Az osztrák rendek meghódoIván
neki, azontul majd Budán, majd Bécsben lakott. ' "

-' Mikép nevezték Kinizsit nagy ereje miatt?

, , Kinizsi molnár fia volt, li rendkivüli el'eje miatt ma.
gyal' H.~rkulesnek" nevezték el; olykor egyma ;ha'-
to~~~ atyjának malmát , a telt akós hordót szabadong emeté
szaJ~hoz, egy felfegyverkezett harczost fogaival emelt fel s
legyozhetetlen volt a harczban.

- Mikor halt meg Mátyás?
1 Mátyá~ 1490. v~rágvasárnapján órákat töltött el a t~m~

~ omban,; alIg ment VIssza lakába, már is hirtelen megbetege-
,ett s ~et n~l? mulva élte 47. évében elhunyt Bécsben. Halá-

la~ mely fajdalommal gyászoltálc .M e g h a It Mát Y ,
kIrályod . r as., ' a az 1ga zs .a g", mondogatá panaszosan a nép.
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~iefer ram auef) ins 3anb, mnrb eber bei Körmendgejdilcgen ;
er Ilejerte bar auf, bie Strone au~ unb fef)(oj3ntitdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAW 1 a tf) ia !il %rieJJen.
91ad) biejem <5tege murbc W 1 a tf) iM erft im 5. 3af)re feiner rúbm.
noüen iRegierung gehönt.

-.@egenwen wenbete r o c a t 9 i a ~ [eine ?maffen ?
~a[b nad) feiner' ':tf)wnóefteigltllg óefiegteer bie böf)mifd)ell '

9Tiiuóer in Oberungarn unb 3af)[te an ® i!il t r CI 25,000 $Dufaten,
ItJofür bíe]er alle [reien ~Léí~e a ó tra t uno ':treue bí!il in Den :tob
bent stönig fd)ttJur. @inen ':tf)et( feiner taj.lferen'strieger iíbernaf)m
W1atf)ia!ilunb biíoete ens if)nen ben stem ber fogenannten "fd)luar.
nen 3,egion." '

3m 3af)re 1463 fd)[ug er bie in ~o!ilniell eíllgebrod)enen
':tíiden, nubm nebft ber 5;;)auj.lftabt 3 a i c 3 a !lod) 60 <5d)Wffer
unb fef)rte benn triurnpblrenb n a d ) Ofen 3uriíCr. ,

<5eit bern 3af)re 1468 fiim):Jfte er gegeit í.l5obi e óra b, ~ö'
nig non ~öf)men; im %rieoen!ilfd)fu~ (1478) mit bern flo[nifd)en
stöllig st af im i r unb beffen <5of)ne ~[aoglaltJ, ben bie ~öf)men "
ttad) í.l5obiebrab'!il ':tobe 3u if)rem stönigc gettJiif)ft ~atten, erf)ieft
er ben,':t i t e I eines stönig!il non ~öf)lttell uno a (~ ~efi~tf)um
Illi éíf)r c n unb <5d) I ef i en; 1479 brad)en bíe ':türfCll in <5íe,

, benbúrgen ein, berll\íífteten aUe!ilbi!il stat1!ilóurg; bod) murben fie
in ber <5ef)fad)t am Ken y é r mez ő (Q3robfe(b) buref) ben ~oi'
moben <5tefan ~ á t f) ori unb ben ~allu~ uon ~íf)ar í.l5au(
Kin i z s i berart ,geid)fagen, baa 30,OOÓ ':tlirfen ben í . l 5 ( a ~ be,
bedten, $Darauf 309 W1atf)ia!il gegen %-riebrid), nertrieb biejen
au!il Oefterreid) uuo naf)m ~ien. 91ad)oem if)m bie öfterreid)if d)en
<5téínbe gef)ufbígt ~atten, naf)m ct [einen ~of)nfi~ bafo in ~íCtt,
bofb ill Ofen. _

- m!íe murbe ~inicrfi megen feiner ®tiirre genunnt?
st i n í 3 f i, ber ,<50f)1l eínes W1üUer!il, reurbe megert feiner

ltl1gettJöf)IlHd)en <5tiirre ber fIU n g a.r i f ef)e 5;;) err u I e!il" ge'
nnnut, ~r tri eb mandimnl cllein f eínes mater~ W1ü[)fe, ()ob ein
boUe!il@imerfaj3 fr ei 3u [einem W1unoc, ~oó einen geriifteten <5trei.
tcr mit ben 2iif)nen empor. unb mar im stnl11flfe unbejtegbar.

- ?mann ftaró W c a t 1 j i a ~ ?

. W1atf)iM 6rad)te a m í.l5afmfonntagc 1490 mebrere <5tunben
tit ..be; stird)e 3u; raum ra m er in f eine ~of)mmg ~urüd, a f!il er
~fo~rtd) erfruufte unb n a d ) 3ttJeí ':tagen in [einent 47. 3eben!il'
laE)re in ~ielt »er] d)icb.
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. , Első Laj?s mel~ett l\fátyás volt a legnagyobb magyar
~Iraly. !'- term~szet mm~ szellemileg, mind testileg megáldotta
ot s ~ar 14 eves korában nagy önállóságot s szilárdságot
tanusított. Szelleme gazdag volt ismeretekben keblét a tudo-
~ány s:mü;észet ir~nti szeretet hevité, arczáról a győ.zelem
biztos remenye s~garz,ott. ?e legnemesebb tulajdona volt az
emberszeretet s Igazsagossag. Ezt a többi közt azzal is mea-
mutatta, ~,O!?yegyl~or Gö~nörhen időz vén, a vendégeket kiv~-
z~tte ~ szolobe s mlI~degyIknek kapát adott a szőlő megkapá-
lasa vegett. A vend egek csakhamar belefáradtak a szokatlan
mUl;kába, s kérték a királyt, ki velök együtt jó kedvvel és
serenyen dolgozott, hogy mentse fel őket a dologtól. Ekkor
int~t~e őket Má~yás, hogy gondolják meg, mily fáradsággal s
v~.ntekkel ..szerzt ;neg a szegény földmivelő azt, mit ők oly
konn:y-elmuleg eltekozolnak, tehát becsüljék meg alattvalóikat
s szeliden bánjanak velök.

II. U I á szl Ó.

(1490-1516.)

- Ki következett a nagy király után az' uralko-
dásban? .

,. N[átyá.s hal~la után ?' következő trónkövetelők léptek
fel: C 0,1'-; In J a ~ ~.s~. ~l at:rja érdemeire, sajá.t vitézsége s
gaz~agsa9ara ?,la;pIta Igeny~lt.i 'lengyel Al ber t, cseh
U 1asz 1o s MIk sa, Ill. Frigyes fia.

~z 0~'8zág szerencsétlenségére Ulászlót választották
meg, ki .korának leggyarlób b s legrestebb fejedelme volt.

- Mit tettek ekkor a többi trónkövetelők?. .

Fegyveres erővel törtek az országba. Miksa Fehérvári!)'
nyo~1Ult,. elfog;lalta ezt s pusztitá. De atyja kivánatára nem~
s~!ra,~'a,VIssz~tert. A~bert Kassáig jött, de Zápolya megverte s
hátrálásra kenyszentette. .

(Sein ~o'ö rnurbe fá)1I1eqfid) beccuert. ,,~cr t 1)í crs i ft fl e<
ft o r ben; b i e @ ere d) t i 13f e it ift ba f)idcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn il (meghalt Má-
tyás király, oda az igazság), ffagte bas gall~e ~oa, init if)m
fá)\lJan'ö aud) bie @rőfle bes ungarifd)en 91eid)es baf)in.

~atf)ias nicr néiá)ft Bub\lJig I. ber grőfltc ul1gariíd)e stőnig.
(gr mcr von 91atur an @eift unb störjJet f)od)begabt uno [tanb ill
[einem 15. ,J'(1)te auf elner f)o1)en~tltfe ber 6etbftftéinbigfeit unb
~eftigfeit. musgeöeiá)llete stelllltniffe öierten [einen @eift. Biebe 31~
ben ®iffenfd)aften uno stiinftell burd)gW1)te fein @emütf), fieges:
ge\lJiffer ~utf) gléillöte auf [eíuent mllgefid)t. Ileber a IT es ging if)m.
eber bie @ered)tigrelts: tmb menf d)enfieóe, bies bemieé- et unter
mllberem bcburdi, als er einft in @őmör llad) ber Xafe( bie @éifte
in ben ®eingarten fÜ9rte uno [eoem eine SJaue llum ~earbeiten
bei3 ~obells g a b . mie @iifte maren b a l 'obon ber ungeroo9nten ~r=o
beit erműbet unb baten ben stönig, bet numter tmb f[eiflig in
@emeinfd)aft mit if)nen arbeitete, [ie babon 3u bejreien ; ~ a tf) ia i3

ermcbnte ne bar auf, ne mbditeu beceníen, mie niel 6d)\lJeiá ei3
'oem nnnen ~auer foftet, bas f)eröufd)affen, \lJas [ie fo reid)tfil1l1í~
berjd)\lJenbeten, besf)alb möd)ten jie aud) if)te llntertbcuen in.
~f)ren 1)arten uno miíbe bebcnbeln.

W lad isi aus II.

(1490-1516.)

- ~er folgte bern grof3en ~önig in ber ffiegierung?

9 1 a d ) 'oem .~obe bes 9 J C a tf) ia s traten als Xf,Jtoltbe\lJerber
auf: ,J' ú 1)ann ~ o r lJ i ll, ber auf [eines ~aters ~erbienft uno
[eine eigene XajJferfeit unb 91eid)t9úmer [eine ~nfj)rüd)e griin:
bete, ml ber t bon )lSolen, ® I ab i s fau s bOI1 ~öf)men unoXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ a 6 í lit i fia n , ber 609n ~rie'orid)~ Ill.

Sum UngIücr bes 91eid)es \lJéif)lte 111an®fabislaus, ben un-

fii9igften uno tréigften ~ürften feiner Seít, 3UIlIStőnig non Ungarn.

- ~u!3 tÍ)uten f)ieruuf [eine ill1itltJeróer?
6eine Xf)ronj)réitenbenten flelel1 mit bellJaffneter üanb ini3

Banb ein, ~a;t;ímilian brang bis 6tuf)[\lJeiflel1~urg bor, nufmt es
unb liefl bafefbft phínberrt. muf ~edal1gen [eínes ~aters fef)rte
er iebodi öuriicr' mlóert brang bis stafd)au bor; er murbe eber
bon Sáj)olt)a gef~fagen unb 3U1!19'lücroug gell\tJtmgen.
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-. Mit határozott a rákosi ol'szággyülés?

A király gondatlansága s gyarlósága miatt rendetlenség
:s törvénytelenség harapódzott e) az országban, tehát 1505-ben
azt határoztak Rákoson, .hogy "idegent soha sem ültetnek
. többé a magyar trónra." Amde Miksa, kinek a magyar trón-
'hoz való igényeit e .határczat megsemmisitette , fegyveres
erővel tört az országba s a magyarok hajlandókká lettek az
-osztrá]; fejedelmeknek reményt nyujtani 'a trónörökléshez.

- Ki inditott ekkor lcei'esztes hadjáratot a törö-
Icök ellen?

A törökök elleni keresztes hadjárat inditása végett pa-
.rasstok- s kalandorokból álló csapatok gyülekeztek Pestre,
Kalocsára s más városokba, és' D ó zs aGy ö r g y vezérlete
alatt egyesültek, De a keresztesek királyuknak kiáltották ki
Dózsát s az urakat (földbirtokosokat) támadták meg, rabol-
tak, gyilkoltak fl már Temesvárt vették ostrom alá, miclőn
.Zápolya János erdélyi vajda megverte őket. Dózsa több társá-
val együtt kivégeztetett. .

Ulászló 26 évi zavaros uralkodása csak egyetlen egy
:szép szellemi tényt mutathat fel, t. i. a "H á I'm ast ö rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV é n y-
k ö n y vet", melyet Verbőczy szerkesztett, s mely a legujabb
időkig magvát tette a magyar tőrvényeknek.

Ulászlót saját szavajárásáról "Dobzse Lászlónak" nevezte
el a nép. Meghalt 1516-ban s L aj o s nevü szerencsétlen fiára
hagyta az országot.
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- W a ~ befcf)fo~bet: Eanbtag auf bern ffiáfó15~
- .011 ~o(ge ber Eíorg(ofígfeit unb EíÓ)\uuÓ)ebe!3$tönig!3 ltluÓ)!3-

.bie lhtoronung unb @efet(ofigreit im Banbe, mun befÓ)(oB be!3•.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~ a (b 1505. au] bem máfo!3 "nie einen ~remben aUTben 'X~ro~t
Ungarn!3 3U feten." illCa!;imHian eber, ben biejer )Sefc9(uB in [ei-
nen mnf\:,rüÓ)en auf ben un(larifd]en 'X~ron 'óeeintruCljtigte, fam
init óeltlaffneterS)anb íns Banb; uuo oie Ungarn tiefien fiÓ) beme-
gen, ba!3 Q;rúreÓ)t i)ei3öfteneic9ifd)en ~ürften in mu!3fiÓ)t3u [teííen.

- Wer untemnűm eine ~reu5fa'f)rt gegen bie ~ürten ?

.Bm $treu;faf)rt wiberbie 'Xüden, oerjcntmeíte fí~ ein'
S)aufen )Sauent, BanbftreiÓ)er 3u ~eft, .\ta(oc'3a u. a .' Eítabten,
\uetÓ)e @ e o r g ~ ó 313a 31(m~etbf)errn erf)iett. ~ie ~re~.öfaf)r~r
aóer ríeíen ;t)ó 3 '3 a 3u if)rem $tönige au~ unb ftüqten f:Ó) uber 1:He
S)erren (@tunbbefi~er) f)er, \uefÓ)e [ie plúnberten unb moroeten j:

fÓ)on' belagetten iie 'Xeme!3\:lát, a (< 3 [ie oon .0of)ann .Bá~ol~a
(®ojltlobe11) gefd)(agen rnurben. ;n ó 3 !3 a móft mebreren mn9ungetll
murbe 9ingeriÓ)tet. .

~ie 26 ,Jaf)re (ange bíífiere ~legiert\ng ®(abi'3(au~ ~ a t ó(o!3
eine fÓ)öne @eifte!3tf)at auf3ltttleifen, nUlllliÓ) ba!3 @ ef e ~ b IIÓ)
(Tripartitum), tlidÓ)e!3 mer b ö c 59 5ufammengefteUt un~ ba!3-
bg auf bie neuejte .BeH ben $tern bet ltngarifÓ)en @efe~e ~ttbete.

®(abi\3(au!3, nom moHe naÓ) feinermeben'3ar~ "Babt!3(a~15
~obfÓ)eu genaltllt, ftaró im .0a9re 1516 1111b~interhefl b a !3 met~
jelnem ungfücmÓ)en Eíof)n B ub Itl i g. '
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II. lZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa j o S

(1516-1526.)

- Hány éves volt Lajos trónraléptekor ?
La j o s alig volt 10 éves, mikor trónra lépett. (Korán

~zületett, korán lett királylyá, korán nősült s korán halt meg.)
Bak a esT a más, B ran den b u r g iGy ö r g y s B ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'-

l~ e mis zaJ á nos álltakgyámokúl a kiskoru király mellett.
Amde e gyámok nem fogták fel őszinte jóakarattal fontos kö-
telességöket, kivált Brandenburgi György, ki attól tartván,
hogy elveszti befolyását s hatalmát, a kora érettségü Lajost,
minden uton módon elpuhitani ügyekezett s ugy hozzá szok-
tatta a mulatságok-, táncz- s más időtöltésekhez, hogya király
:még érettebb korában is került, sőt gyülölt minden foglal-
kozást.

- Mily állapotban volt ekkor az ország?
Az ország állapota napról-napra aggasztóbbá lőn, gyen-

geség- s tehetlenségbe sülyedt; a pártviszály folyton dü-

.höngött, az államkincatárt fosztogatták, a törvényeket meg-
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l u d w i 9 II.

(1516-1526.)

- m!ie altXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw a r Eubwig, a l ~ er ~um stljrone gelangte?
2ubroig r o a r raum 10 ~afyredcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa rt, al$ er ben stfyron óeftieg.

(~r \uarb früfy geóoren, fríífy 5tönig; früfy tJermafylt uno ftar6
früfy.) st fyo m a s ~ a f a c s , ® eo r 9 non ~ ran be If Ó u r g
unb ~ o 9 a n II ~ o r nem i fl a [tanben al$ )8ormünber bern un.
műnbigen5tönig an ber 6eíte. ~ebod) roaren bie]e )8ormünber
ibrer q3f(id)t nid)t aufric9ti-g.6erouflt, be]onoers eber beftrebte fid)
®eorg non ~ranbellóurg, um ~influfl uno W C a d )t nid)t DU nerlie-
ren, ben frü9 teif geroorbenen 2ubroig auf alle möglíd)e ~eif e DU
tJerroeid)líd)en, unb madite 2uftóarfeíten, stan~ uno cnnere lhtter.
(yaUungen ifym ~ur ®eroofynfyeit, · fo bafl e~ fefóft im rétjeten ?llltcr
alle ®efd)afte ffofy, ia [ie 9aflte.

- ~n meldjem ,8uftanbe bejunb fid) je~t ba?3ffieíd) ?
~er Suftanb be$~eid)e$ roarb immer óebenHid)er unb e$

tJerfant immer mC9r in 6d)road)e uno Dfynmad)t, benn ber q3ar;
teienícmp] íuütgete fort, ber 6taaí$f d )a ~ murbe ge~fiínbert uno
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. vetették. Hozzájárult még az is, hogya hatalmas II. Szolim~n
lépett a török trónra, ki csakhamar betört a magyar tartoma-
nyokba s a többi közt elfoglalta Nándorfehérvárt, Magyaror-
szág kulcsát.

A magyarok egyre-másra tartották a tanácskozásokat, .
de eredménytelenül, mert semmikép sem tudtak egyesülm az
ellenség ellen. , " , .. •.

A mindinkább közelgó nagy veszély vegre felrázta közö-
nyösségéből az ország~agyó~at ; ;-endelet l,?n kibo?sátva, hop! .
minden fegyverfoghato egyen ,a ta~?rba gyulekezzek.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp ~ ,a"p~I- .
toskodás miatt csak lassan es hiányosan folyt a keszulodes ..
A törökök már kőzeledtek samagyar hadsereg még nem volt
együtt. Ekkor elhatározta L~jos, hogy saját csekély hadával
indul a törökök ellen, s Mohacsnak vonult. A magyar hadse-
reg 27 000 emberből állt, holott a törökök száma 300,000-re
rugott. 'A törökök is megérkeztek Mohács alá, s 1526. augusz-
tus 29-én vívták ama gyászos emlékű csatát, mely a vég ve-

. szély örvényének szélére sodorta Magyarországot,
Másfél óra alatt elveszett a magyar hadsereg, 20,000

halott köztök Tomori érsek, 7 főpap és sok más országnagy
maradt a csatatéren. Futásközben a király maga is a Csele
patakba bukott lovával együtt s belefuit. . . ,.

Szoliman dúlva tűzzel-vassal pusztitva- vonult Budáig, s
ezt 3 napig engedé i t a lángok mar~al~kául; Ezután a királyi
palota kincseivel, a könyvtár nagy részével es sok ezer fogoly-
Iyal tért vissza hazájába.
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bie ®ef e~e beracf)tet; ba~u fam 110cf),ba\3 ber méicf)tige 15o I im a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIt

II. ben türflfcf)en :tf,Jron óeftieg; biejer üóerfieI fofort, bie unga-
rifcf)en 2éinber unb erebene unt er mnberem and) bie ~eftultg
Q3eIgrab, ben l5cf)füffeI bon Ung arn.

es tourben nun Q3eratf,nmgen auf Q3erat~lUngen geljaUen,
ulfein feine füf,Jrte 3um ,8UJecre unb feine ~inigung gegen ben
~einb murbe er3ieIt. .

~ie gro13e ®efaf,lr UJecrte nun bíe ®ro\3en cus if,lrer ®(eicf),
giftigfeit· es UJurbe eine ~erorbnung er!affen, bafl jeber, ®af,
fenféif,Jige' im 2ager erfcf)einen müffe. móer burcf) ~(:trtelUngen
geftört tonnten bie ~oróereitungen nur Inngjnm unb unboU,
ftéinbig bon I5tatten gef,len. l5d)on néif,Jerten ficf) bie :türf~n,
unb nocf) roaren bie ~eere nicf)t organifirt; ba entld)Io\3.. hcf)
2 u b UJi 13, mit feiner eigenen neine,n mrm~e gegen. bie :tuden
au. ~ief,Jen, unb er 30g gegen WCof,Jac$.~Ie unganfcf)e mrmee
~éif,JIte ungeféif,Jr 27,000 WCann, UJéif,lrenbbíe :türfen an 300,000
WCann .ftarf nicren. mucf) bie ,:tüden langten . bei WCof,JáC$an,
uno am 29. muguft 1526 murbe jene trnurígbeníűmte l5cf)Iacf)t
gejd)Iagen, bie Ungarn an ben mano be$ Qlógrunbe$ unb ~er-
beróen~ óracf)te. , .

3n ,8eH bon anbertbnlf I5tunben UJar b~$ ung~tf cf)e~eer
nemidjtet ; 2 0,000 2eicf)en, nebj] bem ~q,rtf cf)of ;.[;omotl, 7
~réiIaten unb niele anbere ®ro\3e bes ~etcf)e$ bebedten ba,$
15cf)(acf)tfe(b,unb ber S'tönig feIóft j1ür~te auf ber ~rucf)t mít
bern ~ferbe in ben 6umtlf ~$ele, mcrtn er urníum.

150Iiman brcng nun plúnoernb, mit I5cí)í,1.mt unb ~eu7r
?llUe~ berf,Jeerel1b ói$ Dfen nor, unb Ite13 es bm, :tage (a,ng em
I5tJieI ber ~Iammen [ein. ~ierauf fef,Jrte 150ltman mít ben
6cf)ii~en b'e$ fönigIicf)en 6cf)Iofíe$, borunter mit einem .gro~en
:tf,JeiI ber Q3ióIioíf,Jefunb mit nielen taujenb ®efangenenm [eine
~eil11at 3uriicr.

$l'uttnet ~. U. j, b, ®efdj. Ung, • 6
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IV. SZAKASZ.

Magyarórszág az osztrák házból származott királyok
. :tratt.

<1526-.)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JánoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés 1. Ferdinánd (ellenkirályok.)
(1526-1540.)

- Mi történt a mohácsi szerencsétlen csata után?

A mohácsi szerencsétlen csata után két pártra szakadt
a nemzet, az egyik Z a pol y a J á nos t választotta s koro-
náztat.ta meg Székesfehérvárott királynak, a másik pedig
osztrák Ferdinándot kiáltotta ki' fejedelemnek Pozsonyban s
azután Székesfehérvárott szintén megkoronáztatta: Igy tehát
két király lett egyszerre, kik közül mindegyik a másiknak ki-
szorítására törekedett. Zápolya nem bizván eléggé saját erejé-
ben, a törököt hivta segítségül Ferdinánd ellen. Be is .jött a
török ismét az országba oly ürügy 'alatt, hogy Zápolyát segíti
s pusztítva vonult Bécsig.

Zápolya sürgetése folytán a -kővetkező évben is bejött
Szoliman Magyarországba, Bécset akarta ostrom alá venni, de
Kőszegnél J uri sic s Miklós, a vár vitéz parancsnoka által fel-
tartóztatván, Stájerors?'ágon át visszatért, Konstantinápolyba.

- Helyreállt-e a béke Szoliman visszavonulása
után?

A két király azután még két izben indított hadat egymás
ellen, mig végre létrejött a nagyváradi béke oly feltétel alatt,
hogy Záp olyamegtartja Erdélyországot és Magyarország
egy harmadát királyi czímmel, és szövetségre lép Fer d i-
nánddal.

A béke megkötése után Zápolya nemsokára nőűl vette
Izabellát, a lengyel király leányát, ki Zs igm ond, J á nos
nevü fiúval ajándékozta meg. Mikor már reábirta hiveit, hogy
fiát királynak válaszszák s emellé Mar ti nu z z i Györgyöt,
hatalmas tanácsosát rendelte gyámnak, 1540. évben meghalt.
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lingarn unter den JJtönigen aus dem J5aure
<Je'terreim.

(1526 -.)

Johann und Fe rd in and 1 . (@egenfBnige.)
(1526-1540.)

- ~as gef~al) na~ ber unglíídíidien ~~la~t bei
WCol)ács?XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

9 1 a a , ber blutigen 6 a , ( a a , t · bon gnof)ács tf)eHte fia, bie
'91ation in ~tl:>ei~arteien, oie eine wiif)rte ,3'of)ann .8 á fl Ó I ~ a

uno li.e~ tf)n 'aua, 5u 6 tu 9 I \1)e i fl en b u r g trönen ; bte a n .

bere rie] tl\. ~rel3burg ~ er bill a n b non Defterreia, 5um stönige
,aus uno Iie-§;.í.f)n benn ebenfaU~ in 6tuf)(\1)eifieuburg. frönen.
6 0 dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg a b es 5\1)ef s'\önige auf einmnl, non bellen [eber beftrebt
' w a r , ben anberen ö,~ tJerbriingen. .8 á fl il [ ~a nertrcute nia,t
-rea,t auf feine eigene ffi((t'Ó?tunb rie] bie ~iírfen gegen ~erbinaftb
5u ,f;)Ufe.~ie ~iidelt tUlt\~11 urtter bemQ3or\uanbe, .8 á fl o [~ a

S)iIfqu Ieiften, \uirflia, in~ ~(tnb, tmb berroiífteten ba~ferbe bí~
unter bie ;tf)ore jffiien~... .

,3'm fo(genben,3'afJre fam ~Q1ill1an auf ml1brillgen.8ápo{~a's
tóieber nad) U,qarn. ~r\1)oUte jffit~n belugent, bocl)murbe er bei
'®ün~ bura, beffen tcpjeru Q3ertf)eibiger .J' ti r if i c ~ aufgef)arten
'tmb fef)rte burcl) 6teiermarf n a c l ) stonftantinoflel 3uriid.

- Watb ie~t mit bent ~űcr~uge ®oHmal1t~ bie ffiul)e
róieber l)etgefteUt?

~ie beiben stönige 30gen noa, 5\1)eima( gegen eincnber, bi5
Í)er ~riebe in ® r o'É \1)ar bei nunter cer ~ebingung, bal3 .8á,
~ o [~ a @5iebenbürgen uni> ein ~rittf)eH Ungarns mtt bern stönig~;
titer erbalte, unb mit ~erbinanb fia, oerbúnoen möge, öu 6tanbe

. fam. - . " ' . ,
, ~alb n a a , geía,loffenem ~ríeben fJei~atfJete .8áflol~a,3'f a ,

fl e 1I a , oíe ~ocl)ter. bes stönig5 bon ~olel1, \1)ela,eifJm einen ($ofJn,
,3'o'fJann 6 f g 111urr b gebar: 91aa,bem er feine ?llnf)iinger bemo.
gen f)atte, [einen 60f)n 3um stönige ;u wiifJlen, uno feinen"miicl).

,tigen9'latf)geber ®eorg gn ci r t í II u-33i 5um Q30bmmb beftimmt
';~(l.tte, ftgrb er im ,3'afJre 1540.A

6*
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1 : F ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe rd ln.á n d .

(1540-1564.)

- Mi történt Zápolya halála után?

. Zápolya halála után azt vélték, hogy most.már helyreáll
a rend és béke a szerencsétlen országban, 'ámde Martinuzzi
biztositani óhajtván gyámolt ja részére a trónt, esdve fordult
Szolimánhoz. Ez megjelenik, legyőzi Ferdinándot s Ó-Buda
alatt üti fel táborát. A kis herczeget magához vitette a táborba
s ölébe vevén, megcsókolta; de egyúttal Budát szép csendben
megrakatta őrséggel (1541) s az özvegy királynét nagyobb
biztonság végett Erdélybe vitette a herczeggel együtt.

Ezután az ország más részeire is mindinkább terjeszke-
dett a török hatalma. D r é gel y várában Sz ond y Mih á 1Y
aratott hervadhatlan babért, mert készebb volt az általa fel-
gyujtott vár romjai alá temetkezni, mintsem azt szabad kivo-
nulhatás feltétele alatt az ellenségnek feladni; Egernél pedig
Dobó hősiességén tört meg dühök, s két hétnél tovább tartott
ostromlás után megszégyenülve kellett elvonulnia a dühöngő
ellenségnek. .

V égre nyolcz évi fegyverszünetet !rötött velök Ferdinánd,
30,000 arany évi adó fizetése mellett. Eleiének vége felé Fer-
dinánd megkoronáztatta Mi lesa nevü fiát s meghalt Bécsben.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mik s a .

(1564-1576.)

, - Mely nevezetes hőstett történt Miksa uralko-
dása alatt?

. '

E király trónraléptekor fenn akará 'tartani a 8. éves
fegyverszünetet, de Balassa vezér betört Zsigmond János bir-

.fokaiba s ezzel fegyverfogásra késztette. A királyi hadak
megverték Zsigmondot Szatmár mellett s nehány várost el-
foglaltak. Ez arra indította Zsigmond Jánost, hogya török-

. höz folyam.odjék segélyért. Szolimán el is jött ismét és Zsig-
mond Zimonynál fogadta őt. Szoliman egyenest Eger. ellen
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Fer d i' n and . 1 .'

(1540-1564.)

- m5a~ gefdjag nadj Sá~ol~a'~ ;tob?
9Rit .8ál'oI~a'5 ~ob g(auóte matt, bafl Orbnung unb ~uf)e

in ba~ unglüdfid)e ~anb eintef)ren múrbe, ba menbete fid)dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 R a rti~
nUo3i, um [einen '.l3f[egfing bie ~f)ronfoIge 3u ficf}ern, f[e~enb an
<5oliman. ~iefer erfcf}eint, óefiegt ~erbinanb, unb fcf}((igt [einXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ a .

ger óei ~Utofen auf. ~er fíeíne '.l3rin3 mujite if)m íns ~ager ge~
bracf}t merben, \tJOer benjelben auf ben ~rm ncűm unb füate, cbee
a u c f} 3ug(eicf}in ber <5tiUe Ofen be]e~en (iea (1541.), unb bie ~Ö:
niqtn fammt 'oem '.l3rin3en oU if)rer <5icf}erf)eitnad) <5ieóenóürgen
f cf)idte.

.sm ~er3en be~ ~anbe~ breiteten bie ~ctróaren if)re ~err.
f c f}a ft aus . .sn ber ~efiung ~régeI emicrb fícf}9Ricf}aeL<53 o n b ~
unoermelffidie ~oróeerelt, incern er ficf} unter oie ~riímmer ber
bon i9m in ~rallb gejtedten ~eftung Iieber óegmó, aI~ fie bern
lYein'oegegen [reien ~óőug DU übergeben ; óei @dau murbe burcf}
mo ó ó'!3 .sje(benmutf) ibte ~utf) geórocf}en uno n a c f} mef)r aI~ 4
®od)en Innger ~e(aget11ng mujjten oie ItJütf)enbell ~einbe mit
< 5 c f}a m aÓ3ief)en.

lYerbínan'o f dj(oB enb(icf) einen ®affenftiUftanb auf a d )t
3af)re geg'en oie ~eiftűng eínes jéif)dicf}en ~rióuts bon 30,000
~ufaten. ~ei f)erannaf)enDem ~Iter fiefllYerbinanb [einen <5of)n
~ a 6 i m i 1ictn frönen uno Haró in ®ien.

M a x i mil i a' n.
(1564-1576.)

- ~eldje benlmürbige ~e1bentgat ereignete fidj unter
ber ffiegierung Wca~imman'~? '

~iefer ~önig \tJoUtebei [etnem ~egierung~anttitte' ben a c f}t.
jéif)tigen :!BaffenftiUftanb, \tJe(d)en [ein [later gefd)Ioffen, aufrecf}t
etbcíten, bocf} úberjtel ~ a Ia ffa ben ~efi~ .sof)ann ~igmunb'!3, u.
5\tJang if)ll, 3u ben ®affen 5u greifen. ~ie fönigHd)en st'rufl~n
fd)Iugen <5ígmun'o óei <55atmár uno nabmen mebrere <5téibte; bie~
gaó ~nIaf3, bÚB <5igmunb óei ben ~ütfen ~Hfe fud)te; <5oLiman
Icm mteber unb \5igmun'o empjlng if)n bei <5emIin. <5oHman \tJoUte
gerabe !lad) @dau 5ief}en, ba er eber f}örte, baB ein ~f)eH [eines
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akart indulni, de értéséreesvén, hogy seregének egy része Sik-
lósnál vereséget szenvedett, boszutól lihegve sietett Szigetvér
alá, melyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZ rin y i M ik ló s horvát bán parancsnoksága alatt állott.

Husz rohamot vert vissza a hőslelkű Zrinyi, de az éhsé-
már kitört a várban s az őrség 2500-ról 300-ra olvadt le. Ekg
kor Zrinyi felölté legdíszesebb öltönyét, inté vitézeit, hogy Isten
és a haza legyen egyedüli, gondolatuk s kinyittatá a kapukat.
"~ézus" harczkiáltással rohant ki a magyar Leonidás, a töb-
biek utána, s az ellenség lövegeinek zápora közt hulltak el. A
törökök ~lle~ben császárukat, ~ ki szélhüdésben halt meg, S

aO,OOO-neltobb embert vesztettek. Miksa megkoronáztatván
Ru d o 1f fiát, Lengyelország ellen készült, de a háború kitö-
rése előtt meghalt. . .
. . , Szoliman utóda II. Sze li m békeszerető ember volt bé-
két ~ö.tött a magyarokkal 8 évre, oly feltétel alatt, hogy 'ezek
évenkint ?O,OOOdarab aranyat fizetnek neki. - Miksa ural-
kodása al'att kezdett terjedni Magyarországball a protestantis-
mus, mely itt 'is k á 1vin ist 3: és 1u t he ran u s egyházra
oszlott; ,.
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,SJeet.ef3ód 6mó~ gefd)lageít rourbe, eitte et mÚ)efÚ)-netuóenÍ>
\;lOt 63i9e.tlj, rodÚ)e~ unter bem ~efeljl be~ )8al1Gcon oitroatien,
@raf N ik las Z rin y ,i [tanb. .

. ).

3\1.')(:m~ig 6iürme fÚ)lug .8tínlji ljelben11tiitljig .aó, eber
f Ú)on Inat ,SJunger~notlj in ber ~eftung au~geóroÚ)en, unb fd)on
mdr bie )8efa~ullg b011 2500 auf 300 ?mann ljetaógefÚ)11to!3enl.
ba 309 ,8tinlji [eine foftóatften @eroiin,beran, ermcbnte [eine S';)el.:·
benXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa It' @ o t t unb 1Ba ter 1 a n b nU benfen uno lieB bie ;tljore
öffnen. ?mit bern 6Ú)luÚ)trufe,,3 e f II~" ftüt3te ber ungatífÚ)e Beo.
lliba~ ,8 r in lj i ljinau~, bie 6einen bruujtendcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiljm naÚ), unb bei3-
~einbe~ @efÚ)oj3Hür3te tfm 3u )8oben. ~ie ;tütfen Ijingegen bedo,
ren nebft ibrem 5taifer 60líman, ben bet: 6Ú)lag tra], amij úber
30,000 ?mann. ?ma~imHian lieB [einen 60lj11 9lubolf ftönen unb
rüftete fiÚ) gegen ~olen, Ható jeboÚ)'uor mu~óruÚ) be~ 5tamt.'fe.~.·

~er 91aÚ)folger 60liman~ roar 6 el im ber II., einjrieb.'
Hébeuber ~íirft; oie]et fÚ)lofi rnit Ungarn einen ~ríebett auf s.
3aljre um ben ~rei~ eines jiiljdiÚ)en ;trióut5 non 30,000 ~ura'
ten. llnter ber 9legierung ?ma~i11ti1ian~ nerbretíete .fiÚ)'ber ~ro~
teftaitti~mu~ in Ungatn, roelÚ)eli fiÚ) auÚ) Ijier in eine r ct 1b ~":
It if Ú)e unb 1u t lj er i f Ú)e 5tirÚ)e [paítete. . .
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- Kit választottak Erdélyben fejedelemnek?

Zsigmond halála után B á th o r y 1 s t v á n t választották
meg fejedelemnek. Azonban e kitünő férfiú csak 5 évig viselé
a fejedelmi méltóságot, mert lengyel királylyá koronáztatott
s K r ist ó f öcscsét választották meg helyette.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rudo lf.

(1576-1608.)

- Mikép kormányzott Rudolf?

A tudományokat, különösen pedig a csillagászatot ked-
velő, békeszerető Rudolf csak ezekben lelte örömét s a kor-
mányzási ügyekkel igen keveset törődött.

Szintén arra törekedett, hogya törökökkel atyja által
kötött fegyverszünetet fentartsa. sőt meghosszabbitsa, de a
harczvágyó Sz i n á n nagy-vezér nemsokára betört az or-
szágba, elözönlé azt hadaival s elfoglalta Ves z pzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr é m e t,
Palot á t és Győ r t.

Kétévmulva Pálfy Miklósés Schwarzenberg
csellel vették vissza Győrt a töröktől, valamint később Vesz-
prémet s Palotát is.

- Mi történt ekkor Erdélyország ban?
Erdélyben Báthory Kristóf, Zsigmond nevü fiát válasz-

tották meg fejedelemnek (1581.). Ez B o esk a y 1s t v á n
követe által barátságát ajánlotta Rudolfnak s arra kötelezte
magát, hogy ha utód nélkül halna meg, Erdélyt Rudolfnak
engedi át. De ingatagságában majd leköszönt a fejedelmi mél-
tóságról, majd ismét felvette azt, míg végre gyarlóságát ön-
maga is átlátván, Csehországba vonult vissza, hol 1613-bart
meghalt. Azután Bas taG y Ö r g y, Rudolf egyik hadvezéré-
nek vas hatalma alatt sÍnlett Erdély, ki ezt Mih á 1Y oláh vaj-
dától Rudolf részére visszafoglalta.

- Mi inditá Bocskay Istvánt a Rudolf elleni há-
borúra?

Bel g i oj o s o kassai parancsnok Rudolf parancsa foly-
tán erőszakkal elvette a protestánsoktól a főtemplomot s

89 ~

- ~er murbe in Gie'6en'6ürgen crum g:ürften gewüf)H?dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

? n a d ] bern ~obe 6igmunb!3 tt>íi9(te man in 6ieóenóürgen
6 t efa 11 ~ á t 9 o q 3um ~ürften; btejer au!3ge5eid]nete ill1ann
betíeibete eber nur 5 0af)te bíe] e ~ürbe, benn er muroe num stő:
nig bon \po(en geftönt, nno Hatt feiner muroe [ein ~ruber
(§;ÍJ r i ft o f gett>íif)lt.

Rudo lf.
(1576-1608.)

- ~ie régiette ffiubolf?
~er [riebíiebenbe, ben ~iffenfd]aftelt, befonber!3 aber ber

SJtftt'onomie ergebene ?Rubo(f, fanb nur in biejen [eine 2uft, unb
fúmmerte fid] um bie ?Regierungsange(e\3enf)eiten fef)r rnenig.

@r mat ebenfa((~ óemüf)t, ben bon [einem ~atet: gefd](oITe:
nen ~affenfti((ftanb init ben ~üden 3u óefeftigen, ia fogur 3u
nerldngem, aílein bet: ftíegs(uftige ®rofl\.le1lir 6 i II a n brad)
balb in bas 2anb ein, iióerf cl)tt>emmte es mit [einen Sjorben, uno
ncbm ~ eli \J ri m , ~ a I o ta uno ~Ha ctb.

? n a c l) 3toei 0af)ren murbe ? R a a ó but:cl)bie mft ?nit. ~ á I f.1:)' ~
unb 6 d] tt>ar 3 e n ó et: g's ben ~ürfen entrij] en, fomíe f\Jéiter
m3efl\Jtím uno ~ a (o ta .

- ~ a ~ gefc1)af)bamag in @5ie'6enoürgen?
0n 6iebenbürgen murbe 6igmunb, ber 6of)n (§;f)riftof

~átf)ot:l:)!3 3um ~üt:ften gett>íi9(t (1581). ~r (ies burd] [einen ®e·
[cnoten 6tefan ~oc!3fal:) an ?Rubo(f [eine ~reunbfd]aft an:
bieten uno bet:vftid]tete fid], menn er finbedos bet:ófieóe, [ein
2anb an if)n aÓllutreten. ~et: tt>anfe(mütf)ige ~átf)orl:) uber f)a tte
bctb refignirt, óa(l> tt>ieber ben ~iirftentf)ron eingenommembié
er enbficf) feine eigene 6cl)tt>íid]e einge] eben uno fid] nad] ~ő9mett
5uriicf509, wo er (1613) [tcrb, 6ieóenóiirgen fcl)macl)tete nun un,
ter ber eíjernen ®ewaít ®eorg ~XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ~ t a ' s , eínes ~e(b()erm ?Rubo(f!3,
ber bern w a (a d ]if d]en ~oitt>obelt ill1i el)a e ( C5iebenbiirgen [ür
?Rubo(f entriffen 9atte.

- ~ a ~ bemeg @5tefan ~oc~fa~ ~um ~riege gegen
ffiubolf?

~ e 19 i o i o fo, ~efef)(!3f)aber in s ta f d]au, ~atte auf ~efef)I
mubolf!3 ben ~roteftanten bie ~ilu\Jtfird]e unb bie ~ttt:g 6tefan
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Bocskay várát, kit azzal gyanusítottak, hogy az erdélyi feje-
delemségre törekszik s a protestáns lelkészeket plébániáikból
kiűzte. Tehát Bocskay hadsereget gy'üjtött a vallás és szabad-
~ág védelmére. Csakhamar .győzelmet is vett Rudolf seregén
A Im o s d n á l,később pedig a törökök segélyével a S aj ó
mellett. Ekkor megválasztották fejedelemnek Bocskayt (1605)
s 1606-ban a hatalmaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1II é s ház y közvetitése folytán békét
kötött Bécsben, mely ezerint Bocskay megtartotta Erdélyt s
Magyarország egy részét es' a vallásszabadság is ki lett
mcndva. A törökökkel husz évi fegyverszünetet kötött. Ezután
nem sokára meghalt Bocskay, ki helyett Rákóczyt, ennek le-
mondása után pedig Báthory Gábort választották meg erdélyi
fejedelemnek. Rudolf mindinkáhb elgyengülvén , Mátyás
öcscse lemondásra kényszeríté, s azután emez megkoronáz-
tatta magát Pozsonyban.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. M át y 'áZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS .

(1608-1619.)XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r : Mit tett Mátyás megkoronáztatása 'után?

Megkoronáztatása után azonnal birtokába vette Cseh-
országot. Erdélyben ezalatt Bet h 1enG á bor t választották
fejedelemnek a meggyilkolt Báthory István helyett s e válasz-
tást Mátyás is elismerte. A törökökkel kötött fegyverszünetet
szintén meghosszabbította Mátyás 20 évre. Minden törekvése
oda irányult, hogy a rendet s belb-ékét fentartsa s a Német-
országban akkor kitört 30 éves háború okozta bajoktól az
országot megkimélje ; de törekvéseinek véget vetett a halál
1619-ben.

Mátyásnak gyermeke nem lévén', még életében megko-
ronáztatta unokaöcscsét, Fer d i n á n d ot.

II. F e r d in á n d .
(1619-1637.)

- Mily:állapotban volt az ország· II. Ferdinánd
tr6nraléptekor? , . ' .

Fer d i n á n.d igen' megrongált állapotban találta az
országot kormányzása kezdetén, mert Csehország Fr igye s
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mocsfa~'s, ben matt berböd)tigte, als' [trebe er nad) ''oer '~i[rfteÍl~
ieúroe itt l5ieóettóürgen, ge\uaftfam \Ueggenommen unb bie pro.
teftantifcf)en @eiftlid)eil aus ibren ~farreien uertrieben ; Q3oc~fa~
[armnelte alfo ein ~eer 5ur ~ertf)eibigltng. Q;r erreng bari) einen.
elieg üóer muilolfs ~eer óei m: 1 III o s il uno fj)éiter l111terftií~t bon
ben ;türten, an ber el a Ló. Q3oc~fa~ \uarb ocrcu] (1605) oum
~iírften in Eiie6enóürgett unb llngarn ge\uöf)ft, uno fd)lof3 auf
~ermitt[ung be~ 111éid)tigen ~ II é ~ f) á 3 ~ ben %rieben 3u ~im
(1605);' bemgc111éif3moc~fa~ l5ieóenóiírgen unb einen ;;;f)iil ün-
ganls bebieít l111b freie 91eligionsü6ung ausgef1'rod)en murbe.
~r óefd)lof3 ~it ben ;tüden einen 20jéif)rigen ~affenftiUftanb.
91id)t lange 'oamad) ftaró moc~fa~; man \Uéif)rte l5igmunb 91 á",
f ó c 5 ~ uno nad) beHen 2tó1re1en @ a ó.r i elm á t f) o r ~ num
~iírf1én bon @5ieóe1lóiír,ge1l; 91itbolf \Uarb immer fd)\1Jéid)er, bes;
f)aIó nö1f)igte, if)1I [ein mruber 9JCat()ia~ 5ur móbanhmg, \Uor~ut
oie] er nU \j3ref3ómg geftönt murbe.

, M a thi a s II.
(1608-1619.)dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'- ~ a ~ ff)at ill1at~ia~ nad) feiner ~rönung?' ",
, @leid) nad) [eíuer ~rönul1g ncbm er bon möf)l11en ~efit· ,

~n l5ieóe1l6ürgell rouroe unterbejjen @aó'tÍel ~e19len an bie '5teUe-
'be~ errnotbeten @abriel )sátf)or~ 5um ~ürften ge\Uéif)lt ; 9JCatf)ia5-
~atte if)n als fol d)en cnerfcnnt ; aud) mit ben ;türfen ber1éillgertC'
9JCatf)iM ben ~affenftiUftanb auf 20 ~a9re, U11'omenbete fo elle
reine ~réifte an, um Orbmmg unb ~tiebein f einem ~anbe auf~
red)t 5u erbníten. 9 J C a t9 ia ~ \Uar aud) beftrebt bie ltebel 'oe~ 30,jéif);
rigen 9?eligionsftieges, ber in ~eu1f d)lanb lltt \Uü1f)en óegann, bon
unjerem ~anbe aÓ1Juf)'Olten; allein ber, ;tob fe~te [einen !8eftre;
búngen (1619) ein SieL

$Da 9 J C a tf) ia s finber10s mcr, fo 9atte er nod)' óei [einen ~e&,.
1leiten f einen ~effen. ~ er b ina n o trönen laH en.

Fer d ina n d II.
(16l9-1637.)

- ~n meídjem .8llfhmbe mnr ba~ -Eanb, «ts ~etbi:<
nunb I I . bie ffiegierung untrnt ?

~ er b ina n 'o [cno bM ~anb bei [eiuem 91egierungsan.
tritte in. fe9r 1Jerrüttetem, Suftanbe; benn möf)men f)atte fid) unter
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1>fal z iv á 1asz t ó f ej e del e m vezetése alatt elpártolt, a
m~~yar pr?testánsok pedig Bet h 1e n ,G á bor zászlója alá
gyulte~, .ki elfog.lalta Pozsonyt a koronaval együtt s Zólyom-
ban királynak kiáltatott ki. Csak a nikolsburgi béke elégít-
heté ki Bet h 1e nt; a koronát visszaadta, de megtartotta
Erdélyt 7 magyarországi megy ével s két sziléziai kerülettel
együtt.

- Miként uralkodott Bethlen Erdélyben?

Bethlen vallásos kegyeletű, mivelt és szabadságszerető
férfiú volt, ki előmozdította a tudományokat s mivelődést.
Károlyfehérvárott főiskolát s könyvtárt alapított, valamint a
földmivelés és bányászat fejlesztésére is sokat tett.

E szabadságszerető férfiú halála után I. Rák ó c z Y
Gy ö r g yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö t választották erdélyi fejedelemnek.

Ferdinánd nem sokáig élvezhette a békét, mert nemso-
kára meghalt, s már akkor megkoronázott fiára, III. Fer d i-
n á n d r a hagyta az országot. .

- Mely hires ember élt ugyanakkor M~gyar-
országban? ,

P á z m án y P éte r, esztergomi bíbornok-érsek, ki II.
Ferdinánd legbizalmasabb tanácsadója volt. O alapított Nagy-
Szombatban egyetemet s a magyar nyelv buzgó ápolója s
alakítója volt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. F e r d i n á n d .
(1637-1657.)

- Mit tett nl. Ferdinánd ur~lkodása kezdetén?

Uralkodása kezdetén azonnal országgyülést hirdetett
Pozsonyba; de mivel együlés nem tett eleget a protestánsok
kivánalmainak, Rákóczy erdélyi fejedelem. a svédekkel .szö-
vétkezett s elfoglalta Magyarország legnagyobb részét. Ferdi-
nánd ekkor békét kötött Li n c z ben, mely biztositotta a
protestánsok vallásszabadságát, s ezzel véget ért a háború is.

A. w est fáI i b é k e valahára meghozta Magyarország-
nak is az áldásos nyugalmat s a viszály fáklyája kialudt. Fer-
dinánd idősb fia meghalván, Li p ó t nevü kisebb fiát koro-
náztatta meg, s azután két év mulva meghalt Bécsben.
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~ r i e 'o r i ef) ton ber \lSfar 3 ton 19m (o~gemad)t unt> bie un-
garif cf?en \lSroteftanten fd)aarten fid) tmb bie ~a'9nen ®XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa b r i e (
~ et 91 e n s, tue(d)er fdóft \lSreáóurg fammt ber $trone ercberte
U1~'o31t meUf091 al~ stönig proclcntirt murbe. mu~ ber ~rie'oe 3u
~~fol~óu~'g fonute ~ e t 9 l.~ II bejriebigen ; er gaó bie RIone 311.
rűd, óef)telt eber (?teúenóurgen neóft 7 ungarifd)en $tomitaten
unb 2 $treifen in 6d)1efíen. '

- m5ie régiette ~etfJlen in ®iebenúürgen?
~r tua! ein [rommer. geóilbeter unb freif)eit~lieóenber ill'lann,

b.er lffitffenfd) af ten uno $tultur bejöroerte ; er ftiftete 3u $tarl~ó1lr!J
eme Sjod)fd)ule unb Q3ióliotf)ef unbdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtf)a t uieí öur Sjeóung be~ Banb.
unb Q3ergóauei3. .
. m a d ) oem ~obe bie] es freigeit~lieóenbell ill 'la lllle ~ rnurbe
@eorg máfóca~ I. 3um ~ürflen bon @ííeóenóürgen getuCif)rt.

~erbinallb genoá nid)t Ianqe ber muqe. benn er ftaró óa(i)
uno 9interliej3 ba~ 9leid) [einem gefröntelt (01)1l ~ e r bill a n ti III.

- m5e1d) berüf)mter 9Jlann Iebte g l e i d ) ~ e i t i g in
Ungarn? '

\lSe ter \lSá 3 m á II~, G:arbillaH~qói fd)of bon @ran rncr
ber oertrautefte 9latf)geóer ~erbinallb~ II. Q;r grünbete eine Uni.
berfitiit -3U 'Xírnau unb tuar ein Q3Hbner unb Sjauptpffeger ber
Banbei3fprad)e.

Fer d ina n d Ill.
(16g7-1657.)

. - m 5 a ~ tűut g:erbinanb Ill. nad) [einem megierung~"
antritte? '

@feicf) nací) [einem 9tegierung~antritte berie] er einen Ban!),
tag nacf) \lS~eflóurg; , ? a eber ~uf biejem ben ~orberullgen ber \lSr~
teftan~.en md)t ~enuge ..gefetftet. rourbe, nerbüncete fid) máfóC3~,
ber ~urft bon 6teóenóurgen mít ben (Sd)roeben tmb eroberte ben
gröj3ten 'Xf)eH non Ungarn. ~erbínanb f d)(ofl bcmt ben ~ríeben 3u
B i n3, tuefd)er ben ~rotcftantm 9le(igioni3freif)eit 3ufid)erte unb
tuoburd) bern Shieg ein Q;n'oe gemacf)t rnurbe,

;Die 6egllungen be~ ~rie'oell~ fef)rten enbIid) 'ourd) ben
tu e ft fl .f)ci l i f d) e n ~rieben aud) in Ungarn ein uno Die ~ a a e (

ber .8tuletrad)t mcr edo f d)en. ~crbinanb liej3 feinen jüngern 60f)n
-2 e o fl o I b, nad)bem ber CiUefte gefloróen frönen unb 3tuei ,J'al)re
barauf ftaró er 3u iIDien. "
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"- Ki viselte ~á~ó~y halála után a fej cdelmi
méltóságot ? .

Rákóczy halála után fia, Rák ó c z:1, GXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY ö r g Y fo-
~adta el a fejedelmi méltóságot, de a törö.B:6'ld\:"e.lKolozsvár
mellett vivott egyik csatában elesett s F e 1: e.n, c z fiát
hagyta hátra.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .' LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi P Ó t.
(1657-1705.)

- Milyen volt 1. Lip6t uralkodása?

Lipót megkoronáztatása után a rend és nyugalom fen-
tartására törekedett; Magyarországra forditotta figyelmét s az
országgyűlésen czélszerü törvényeket hozott. De nem sokáig
élvezheté a békét, mert mikor Ke m ény erdélyi fejedelem-
nek segitségére küldte hadait, háborúba elegyedett a törökök-
kel, kik pusztitották az országot s elfoglalták Nagnáradot és
Él'sekujvárt; Sze n t Go t tha r d n,á 1 megverte ugyan őket
::Montecucculi, de Na,gyváradot és Ersekujvárt a vas vár i
béke határozmányai folytán mégis mégtartották.

- Mi köve:kezméoye volt .e békekötésnek ?

Egyalázatos békekötés fölötte nagyelégületlenséget
!keltett a magyar nemzetben.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" '- IV e s s e l ény i nádor, N á-

das d y Fer e n c z országbiró, Zr i nyi P éte r, Esz t e r-
h. á z Y Pál, R á kó c z Y Fer e n c z , Fra n gep á n s más
főurak álltak az elégületlenek élén. Ez összeesküvést azonban
-elárulta a bécsi udvar előtt a török tolmács, ki a kormány el-
leni segítségért való kérelmőket a szultánnál eléadta. Ekkor
-engedelmességet· fogadtak az összeesküdtek, de a gonosz
L o.b k o vit z miniszter itélőszéket alakított Eperjesen, mely-
nek igen sokan áldozatai lettele A vérszomjas H o.c her
pedig Bécsben állitott hasonlót, mely Zrinyit és Frangepánt
Becsujhelyen (1671), Nádasdyt pedig Bécsben végeztette ki.
Az ifju Rákóczyt csak anyja, Báthory Zsófia kérelmére men-
tették fel a haláltól.

E szigoru s más törvényellenes tettek még -inkább elke-
serítették a magyarokat. Ujabbi hatalmas felkelés terjedott
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- Wer folgfe nadj ffiáf6c~~'~ <;tob in ber ffürften:::
mürbe ?

9 1 a Ú ) bern ~obe ~náfÓC3I:)'5ncbm beffen 6of)n @ e o r 9 ?ftá:
f Ó c 5 t) II. bie ~iírftenroürbe alt. SDiefer.fam uber im ~amf'fe ge:
Hen oie ~iírfeú untnett bon maufenóurg um, tmb ~intedief> einen
eo~n ~ r U II ~.

Leo pol d 1 .
.(1657-1705.)

- Wie mar bie ffiegierung BeotJolb 1.?
2eof'01o mcr g(eicf) naÚ) [einer 5trőnung bejtrebt ?ftuf)e unb

Drbnung aufreÚ)t 3u erbclten, micmete bern ungarifÚ)en 2anbe
[eine 60rge, tmb g a b auf bern ?fteiÚ)5taqe 1659 mebrere 3tUecf:
m~Bige @efet}e. SDer stőnig fonnte fiÚ) a b e ~ ber ?ftuf)e n iÚ )t (ange
errreuen, .oenn a (5 er feine SJeere ~ur ~ilfe be5 [iebenbúrgi] d)en
~iír~~ st e m é n 1:)[anbte, uermidelte er fiÚ) in einen S'trieg mit
'ben ;{,urfen, roefÚ)e ba~ 2an'o berf)eerten unb @roflroarbein f ornie
91euf)iiufe( nubrnen ; bei 6 t . @ ott f)ar b murben [ie bon 9JCon'
tecuccuü gefÚ)fagen, obet @roBroarbein uno 91eu~iiuf er bliefien
n a Ú ) ben ~eftímmungen be5 ma5bárer ~rieben5 in if)ren ~iinben.

. - Weldje ffolgen ~atte biejer fYrieben~ídjluf3?
. SDiefe~ fÚ)maÚ)bo~e ~rieben.5f Ú)(u13 errégte 'oie f)őÚ)fteUn'

3ufrteben~ett ber ungartfÚ)en 91at1On. mn ber 6f'it}e ber Un3ufrie:
cenen iuar ber ~aratin ~ eff e Ié n 1:)i, ber oberfte 2anbe~riÚ)ter
~ran3 91á b a 5 O 1:)I ~eter .8 ri n 1:)i , ~aur Q;13ter f) á 31:)
~rano ?ft á f ó c o 1:), ~ i a n g.e f' a II unb cnbere @rofle. lOief~
~~rf Ú)roőtung ro1~.rbeeber burÚ) ben tiidif Ú)en SDo(metfÚ), ber i~re
)Bttte um Unterftut}ung -gegen bíe ?ftegimmg bern 6uHan oortrug
on ben ~íeller ~of berrat~en. SDie merf Ú)roorenen gelobfen @e;
9orf~m, aa~in b~r berruÚ)te 9JCiniTter2 o b f o lJ i t} fet}te 3u Q;f'er:
le5 em @ettÚ)t em, roe(~e5 3af)(retÚ)e Dj)fer nerícngte. SDerblut.
Díirftíge ~ o Ú)er fet}te ein fo(Ú)e5 in ~ien ein, roelÚ)e5 .8rinl:)i
unb ~ral1gef'an (l 671) oU ~iener,91euftabt uno 91á'oM09 3u illiien
f)i~ri~telt liefl. ~er [unge ?ftáfóC3.1:)a b er entging bern ~obe ollrÚ) bie
~urbttte unbreidie @efÚ)enfe [einer 9JCutter eo f i e )Bá t f) orI:).

SDurÚ) biefe ~iirte uno onoere gefet}roibrige ~anblungen
rontben ole Ungarn nod) mef)r emittert ; ein emenertet muff ta nb
an beffen @3f'it}eber @raf Q;meriÚ) ~ ö f ö rI:) [tanb, griff miiÚ)tig
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el s a törökök, mint ennek szövetségesei, Kar a Mus z t a fa
nagyvezér alatt Bécset szállták meg. (1683.)

- Ki mentette meg Bécset a törököktől?

A fölötte szorult helyzetbe jutott Bécs felszabaditására
Sz obi esz k y J á nos lengyel király jelent meg. Ez ugy
megverte az ostromlókat, hegy vad futásban kerestek mene-
külést. Nemsokára felbomlottak ~ ö k ö 1y hadai is, és nagy-
részt Lipóthoz tértek vissza. Egyik várost a másik után foglal-
ták ekkor vissza a törököktől. Lot h r ing eni Kár oly
kemény harcz után Budát vette vissza (1686), Sa vo y a i
Jen ő jeles hadvezér pedig Zen t á n á 1 ol}:.fényes ,győzelmet
vivott a törökökön, hogy hatalmok megtort s kénytelenek
voltak békét kötni Kar lov i t z ban. (1699.)

-. Mit tett Lip6t e győzelmek után?

Lipót ekkép megtörvén a t?rök~k, ural,mát, ,or~zággyü-
lést hirdetett Pozsonyba. Ez orszaggyulesen atruhaztak a ma-
gyarok atr ó n,ö,~ ö kIé s i j ~ go! Lipótra. mint a tör?k iga
alóli megszabadítójukra s uto dal ra, de azzal ~ feltetell~.l,
hogy mindegyik trónutód köteles lesz a kor.on~zas~or .eskut
tenni arra, hogy a nemzet jogait, szabad intézményeit fen
fogja tartani. .

E zavarok közt meghalt Lipót, s fiára,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr. J ó z s e f'r e
hagyta az uralkodást.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I.JÓ zse f.

(1705-1711.)

- Mit tett 1. J ózsef uralkodása kezdetén?

E fejedelem volt az első örökös-király Magyarország
trónján. A legnagyobb zavarban s szegénységben találta az
országot s ezen segiteni óhajtván, igyekezett kibékülni II.
Rákóczyval. De ez nem fogadta el J?zsef békeajáI~1atait, ha-
nem haderőt gyüjtött s József ~l1en llldu!t. ,A.hadi szerenc.se
nem sokáiz kedvezett fegyvereinek. a csaszanak Rab u t i n
vezérlete ~latt elfoglalták Erdélyt, Heiszler és Pálffy Tren-
csénnél győztek, Kár oly i pedig 15,~OO, h~rczossalletette a,
fegyvert, hogy megkösse a sza t már l beket.
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um fidj, unb bie ':tűden, ar~ beffen Q3t1nbe~g~l1offen,unter bem
®rofl\Je3ÍL~XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa r a ~ u fi a fl 1)a fJelagerten ~ten. (1683.)

- ~er tettete ~ien bor ben ~ürfen?
m(s ~etter be~ f)artbebriingten ~ien er]djien ber ~oIentönig

Sof) ann 6 obi e s r ~. :Diefer fdjfug bie Q3e(agerer ber~rt, bafl
jie in miíoet ~(udjt if)r .\';leH[uditen. Q3alb barauf (öften hdj audj
bie I5djaaren ':t örö ( ~ ~ auf, tmb bie meiften gingen öu' 2eoflo(b
3urüd'. (2;ine6tabt l1adj ber anbem rnurbe jett ben ':türren entríj-
fen, ~arr bon 20tf)ringen nnfmt nadj einern 9arten ~amj:lfe D f en
(1686) unb ber a1t~ge3eiÚ)l1ete..~elbf)err (2;,u g e,?l b. ~ a b~, ~ en
errung bei .8 e nt a einen fo gl~1l3enben 6teg, uber bie ':tu,den,
bafl if)re ~ a c 9 t gebrodjen uno [ie oU ~ a r (o b t ~ (1699) ~rteben
nU fdj(ieflen ge3m,ungen tuar en.dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- ~ a ~ ifjat 2eo~olb nadj biejen @íiegen?
Il((~ 2eo:polb auf biefe QBeifebie .\';lerrfÚ)aft ber ':türfe~ ge,

broÚ)en f)atte, beriej er einen ~eidj~tag nadj ~r,eflburg. Il(u~biejem
2anbtage úbertrugen bie Ungarn a n 2eo~0(b, tf)re~ Q3efreter nom
':türrenjodje uno an [eine 91~Ú)rommen ~ t e er b Li dj e ':t f)~ o~.
fo (g e, mit ber ?Sebingung lebod!, baflleber :tf)ronfo(ger bet fe!,
ner ~tönung ten (2;ibablegen múffe, bafl er bie ~edjte unb ~ret.
f)eiten ber 91atíon immer aufredjt erljaUen merbe, , , ,

Snmítten bieler flliírren ftarb 2eoflolb, uno f)mterftefl bie
~egierung [einem 60f)ne 0 o f e f I.

J O s e f 1 .
i'
.:: (1705-1711.)

- m s a ~ ff)at ~ofef 1. nadj jetnem ffiegierung~antritte?
:Diefer ~iirft beftieg al~ erfter (2;rbfönig Ungarn~ ':tf)rű~. (2;1'

[anb baS 2anb in gröflter merroirrung unb mrmutf); um bl~fem
ab3uf)elfen tradjtete er n a d j merföqnung mit 91áfóC3t) II. ;;Dtefer·
madite ab/er bon Sof ef'~ ~rieben5anerbieten feinen @ebraudj.
fonbern [cmmelte feine 6treithiifte, uno ,30f!, gegen Sof e], Q3alb
abel' dnoerte fidj bie ganűe 2age; oie ~atfedtdj~n naf)f!len unte~
m,abu t i n 6iebenbürgen, ~ e i ,fl1e ,1' unb ~ a I f~· fte,gten b~t
':trenc~in, unb ~árol~i ftrefte mit f~tnen 15!OOO 6trettern bte
~affen, um ben ~rieben bon 63atmar 3Ufdjheflen. .~ I

.!rnttllCt ~, U. i. b, ®efdJ, Ung. 7
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- Milyen feltételei voltak a szatmári békének?

. E békekötésben általánosközbocsánat, Magyar- és Er-
délyország szabadsága, a protestans vallas szabad gyakorol-
hatása, valamint az is biztosítva lőn, hogy hivatalokra csak,
belföldieket fognak alkalmazni. Rákóczy nem fogadta el a ki-
rályi kegyelmet, hanem nehány hivével Lengyelországba ment,
innét Francziaországba, végre Törökországba, s Rodostóban
állandóan megtelepedett, hol élete 60. évében meghalt.

Azonban József nem érte meg e békekötést, mert 12
nappal előbb himlőben meghalt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. Kár o ly .

. (Mint német .és római császár VI. Károly.)

(1711-1740.)

- Ki következett a gyermektelen József után a
trónon?

A gyermek nélkül elhalt J ó z se f után ennek Károly
öcscse következett a trónon. Buzgó törekvése tüstént oda irá-
nyult, hogy ..az ország bajait megszüntesse s a nép jólétét meg-
alapítsa. Osszehivta tehát a rendeket Pozsonyba, helyben-
hagyta a nemzet által tett feltételeket s nagy örömnyilvánulá-
sok közt koronáztatott meg. De alig volt helyreállítva a béke,
Károly máris háborúba bonyolódott a törökkel. Ez azonban
nem okozott neki túlságos aggodalmakat, mert hiszen Jen ő
volt a hadsereg vezére, s így a győzelem el nem maradhatott.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1e n ő jól felkészülten indult csatára, s Nándorfehérvárnál
1717-ben ugy megverte a törököket, hogy 20,000 emberök
maradt a csatatéren, köztük. 15 basa is. Elvette tőlük Bossniát,
Szerbiát, valamint Oláhország nagyobb részét is, minek foly-
tán létrejött a 'passaroviczi béke.

. . . -. .Miesoda fontos ügy foglalkoztatta Károly el-
méjét leginkább? '.

Károly csupán alattvalói jólétét viselé szivén, hogy tehát
virágzó államát az ő halála után trónkövetelési viszályok ne
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- WelÚJe ~ebingungen entfrieít bet 6~atmáter ~riebe?
.0n biefe111 íJrieben nnrrbe eine aage111eine ~lIIneftíe bie

®ara~lÍirung ber íJreigeiten Ungarn~ uno 6iebenbiirgell~,' bie
~er(et9ung bon 2lmtem nur an .0nIiinber uno bie freie ~usiibung
ber protejtanti] d)eJl 9Migion ·ollgefid)ert. ?JláfóC3tJncbm oie faifer~
lid)e ®nabe nid)t an, fonbern ging init einigen feiner 2lnf>éinger
llad) ~ofen, bon bort nad) íJwnfreíd) unb enol id) nad) ber Xíirfei
uno ncbm [einen Hetbenben m3of>nfi~ 3lt 9robofto, mo er im 60:
Bebensiaf>re [tnrb. .
. .00fef erlebteaber oiejeu íJriebensfdllu13 nirbt, bellll er ftarb
12 Xage borf>er an ben ~fattern.

Kar I Ill .

(2(1§ beutfÚJer unb römifÚJer sraifer Silarf VI.)

(1711-1740.)

- ?llier fofgte bern finberlojen ~ofef in bet ffiegierung ?

ment finber(os berftorbenen .0of ef foIgte oejien ~ru'oer
~ar( in ber 9regíerung. 60fort mar f ein eifrigfte~ ~eftre6el1 bubin
gerid)tet, oie oerríitteten Q3erf)iHtniffe ces Banbe~ 3u f>eben tmb oie
~()Ifsmof>(faf)rt oU begriinben. ~r 6eriefbaf)er oie 6téinbe nacf)
~reflbntg, genef)ntígte oie H)m bon ber 91atíon gefteaten ~ebín:
gungen,unb mutbe urtter groaem .0ube1 gefrönt. ~aum tour abel'
oie 9ruf)e bergejteílt, ar~ ~arr mit ben Xiirfen in ~deg berluicfeft
rouroe. ~ielen íonnte er frof)en ill1utf>e~ füf>ren, ben ~ u gen
f oílte iadcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb a ~ Sjeer füf}ren, uno ba mar ber 6ieg unalt~bfeibfid)!
~ugen 30g luof>fgerííftet au~, unb f d){llg (1717) bei ~e!grab bie
Xiirfen fo, baa 20,000 bon ibnen jíelen, unter oenen 15 ~ a fd )a ,3

uxrren. 6erbien, ~o~nien, [otoie ber grö\3te X~eH ber ® a Ia d )e i

murbe if)nen entrijjen, moburd) e~ 3um ~rie'oen b im ~ af far 0=

b i 1;? tam. .

- ?llielcf)e tuiÚJtige ~ngeIegen1)eit óefcf)iiftigte stat!
~umeift?

~on nun an fag star( nur b a ~ ®of>f [einer Untertf)anen am
Sjeroen; barnit aber [eine 6(ü~enÍ)en 6taaten llacf) [einem ~obe

7*
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za;,a~ják és ~ar:yargassák, az 1722-ben tartott pozsonyi ország-
gyul,ese~ rea.blrt~ a .rend~ket, hogy a "tr?nkövetelési jogot
a leany~gra}s kIteI~eszszek, mely szerzodes pra g ma tic a
san. ct 1o nev alatt Ismeretes. Ezenkivül még más törvénye-
ket IS hozott ez az országgyűlés; felállította a hétszemélyes
táblát, királyi táblát, a kir. helytartótanácsot és a kerületi ité-
lőtáblákat. Ill. Károly 1740-ben, 55 éves korában halt meg.

MárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a Ter éZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz ia .
(1740-1780.)

következett Ill. Károly után az uralko-- Ki
dásban?

Az' elfogadott pragmatica sanctio értelmében a magyar
trónon is Már i a Ter é zia következett atyja után, mint örö-
kös-királynő.

De csakhamar hatalmas ellenségei támadtak az ifjú ki-
rálynőnek, u. m. II. Frigyes porosz király, XV. Lajos frariczia
király és V. Fülöp spanyol király, hogy jogszerű örökségét
megnyirbálják vagy egészben is elragadják tőle.
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but.cr, ~f)tonfo{~~ftreit níd)t mieber bet ~etmittung unb bern ~(elü)e
~tet~gege&en müroen, bemog et im ~af)te 1722 im ~tefl&utger
2a~tbt~ge D~e.<Stiinbe baf)in, ban fie bie ~t&fo(ge aud) auf bie
metbltd)e ~tnte ~u~t-e9nlen, weld)er ~ettrag unter nem ~amen
ber ~ tag ma t t f d) en (5dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lt f t ion &efamit ift. ~iefe ~erfamm~
1lIn~ g a b noel) ~?erbie~ mebrere @efe~e; Hjr nerbenfen mit bie
~rnd)lung b~r folt. ~afel un~ be,r <Sel'temviraItafef, be~ fönigHd)en
~ ta ttf)a rte rw m a tf)e ~ , ber ~tftttftuar:@eríd)t5tafern u. f. m. ~m
o\5af)te 1740, im 55. 2e&en~jaf)te [tcrb S ta r( III.

M aria Theresla.
(1740-1780.)

- Wer folgte ~ar1 in ber ffiegierung?
~er angen0l!l!Uenen ~ragmatifd)en (5anWon gemiil3 folgté

W C artXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, a ~ f) et e 1 t a als ~rbfönígin a~ld) auf bern ungarifd)en
~f)ron ibrem ~ater.

iBalb a&er etf),o&enfid) miid)tíge freinbe, mie ~riebrid) II.
v?n ~teuflen,' ~ubmtg ~y-. von frranfreid), ~f)ifilJlJ V. von (5 ~ a ~

m~lt ,unb a . nt. gegen ~te junge Stönigin, um berjelben ifjr reel)t~
maj3tgei3~r&e ~u fel)marern, eber a u e l) 9 a l 1 3 3u entrctsen.
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- KÜlez fordult Mária 'I'erézia e szorult hely-
zetében?

.. E szorult helyzetében a pozsonyi országgyűlés en egybe-
(Synlt magyar rendekhez fordult a királynő, Fiát karján tartva
Jelent meg -köztük s szivreható erőteljes beszéddel hívta fel
őket segélyre. A magyarole nemes lelkesedéstől elrazadtatva
vontálc ki kardjaikat s egyhangnlag kiálták:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnÉ 1 et ü ~ ket és
v.érünket M.ária Terézia k i r á I y u n k é r t !''XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(M o -

riamur pro rege nostró Maria Theresia 1) Nyolcz éviz harczol-
tak a mag~ar?k ~irálynőJ.ök .io~os. üq;ye mellett, mig ~égre an-
nak ellensegel elalltak követeléseiktől, s az a a ch eni béké-
ben (1748) elismerték Mária Terézia jogait.

. - Mit tett Mária 'I'erézia az ország javára s fel-
virágoztatására ? .

. r ~Iinthogy e !lagy királynö csakis a magyar nemzet ki-
tartasa,n~k ~ rendíthetlen hűségének köszönheté trónja meg-
~,ara~.asat, igen. n~gy 1?ondot fordított hazánk javára. N agysze-
ru s.Iwzhasznu mtezmenyeket és sok jeles törvényt kőszőnűnk
r;e!n. Helyreállította ~u~~t s ugyanott k i r á 1 Y ipa lot á t
eplttete~t; - a nemes .1fJak nevelése végett a nevét vis elő
Ter e Zia n u m u talapltotta ; - ő állitotta Selmeczen a vi-
lághirü bán y á sza ti a k a d em i á t megszűntette a k í n-

. vall a tás tsa. r?la nevezett b lin t' ~ t Ő, tör v ény k ö ndcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs -
vet hozta be. Kiváltotta Lengyelorszagtol a Zsigmond által
elzálogosított 16 szepesi várost s visszacsatolta azokat Magyar-
országhoz: megnagyobbitotta a nagyszombati egyetemet, mely
1777-be,n Budára lett ~ttéve, - az ő idejében készűlt el vég-o
leg a Bega-csatorna. Atalános tantervet hozott be eltörölte aA
, M 'vamvonalat agyarország, Erdély; a Bánság és Tótország kőzt

végre ő alapitotta a Mária Terézia és Szent István-rendet. '
Ez áldásdús működ ése közben lepte meg a: magasztos

lelkületű fejedelemnőt a hétéves' háború, . s meghalt 1780. no-
vember 29-én.

Emléke élni fog' Magyaroraeágban, s neve mindenkor
szeretettel és tisztelettel fog emlittetni ..

Férje Fer e n c z lothringeni stoskánai herczeg volt, s
1745. évtől fogva német-római császár. Mária Teréziának két
fia maradt : József és Lipót.
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- 2rn wen wenpete fid) 9JCaria ~gerefia in biejer
>Sebriingni13 ?

3.n oiejer be'oriillgten Bage menoete fid) bie Stönigin an bie auf
'oem 9retd)~tag 5tl ~ref3bmg uerjammelten Btdnbe. ID1it ibrem 150f)n

.cu] 'oem ~rme erjdiien [ie ill ibrer ID1itte uno riet ill einer hiiftigen
9rebe biejeíben um ~ilfe an. ~Oll ber ebeljten ~egeiftetull!1 f)ingerif'
fen, 50gen bie UlIgarn if)re <Sübel uno tiefen einjtinunig : Moriamur
pro rege. nostró Maria Theresia 1 "B (1 f3 t 1\ 11 ~ ft e t bell fül'
WCari a X· f) e r e fia, u 11 f e r n .R ö II i g 1" lJ !d )t 3af)re
Iallg fiimflften bie Ullgarn fűr bie gered)te l5ad)e if/Jtet ~önigill,
ói~ enblid) bie %eillbe if)re ~nfflrüd)e nujgcben, unb im %ríeben
bon lJ! a d) e II (1748) 9J1aría Xf)erefia'~ 9recf)te nnerfannten.

- ~ a ~ t 1 ) a t i l l l a r i a ~1)erefia [ür Da~ ~o1)r unb 2tuf::
6íügen bei3 BanDei3? . .

.%íír bie ~u~b(1uer uno unmcnbelbate Xrelte bet ungatifcf)en
~ation, ber [ie cllein bíe @rf)aftung if)re~ Xf)rone~ 5u ban fen
~atte, \tJat bief c groj3e 5tönigin a u c E ) fűr b a ~ fIDof)Cunieres Ban.
be~ f)öd)ft bebad)t. mt nerbenfen tl;)ir EJerdid)e tmb Itii~fid)e 3t1·
[titute unb tlide tlorttefj1id)e .@efe~e. l5ie liej3 Dfen f)erftetnm
unb fid) baft:lbft eine f ö n ig I i ci) e 9r ef i 'o e It b erbauen ; -
fül' bk @qief)ung ber abefigen 3ugenb erriditete [ie bas ibren .
9lamen trcgenbe X f) et ef i a IIum; - [ie errtditete ill l5d)em.
ni~ bie \tJeftberűf)mte )S e r g a f abe m ie; fieEJob bie XortUt
auf unb fiiEJrte jenes 15 t r af g ef e tó u elj ein, ba~ nad) if)t be-
ncnnt mirb, <5ie löfte bie non l5igmunb an ~olen tlerflfiinbeten
.8íflj et I5tiibte cus, unb órad)te [ie art Ungarn mleber 5Utücf'
[te ennetterte bie bu Xirnau óeftanbene Uniuerfitiit bie 1777
n a d ) Dfen űbertrcgen murbe ; - unter i1)r niurbe be; )Segaranal
beenbigt, [ie fűf)rte ein aUgemeine~ 2ef)rf~ftel1l ein, f)ob bie ill1aut·
fd)tanfen 5\tJtfd)en Ungarn, <5ieóenóürgen, bem )Sanate unb I5la<
oc ni en auf, [ie ftíftete enblid) ben 9 J 1 a ria Xf)erefia. uno I5t .•
í5tefan~otben. .

9J1itten in bíe] em fegen~reieljen fIDitfen iíberraf d)te bie erűcbene
megentín bet íiebenjiit)rige ~rieg. l5ie ftató am 29. ~otlemb: 1780.
. 3f)t IJ!nbenfen \tJhb in Ungatlt ntemaís ner] d)tl;)inben iEJr
91ame mit BÍeóe uno @f)rfutd)t genannt toerben. '

3f)t @emaf)l mar % r a n~, ~er50g non Botf)ringen unb
bon Xo~fana, tmb feit 1745 römi] d),beutf d)et s ta if et. 9 J 1 a ria
XEJerefia f)interfiea 5tl;)ei l5őf)ne : 30f ef unb Be opolb.
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II. J ó z s e f..

(1780-1790.)

- Ki következett Mária Terézia után az uralko-
dásban?

Mária Terézia után József, az elhunyt fejedelemnő első
szülött fia, foglalta el a királyi széket.

'- Mikép kormányzott J6zsef?

József korának egyik legnagyobb férfia volt s arra töre-
kedett, hogy birodalmát ujjá alakítsa s népeit boldogítsa. Mint
"népének első hivatalnoka" egységet, anyagis szel-
lemi jólétet akart létesiteni birodalmában. Rendeletei közt .
emlitésre méltók : A t üre 1mip a ran c s, mely teljes val-
lásszabadságot biztosított a protestánsok és görög szertartásu
keresztényeknek; t em p J o m o kat, isk o 1á kat, nevel ő-
int é zet eke t alapított; eltörölte a job b ágy s ágo t, elé-
mozditotta ak ere s ked és t, gyá rak a t állított; eltörölte a
halálos itéletet; t a nf e l ü g y e l ő k e t nevezett ki, az
egyet eme t Budáról Pestre tette át, s általában a tudományt
és művészetet elémozdította.

- Miként fogadta a nemzet ez uj, intézményeket?

, Józsefnek általában üdvös és a nép javára czélzó intéz-
kedései csak elégületlenséget s ingerülteéget keltettek a nem-
zetben.rnert mellőzve voltak azokban az ország szerződésszerü .
történelmi jogai, nemzetisége, szabad intézményei. József az
országgyűlés közreműködése nélkül tett mindent, nem koronáz-
tatta meg magát, megszüntette a megyéket s tiz kerületre osz-
totta az országot, elnyomta a magyar nyelvet. Mindez zavart
okozott s az elégületlenség' átalánossá lőn. ' ,

Ekkor József maga is átlátta, hogy jótékony intézkedé-
sei mellett a nemzet szabad intézményeit is meg kell tarta-
nia, tehát visszavonta legtöbb rendeletét s a magyar koronát
viszszaküldte Budára. Túlerőltetett munkálkodá~a következ-
tében 1790-ben meghalt.
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J O s eZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf II.

(1780-1790.)

- m!er foIgte Wlaria %Í)erefia in bet ffiegierung?
3ofef"ber ~rftgebornedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA9 n a ria ~~erefia~, naE)m naef] iE)rem

Sjinf d)eíben ~efi~ bon nem ~eid)e Ungarn.

- m!ie regierte 30fef?
30f ef, eíner ber gröflten 9ncrnner feiner BeH, h.1ar lJeftrelJt

f ein ~eief] neu 3u geftarten uno [eine mölferfef]aften glücmef] 3u
mcdien. ) l{ (5 "e r ft er Q3e am ter fe i ne 5 m o II e ~" moííte er
~in~eit, geiftige5 unb materielleé ~o9( in [ein ~eief] ber~f(an3cn.
Unter [einen nielen merorblt1l1lgen finb erh.1d~nen~h.1ert~:XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: 3 ) a ~

~ o I c ran 3 e b if t , h.1e(ef]e~ben ~roteftanten unb grieef]ifef]en
~E)rí [ten b olIe ~eligion5frei~eít 3ufief]erte; er ftiftete st i r ef]e n,
(5 ef]u I e n, ~ r 3 í e ~ ung ~ a n ft a ( ten, ~ r m e n- unb st ran-
fen ~ cru f e r; er fef]affte bie 2 ei lJ ei gen f ef]a f t cb, bejörberte
ben ~ a nb er unb (egte % a lJ ri fen an; fef]affte bie ~ o b e 5'
ft r a f e ab, fü~rte ein neues @ e f e ~ b u ef] ein, [teííte (5 ef]u t,
in f ~ ee tor e n an, berre~te bie II n i be If it crt bon Ofen n a e f]
~eft, uno begűnjtigte überE)au~t jilliff en] ef]aft uno .\tunft.

- m!ie murben bie neuen .~inti~tungen non bet m a : : :

Hon aufgenommen ?
:3)iefe im ~lIgcmeinen 3war aLlf ba~ jilloE)(be~ mO(fe5 ~in-

sieLenben merorbnungenerregten" baburcE), , bafl [ie oíe E)iftodf~en
~ed)te une bk nationa(en"~igent~üm(icE)reitell nícE)tberüdficE)tíg-
ten, nur llnőufriebengeit unb @ereí3t~eit, uno ba 30fef bie~ ~aes
ohne 9nítruiduug bei3 2anbtage~ bolIbracE)te, fic9 nic9t frönen Hefl,
bie ~omitate auf~ob, bM 2anb in 3e~ll 5treife t~eUte uno oíe un-
garifcE)e @:i~racE)enerbrdngte, fo entjíanben llnruben unb bie Un,
3ufrieben~eit mct alIgemeín.

30fef fa~ nun ein, bafl cr neben [einen h.1oE)rtE)utígen~in·
ricE)tungen aud) noef] bie %reí~eiten ber ?Ration h.1a~ren milffe;
be~~a(b naűm er bie meijlen merorbnungen 3urüd, unb [nnbte bie
ungarifcE)e stro ne ttJieber'nacE) Ofen. ~r ftarb im 3al}re 1790 in
%o(ge bU anjtrengenber ~rbeiten.
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J I. l i P zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÓ· t.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

( 1 7 9 0 - 1 7 9 2 . )

- Ki uralkodott József halála után?

József gyermek nélkül halván meg, Lipót nevü testvére
lépett a trónra. Roppant izgatottságban találta Magyarorszá-
got, de gyengéd eljárásával csakhamar megtudta nyugtatni a .
sérelmek által megsebzett kedélyeket. Országgyülést hirde-
tett Pozsonyba s ujolag megerősítette az ország szabad intéz-
ményeit. A királyi városok és szabadalmas kerületek jogait
ismét helyreállította, a protestánsoknak szabad vallásgyakor-

. latot biztositott s megigérte, hogy a magyar nyelvet teszi
hivatalos nyelvvé.

Lipót már 1792-ben meghalt; uralkodása rövid volt, de
bölcs és kegy teljes. Fe ten c z nevü fiára hagyta a koronát,

I~. Fer e n C z,

, (1792-l835.)

'-' Milyen voltI. Ferencz uralkodása?

Trónralépte után azonnal háborút kellett viselnie Fran-
cziaország ellen, hol akkor mindent felforgató forradalom
dühöngött. Később pedig Nap ole o n franczia császárnak
választatván meg, ki világuralomra tört s háborúba sodorta
Európát. Háborúi 1813-ig tartottak s Ferencz csekély szünet
kivételével folyvást részt vett azokban. ,E háborús időkben
vajmi kevés történhetett Magyarország javára s a béke hely-
reálltával is egy ideig mintha tespedésbe merült volna az egész
nemzeti élet, De 1825. évtől kezdve oly mozgalmak merültek
fel mind az anyagi; mind a, szellemi fejlődés terén, a melyekre
azelőtt nem volt példa. Atlátta a nemzet, hogy ha erősödni
akar, s jólétre s míveltségre óhajt vergődni, a korlátozó régi
intézmények törvényszerü megváltoztatásával teljes buzga-
lommal hozzá kell látni a javítás munkájához. Ezek folytán uj
irányt látunk a nemzet akkori törekvésében, melynek czélja a
míveltség s anyagi jólét emelése volt. Megjavíttatott a jobba-
gyok sorsa, az eddig háttérbe szorult nyelv használatba v.éte-
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Leo pol d II.
(1790~1792.)

- Wer regierte nad) ~ofef'~ ;tobe?
;J)a ,sofef Iinberloé ftarb, fo beftieg beITen )8ruber ~ e o ~ ol b .

ben·X~ron. ~r fanb Ungarn in t\rö\3ter ~ufregu1tg, \tlUBte lebod)
balb burd) [ein milbes ~erfa~ren bie munoen @ell1íit~e~ ~u beru-
~igen. ~r beriej einen ~allbtagdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa a d ) I.l5renóurg llI~b beftattgte a ~ f

oie] em auf!3 91eue oie ~reif}~ite~t be!3 ~anbe!3 '. ;J)te ?ned)te ber l o .

niglid)en unb prinilegirten ;J)tftnfte mll~ben tuiebet .~erg.eft~~t, ben
I.l5roteftanten freie ?neLigi~n!3i~bul1g ~u.~eftd!,ert uno bie ~mfu~rung
ber unguríjdien 61nad)e tn bie @efd)aft!3fuf)rung ber~et\3ell.

~eo:polb ftarb fd)on 1792, fe~lle ~egie~ung I?ar fut~, ,abet
boll bon mlei!3~eit uno @nabe, ~r f)mtertteB im ?negterung jetnem
60~ne ~ tan a. I

Fra n z 1 .
(1792-1835.)

- Wie. mar bie ffiegierung bon ~ran~ 1.?
. @leid) ~um ?!lnfange [einer ?negien~l1g,inunte er gegen,,~tanf,
reíd) Strieg' fíi~ren, 1'00 miif}tenb ber ,8elt eme íll(le~ umma(3enbe,
grofie ?nebolution míit~ete. 6:piitet eber murbe 91 a :pole on, 3um ,
staif et bon ~ranheid) g emii~lt, ~er nad) b~r mle(~~errf dyaft ftreb~e ,
uno gan~ ~uro:pa in Strieg beri?t dette .. ;J)tef~ Stmge bauerten bt!3
1814, unb ~tan3 ~ a t an benjelben mtt gennger, Un~erbred)un.g
fortmii~tenb t~eilBenommen. mliiE)tenb biejer fmgetlj d)en ,8~tt
Ionnte nid)t niel für Ungatn~ mlo~l gefd)ef)Cll, un~ aud) nad) ~te.
berf)erftellung be~ ~rieb~n!3 ~atte :!3 ben ílll\fd)et~,' al!3 of ba~
gan3e nationale ~eben ut ~et~argte nerjunfen mate. íllber, nom
,saf)re 1825 an fam eine geiftige unb 111atetiell~ ?neg1amfett 3ur
~ntfaltung, mie [ie bi~~er faft unbeícnnt m~r. ;J)te 91atton begcnn
ein3ufef)en, fie míiffe, um 3u e~ftatfen, um ft~ 3ut mlo~l,fa{J.rt uno
~Hbl!ng 3u erbeben, 3uniid)ft bíe alten, bej d)ranfenben ~mttd)tutt'
gen umünbem, uno mit ellent ~~fet an b,a!3mle7f ber, ~erbeffet~ng
ge~en. ,sit ~olge beffen [eben mt~ nun bte, 91attOn eme, neue ? n t d ) '

tung einfd)lagen, betett ,8iel oíe ~etbtettung bet ~tlbung u~b
bie ~örberuttg ber matetiellen mlo~{fa9rt mar. ;J )a !3 ~ o !3 bet ~etb"
eigenen muroe betbeffett. ;J)ie bi~~er unterbnídtgeroejene ungar.

"
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tett az iskolákban s a nyilvános életben, a magyar irodalom
igen élénk fejlődésnek indult. Ez idő alatt létesült Pesten a
nemzeti muzeum, a magy'ar tudós társaság
(mely Széchenyi István grófnak köszöni létét), a v á c z i s i-
ket ném ain t é zet, aLu d o v i c eum nevü magyar ka-
tonaintézet s más hasznos és jótékony intézmények.

Ferencz 43. évi uralkodás után halt meg 1885-ben. Két fia
maradt: Fer d i n á n d és Kár oly Fer e n c z a kiknek
elseje következett atyja után a trónon. 'ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V . Fe rd in ánd .

(1835--1848.)

- Mi történt V. Ferdinánd uralkodása alatt?

Ferdinánd uralkodása alatt az' 1847- 48-ik törvények-
ben teljesültek a nemzet óhajai. E törvényeknek, melyek a
magyar nemzet szebb jövője alapját vetették meg, főbb elvei
a következők: a kormányszékek helyett felelős miniszterium
állíttatott a kormányzat élére; az országgyülési követek nép-
képviselet alapján választandók; Magyar- és Erdélyország
egyesíttetett; az urbériség megszüntettetvén, a jobbágyok
felszabadultak , a közadózás kötelezettsége minden állam-
'Polgárra kiterjesztetett ; sajtó- és vallásszabadság mondatott
ki; a vármegyék és városok szervezete az egyenjoguság elve
szerint alakíttatott át, stb.

De az 1848- 49-ki forradalom kitörése miatt a nemzet-
nek e vívmányok fölötti öröme gyászra fordult. 'Emozgalom
kezdetén Ferdinánd visszalépett s J .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF e r e n c z J ó z s e fn e k en-
gedte át a kormányzást.

1 . F e rencz Jó zse f.

(1848-.)

, 1. Ferencz József 1848-ban deczetuber 2-kán lépett a
trónra. Változó szerencsével folyt harczok útán 1849-ben el-
nyomatott a forradalom: s a magyar hadsereg ugyanazon év
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<5jnad)e murbe in ben @5d)ulenuno im öffentIid)en ~eben 5ur·
@e1tung gebrad)t, unb bie ungarifd)e mteratur naf)m einen leb,
~aften muffd)roung. .0n biefer ,SeUfam in ~eft ba~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~na t ion a r,
9J1u f eum, b i e ung a ri r d) e @e I e f)rt eng ef e I ,If d) a f ~'
(?lffabemie) roeld)eif)r :tlafem bern @rafen 6tefan @55e d)e n ~ t
5u betbanf~ndcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf)a t, ba~ unter bem91amen~ u b obi c eum beíannte
ung. 9J1HitarinftUut uno mebrere gemeinnü~ige unb ttlof)Itf)őtige
mnftaIten 3u @5tanbe.

~ran~ ftarb nad) eíner 43,jaf)rigen .~egietung im .0a~re
1835. @;t f)interIíej3 ~ttlei @5ö~ne:~ er b t na n b unb ~ ran ~
~ ar I ,bon benerr bet erltere if)m in ber 91egierung folgte.

Fe r d i n an dV.
(1835-1848.)

- .~ a ;3 gefc9a'f)unter bet ffiegietung ffetbinanb;3 V. ?
Unter ber ~egierung ~etbiltanb~ gingen bie @ünfd)e ber li

9 1 a tío lt in ben 47-48, et @efesen in @;tfüaung. :tlie Sjauptgrunb,
3uge biefer @efe~e,oíe bas ~unbament 5u einer fd)öneren ,Sufunft
Ungarn~ Iegten, [inc bie folgenben : mnftatt ber :tlHa[terien murbe
ein berantttlortríd)e~ 9J1inifterium an bie @5pi,tebet ~egierung ge-
[tellt; bie ~anbta9~abgeorbneten [inb nad) oem @5~ftemeber ~oIf~,
uertretunqju ttlaf)Ien. Ungarn uno @5iebenbürgenmurben bere,t.
nigt, oie ~obot tmb bi,e ~eibeigenfd)aft murbe ,aufgef)oben. ~te
6teuerpf(id)t erjtredte hd) obne mu~naf)me auf leben ~anbe~bu~'
{Jer ~rej3, uno ~eIígion~freif)eít rourbe au~gef:prod)en, uno bie
$tofnítat~, uno @5tabtbertretungen auf @runb ber @Ieicf)berecf)ti,
{Jung eíner 91eugeftaftung untergogen u. [, 111.

:tlurcf) ben mu~brucf) ber 48-49 er ~ebolutionXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa b er ttlar
bie ~reube ber 91atíon ob if)rer @;rrungenfcf)aftenin :trauer über'
gegangen. ~ei bern musbnicf)e berjelben trct ~erbinanb non ber
megierung ab, uno ü6ediea fie ~ ran 3 .0 o f e fL,

F ran z Jose f 1 .

(1848-.)

~ran5 30f ef úbemubm am 2. :tle3ember 1848 bíe ,9leg~e,
rung. 9 1 a c f) ttlecf)felnbem sttíegsgIüde murbe oie 9leboIll1tolt tm
~af)re 1849 befiegt uno bM ll\1gatífcf)eSjeer genötf)ígt im 9J1011ate
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. augusztus havában Világosnál fegyverletételre kényszerült.
A szenvedés nehéz napjai következtek ekkor. Magyarország
ősi jogai teljesen mellőzve lettek s kénytelen volt némán
szemlélni, míként jörnek önállóságának s nemzetiségének
megsemmisítésére. Amde az önkényuralom nemcsak Magyar-
országot, hanem az egész osztrák birodalmat is a végvesze-
delem örvénye felé sodorta. A birodalomra nehezedett szarnos
sorscsapás, nevezetesen az 1859. s 1866. évi hadjáratok sze-
rencsétlen kimenetele után az 1867 -diki országgyülésen ismét
helyreállíttattak Magyarország jogai s alkotmánya; minek
követlreztébenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . F e r e n c z J ó z s e f Budapesten, ugyanazon évi
junius 8-án a jelen volt ropparit sokaságu nép lelkesedése s
üdvkiáltásai közt szerit István koronájával magyar királylyá,
felséges neje E r z s é b e t pedig Magyarország királynéjává ko-
ronáztatott

Azóta az országgyülés Budapesten rendesen tartja ülé-
seit, számos üdvös törvényeket hozott már, melyek kivitelével

. a felelős miniszterium van megbizva, több nagyjelentékü refor-
~mokat s intézeteket teremtett, ilyen a Buda és Pest ikerváro-
soknak Budapest név alatt az ország fővárosává alkotása (1872),
számos vasutak épitése, Erdélyországnak Magyarországgal
való egyesitése, a Horvátországgal való kiegyezés, a katonai
őrvidék polgárositása (1874), a métermérték behozatala (1876)

. stb. Adja az ég, hogy a király, az országgyülés és a kormány
"egy~sült összeinüködése" által hazánk jövendője áldásdús
lehessen.
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.muguft be~;elben Jaf)re~ bei .~ i ( ágo s bie ~affen ön [treden .
~un fo{gte oie fínftere, Beit [d)werer ~eibell. :nie ulteu ~ed)te Un:

. garn~ tourben bemiditet tmb unjer ~ater1anb nxrr naf)e bnrun,
[eine ganöe Ele(bftftanbigteit tmb [eine 91ationafitat öU netűeren.
:net mb[o(utismu~ ftüröte nid)t nur Ungarn clíeíu. fonbern ga113
DefterreicfJ in bie gröflte Df)nmad)t uno brad)te bastelóe an ben
~anb be~ merberbel1~~ ~ad) cielen 6d)iéff agf d)1éígen, bon cenen
oíe 'JJConard)ie betrejfen muroe, narnenttidi nad) ben beiben un
g(üéf(id)en 'öe())öügen »oru Jaf)re 1859 uno 1866, rnurben auf bern
1867.er 9'leid)~tage bie %d)te Ungarn~ mieber f)ergefteUt, unb in
'öo1ge beffen 'ö ran ~ J o fe f 1. am 8. Juni be~íelben JafJrei3 in
@egenttlart unb intter ftürmifd)er ~egeiftewng einer ungebeureu
~o1f~mengezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJU ~ u ba í:J e ft mit ber strone Eltefan~ be~ S)eHigen
llum stönig bon Ungarn gehönt, mit if)m llug(eid) aud) feine
erf)abene @emaf)lin ~ f ifa b et f), bUt stönigin.

Eleit jerter BeitdcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg a T t ber 91eid)stag in ~ubal'eft [eine Eli§un.
gen, tmb f)a t biefe, f)eHfall~e,@e~e~e gefd)~ffen/. ~e(d)e, bas b,er,
antwortfid)e ungan[cí)e ~.lJhl1tftenum ausfuf)ren (aHt. ~te{e wtd) •
tige ~euerungen uno ~inricf)tungen rourben bum S)etle bes Eanbes
au~gefüf)rt, fo oie ~ereinigtlng ber Eltabte Dfen unb ~eft öur
S)aul'tftabt be~ ~anbe~, ber ~au oieler ~i[enbaf)nen, oie ~ereilti:
gung Eliebenóürgen~ mit Ungarn, bie BibUifírung bet ~ )W ita t.
grenbe, oie ~rrid)tttng bes S)onbébf)eere~, bie ~infüf)rttng bes
'JJCeter\ltafle~, ll, f. \u. . . .'.

~öge ber S)imme( ba~ bereinte WirJ:en besstönígs unb ber
conjlitutionellen Dtgune fegnen, barnit uujer materIaltb erófüf)e
unc beffen ),!)ew09ner g1üéfLid)\uerben!.
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