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1. Honfoglalás.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ö T Ö D IK O S Z T Á L Y .

Őseink bevá-ndorlása.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Azt a földet, meíyen most mi magyarok lakunk, őseink
bevándorlása előtt különféle népek lakták.

A nagy népvándorlás alkalmával Azsia földjéről először
a hunok, azután az avarok és végül a magyarok jöttek- be
Európába. .

A·..magyarok útja.

A m a g y a ro k , akik a flnn-ugorjiépcsaládhoz tartoztak
s . évszázadokon keresztül az-tffalvidékén laktak, 884 körül
kőltőztek ki ősi hazájukból, amely már nem volt elég táp-
Iálásukra. .

A hagyományok szerint a magyar nép ekkor 7 külön
törzsből és 108 nemzetségből állott. ,--

A magyarok először IS a Don folyó tövénél,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALebediá -
ban telepedtek le, majd meg aDnieszter és Pruth folyók
között, az úgynevezett «Etelkőzs-oet: ütöttek tanyát.
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Minthogy azonban a szomszéd népek támadásai miatt
a magyar népnek, a Fekete-tenger mellékén minduntalan
változtatui kellett szállásait, csak úgy tarthatta fenn ma-
gát, ha fegyverrel ui. jobban védhető hazát szerez ma-
gának.

Hogy pedig ezt őseink végbevihessék, ehhez először
is összetartásra volt szükség, mert összetartás nélkül a leg-
nagyobb erö is szétbomlik. Azért a h~yomá!1Y szerint,
őseink elhatározták, hogy a - hét törzs vezéreiKözül egy
közös fővezért választanak, kinek'[mindnyájan engedelmes-
kedni fognak.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vérszerz6dés.

A hét törzs vezérei ekkor ezek voltak:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁlmod, Előd,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K O lJ d , O n d , T a s , H u b a és T ö h ö tö m . A választás először
is Almosra esett, de ez már elgyengült öreg ember lévén,
maga helyett fiát, a hős Arpádot ajánlotta, akit ősi szokás
szerint paizsaikra emelvén, fővezérré választottak, és aki
azután uj hazát szerzett nekik.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ÁRPÁD.

Árpád harcra termett, bátor és bölcs férfiu volt.
Ez okból az öreg vezérek is örömest szegődtek hozzá

s midőn ősi szokás szerint paizsaikra emelték, így szóltak

hozzá:
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E mai naptól fogva tégedet vezérünknek ismerünk,
a hová szerencséd vezetend, mi követni fogunk.

Ezután a fejedelem és a nemzet főbbjei Etelközben a
következő szerződést kötötték:

1. A nemzet fejedelme ezentul mindenkor Árpád nem-
zetségéből legyen. .

2. Amit közös erővel szereznek, abban igazságos OS7.-

tálya legyen mindenkinek.

3. A fejedelem tanácsából és az ország kormányából a
többi törzsfő és utódaik ki ne iárassanakponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pusztaszeri nemzetgyú lés.

4. Aki a fejedelem iránt a hűséget megszegné, vagy a
fejedelem és a törzsfők között meghasonlást támasztana,
a nnak vére ontassék. ,

5. Alfi ezt a szerződést megszegi, átok alá essék s a
nemzet kebeléből örökre száműzve legyen. .

Erre a vezérek mindnyájan, ősi szokás szerint, meg-
metszvén karjaikat, vért eresztének egy közös edénybe an-
nak jeléül, hogy· ezt a szerzödést életük feláldozásával is
készek lesznek megvédelmezni.

Ez volt a hagyomány szerint ama hiresyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoeroxeraádee, mely

a magyar nemzetet egy fejedelem alatt nemzetté egyesíté.
Árpád ~ elindult hazát szerezni .a magyaroknak.



Vitéz magyarjait, Gácsországon keresztül, az erdős Kárpá-
tok felé vezeté, ahol átkelt népével a Vereczkei-szoroson,
mire őseink megpillantván a mosolyg~ virányokat. ujjongva
üdvözölték az uj hazát. /

Az első hely, ahol Árpád; hősi diadalok után, népével
megnyugodott,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMunkács vidéke volt. A magyaroknak való-
ban n~gy munkájába került a havasokon való átkelés.

Hazánkat ekkor Za lán szláv-bolgár, Mén-Mará t kozár

és Saoa topluk -morva fejedelmek alatt különféle népek. lak-
ták. Árpád néhány év alatt a különféle népeket egymás
után legyőzte. Zalán az a lpá r i mezőn vallott óriási kudar-

cot. A honfoglalás 896-ban teljesen be volt fejezve. A népek
meghódoltak Árpádnak s -a Kárpátoktói az Adriáig s az
erdélyi havasoktói a Morva folyóig minden nép a magyar
nemzetet ismeré el urának.

De Árpád nemcsak hazát szerzett nemzetének, hanem
gondoskodott üdvös törvényekről is. A honfoglalás után
azonnal általános gyűlést tartott, melyen megállapítottak
az országnak törvényeit.

Azt a helyet, ahol az ország minden dolgát így szép
szerivel összeszervezték, «S:zer»-nek nevezték el s mai napig
is «~uó:zta -S:zú»'-nek hívják.

Árpád, miután hazát szerzett nemzetének, meghalt

907-ben; Tetemeit egy patak forrásánál tették őrök nyuga-
lomra, valahol_ Ó-Buda környékén. Neve élni fog, míg e
négy folyótól szeldelt hazában egy honflszív dobog.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Harci kalandozások.'

A magyarok, Árpád elhunyta után, az új haza határai-
nak kiszélesítésére törekedtek s ezért támadó hadjáratokat
indítottak a, szomszéd népek ellen.

A harcias magyarok berobogtak Német-, Olasz- és
Franciaország földjére. Amerre csak száguldoztak, rombolás
jelezte útjaikat. ugyannyira, hogya népek imáikba foglal-
ták azt H' könyörgést: «A magyárok nyilaitól ments meg
Uram minket».

Azonban Zsolt fejedelemsége alatt végre a magyarok is
megadták az árát pusztításaiknak. Henr ik, német császár
Mer:zeb1V9-ná l 9.33-ban elannyira megverte hadaikat, hogy
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harminchatezer maradt közülük a csatatéren. Zsolt fejede-
lem halála után annak fiayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT'akoonq lett fejedelemmé.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Taksony harcias, tüzes ifjú volt s szintén igen nagy
kedvét lelte a hadi kalandokban. A magyarok ő alatta sze-
rették volna apáik előbbi veresé~ét -megboszúlni. Ujra be-
törtek tehát ropparit sereggel Nemetorsxáqba . .

Csakhogy a magyar közmondás szerint «addig jár a
korsó a kútra, míg eltörik». A magyarokatVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO ttó német csá-
szár Au.qsburqn á l, a Lech mezőn, 955-ben iszonyúan meg-
verte. Bulcsu és Lehel vezéreiket. a magyarok gyalázat jára,

A Lech-parti csata.

bitófán végezték ki, a többi foglyot pedig mind lemészárol-
ták, hét ember kivételével.y akinek füleit ésaorrukat levág-
ták s úgy küldötték őket haza Magyarországba, -ahol a
csonka vitézeket megvetéssei fogadták s ((gyáóz()itéz,ek»-nek
«magya rkák»-nak nevezték el őket; lelkeiket elvették és
ők sátorról-sátorra járva, koldulással tengették életüket

A magyarok okultak ezután saját sorsukon s Taksony
halála után annak fia, Géza, szelidebb erkölcsökhöz szok
tatta a nemzetet.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

G é za békeszerető fejedelem volt. Hogy magyarjait min-
den szépre és jóra vezérelje, idegen mesterembereket s
kereskedőket hivott az országba, kiktől sok hasznos dolgot
tanultak a magyarok; eltanulták a mezei gazdaságot, kert- -.
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szőlő- és földmívelést s többfele meslerséget. Ugyancs~J{
Géza pártfogása alatt a m~gyarok között terjedni kezdett
ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkueóztény oa lláo is. A nemzet, ezután finomabb erk öl-
csöket és szokásokat vett fel.

Géza neje, Gyula, erdélyi vajdának Sa rolta nevű ke-
resztény leánya vala, aki csakhamar teljesen megnyerte
Gézát a keresztény hitnek, elannyira, hogy Géza nemcsak
maga vette fel a keresztény hitet, hanem egyetlen fiát is
megkereszteItette, aki a keresztségben Lstoán nevet nyerl
s atyja halála után fejedelem, három év mulva pedig, az
1000. ,évben Magyarország első királya lett.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ű reá várt a magyar királyság s a ker. egyház meg-
alapítása.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. A magyar királyság s a ker.
e{lyház megalapítása.

Szent István,SRQPONMLKJIHGFEDCBAft honalapító.

Szent István hazánk legelső s egyik legnagyobb feje-
delme volt. Igazi vallásosság, kegyesség és kormányzói
bölcsesség voltak legszebb tulajdonságai.

Szerit István legfőbb feladata volt az új haza fennmara-

dásának biztosítása, amit úgy vélt elérhetni, ha megalapítja
a keresztény királyságot.

Ebből a célból első gondja volt, hogy a nép oktatására
keresztény papokat hívjon be az országba. Apostoli buzgó-
sággal István maga is hozzálátott a hittérítés munkájához.
Elrendelte, hogy magát mindenki megkereszteltesse. Szá-
mos templomot, kelostort és iskolát alapított; neje pedig,
Gizella a templomok számára saját kezeivel készített egy-
házi ruhákat.

István, ezért a vallásos buzgóságáért, II. Szilveszter
római pápától arany koronát és apostoli kirá ly címet nyert

s magát az lOOI-ik évben megkoronáztatván, a magyarok
első apostoli királya lett.

Azonban az ősi valláshoz ragaszkodó pogány magyarok-
nak éppen nem tetszett István apostoli buzgósága. Emiatt
Koppány somog-yi főember és Gyula erdélyi vezér alatt



fellázadtak a pogány magyarok István ellen. István azonban
mindkettőt legyőzte. Koppány a haremezón maradt, Gyulát

pedig elfogták s börtönbe vetették, de később István sza-
badon bocsátotta. '

Szent István kormányzói bölcsességét mutaíják üdvös

rendelkezései. Elhatározta, hogy a király első főtiszt je a
nádorispán legyen; második királyi főtiszt az országbiró
lett; azután következett a kincstárnok, vagyis tárnokmes-
ter.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA nemzetet három
rendbe osztotta: főpapi,
főnemesi és köz nemes,
osztályba. Ezeken kívül

voltak: jobbágyok, vár-
népek és szolgák.

Az országot várme-

gyékre osztotta. A vár-
megyék élén várispánek
állottak.

Ezenkívül az or-

szágban 10 püspökséget
alapított, mindeniket el-
látta birtokokkal s meg-
ajándékozta tized-adó-
val. Hasonlóan gondos-

kodott az általa alapí-
tott kolostorok szerze-

teseinek ellátásáról is.
AzVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÍg a z J á g J ::to lg á l-yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ta tá st illetőleg szigorú törvényeket hozott. Aki mást meg-
csonkított.hasonló büntetés érte. Fogat-fogért, szemet-szemért.
A hamis tanúk és tolvajok kemény büntetéssel Iakoltak.

István elöregedvén, az ország. korrnányát Imre fiára
kivánta ruházni, akiből Gellér t csanádi 'püspök okos és
jámbor ifjút nevelt s maga : István is szép tanácsokat írt

számára.
Szép intelmeit fiához így végzi: «Fiam ! reménye a

jövő nemzedéknek: légy kegyes, könyörületes, erős, sze-
rény és becsületes, mert ezek az erények a koronás fő

ékességei. II Azonban Imre, életének 24-ik évében, az ősz

9

Szent István.

(Régi ereklyetartó után.)
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király fájdalmára, meghalt s István nagy aggodalomba esett,
hogy ki lesz holta után az utódja. .

Gonosz környezete. felhasználva az öreg király gyenge-
ségét,' összeesküdt az élete ellen; de az isteni Gondviselés

őrködött a kegyes király élete fölött: Az összeesküvők
egyike, midőn gyilkos tőrévei a király ágyához közeledék,
kiejté kezéből a gyilkot, melynek zörejere a király föléb-

redt. «Ha Isten velem, ki ellenem!?» kiáltott fel a király,

mire a bűnbánó mindent kivallott s bocsánatot kért. István

megbocsátott n~ki.
István, közeledni érezvén halálát, összehívta a püspö-

köket és az ország nagyjait s inté őket atyailag a keresz-
tény hit fenn tartására. ,

Meghalt 1038-ban. Székesfehérvárott temettéle el. Istvánt

később, Szent László uralkodása alatt, VII. Gergely pápa,
~mre fiával együtt, a szentek sorába iktatta. Jobb keze,
mellyel életében oly sok jót tett, nem porladott el, hanem



AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnémetponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsászársággal s a pogányságg,al
való küzdelmek,
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mal IS épségben fennmaradt. Budán őrzik; mint nemzeti

drága ereklyét.

Közvetlen Szent István után gyenge utódok jutottak a
trónra, akik közül - egyik-másik, hogy hatalmát megszilár-
dítsa, az országot hűbér gyanánt felajánlotta a német csá-
szárnak. A német császár kapva-kapott az alkalmon, hogya

GeIlért püspök halála.

magyarokat leigázhassa .. Ehhez járult, hogya pogányság is
egyre veszedelmesebbe vált az új keresztény egyházra.

\Pétér, Szent István közvetlen utódja, amint ':\ trónra
lépett, a főbb hivatalokat csupa németekkel és olaszokkal
töltötte be s ezeken felül még kegyetlenkedett is.

Ez nagyon elkeserítette- a magyarokat s helyetteyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASámuel
nádorispánt választották meg királynak, akit közönségesen
Abának, vagy Samu apának neveztek, mert igen nyájas,
leereszkedő .főur volt.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

A b a Sámuel midőn trónra jutott, egészen megválto-
zott, a főurakkal rosszul bánt s mivel ezek ellene szegül-
tek, közülök negyvenet karóba huzatott, mire a magyarság
ismét Péterhez állt, aki Abát, Ill. Henrik nérnet császár
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segitségével ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmenjá i(i,mezőn vivott harcban megverte, mely
alkalommal Abát futás közben felismerték s lenyakazták.

Péter most újra király lett, de újra kezdte kegyetlen-
ségeit is, sőt Magyarországot most már a német császár
adózó tartományává akarta tenni.

. De Péter ezzel maga ellen ingerelte. a közhangulatot.
A magyarság feltámadt szabadsága védelmére s Péter úgy
lakolt bűneiért, hogy elfogták, szemeit kiszúrták s börtönben
halt meg, örök tanúságául annak, högy amely fejedelem a
nemzet jogait nem tiszteli, előbb utóbb meglakol bűneiért.

Béla választ a kard é. koroná között.

Péter halála után Árpád családjából még két herceg
volt életben: Endre és Béla, kik közül a magyarok Endrét,
az idősebbik fivérét hívták meg a trónra.

Endre nagy zűrzavarban találta az országol. A pogány
magyárok közül sokan feltámadtak Vatha vezér alatt s kö-
vetelték a pogány vallás visszaállítását. A zendülők rombol-
tak, pusztítottak mindenfelé. Ekkor ölték -meg több püs-

. pökkel együtt; Gellér t csanádi püspököt is, akit Buda mel-
lett a Kelenhegyről, a Dunába taszítotlak. Ezt a hegyet ma
is «Gellérthegy»-nek nevezik. ,

Endre később véget vetett a zavargásoknak s a békét
helyreállította. De alig csendesültek el a belső zavargások,
kevéssel azután Ill. Henr ik császár támadta meg hadával
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Magyarországot. Erre Endre segítségül hívla Béla herceget,
aki Henrik seregét maga után lesbe csalta, mígnem az el-
fáradt németek fegyvereiket s vértjelket elhányva, hanyatt-
homlok futottak hazájokba; a helyet, .ahol a németek vért-
jeiket elhányva, futásnak eredtek, ma isyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVer tes-heqqnek
nevezik A következő évben Henrik császár Pozsony előtt,
szenvedett kudarc ot, ahol egy ügyes búvár megfúrta és el-
súlyesztette a hajóit. Ezóta nem mert többé hadat viselni
Magyarország ellen.

Endre a nagy hadi szelgálatért Béla testvérének az
ország harmadrészét adta s megigérte, hogy halála után a
koronát is reá hagyja. De időközben Salamon nevű fiarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszü-
letvén , megbánta az igéretet és kis fiát koronáztatta ~eg
utódának Bélának fájt ugyan az adott szó megszegése, de
azért nem szegült ellen. Endre azonban folyton gyanako-
dott s elhatározta, hogy próbára teszi öccsét. Várkonyba
mag-ához hivatta Bélát, hol kardot és koronát tett eléje ily
kérdéssel : «Melyiket választod; a kardot vagy koronát?
Amit hagysz, fiamé legyen 1» Béla előre figyelmeztetve lévén
barátjaitöl, miszerint ha a koronát választja, életét kockáz-
tatja, - a kard után nyult.

'Minthogy pedig Endre ezután is folyton öccse életére
tört, Béla Lengyelországba menekült, honnan sereggel _tér-
vén vissza, Endrét megtámadta s legyőzte. A király futás
közben lováról leesvén, halálosan megsérült és nemsokára
meghalt, mire Bélát még a harctéren kiáltották ki- királynak.

Béla, noha alig két évig uralkodott, egyike lett a jelesb
fejedelmeknek Mindjárt uralkodása kezdetén gyűlést hivott
egybe,mely alkalommal az alsórendű népből is igen sokan
gyűltek össze, akik Vatha fiától,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ánootol felizgatva. a ke-
resztény vallás eltörlését és a pogány ősi vallás visszaállí- ,

. tását követelték. Béla három napig gondolkodási időt kért,
mely idő alatt összegyűjtvén hadait, a lázongókat szétverte
s a főbb cinkosokat kivégeztette, mire az országban a csend
helyreállt.

Ezután Béla az ország jólétének előmozdítására több
üdvös intézkedést tett. A népet állandó lakások építésére
és földmívelésre buzdította; az ipar fejlesztésére a vásáro-
kat szaporította; a mérlegeket szabályozta; a csalást, uzso-
ráskodást eltiltotta, jó ezűstpénzt' veretett s az ország az
ő kormányzása alatt szemlátomást gyarapodott. . -

De nem. sokáig boldogíthatta az országot, mert Dörnö-
sön, a trón szék összeomlása következtében, súlyosan meg-
sebesült s nemsokára rá meghalt.

Salamon, aki csak 11 éves volt, midőn a királyi székbe
jutott, sok nyugtalanságot okozott az országnak Rossz
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tanácsadója egyyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVid nevű nérriet származású gróf volt,
akinek fondorkodására Béla fiait: Gézát, Lászlót és Lam-
bertet megfosztotta az ország harmadrészétől, . amit előbb
nekik átengedett volt.

Az üldözőbe vett kir. hercegek erre megtámadták Sala-
mont és seregét megverték. Ekkor a püspö-kök közbevetet-
ték magukat, kibékítették őket és Salamon a győri temp-
lomban esküvel fogadta, hogyahercegeknek átadja 'az
ország harmadrészét. Igy is történt és a hercegek újra m~g-
hódoltak Salamonnak, aki ezután .a vitéz hercegek segítsé-
gével számos fényes győzelmet vívott ki. A csatákban külö-
nösen Láoa lo tünt ki vitézségével.
_ A magyar seregek fényes győzelmet arattak nevezete-

sen a kunok fölött Coerha lomná l, ahol «a magyarok. a
kunok borotvált fejeit, mint a nyers tököt, úgy aprítottálc
kardja ikkal».

Később a görögök ellen is viseltek háborút a ma~ya-
rok s már három hó, három napig ostromolták Belgradot,
midőn egy magyar fogoly-leány segítségével sikerült a várba
nyómulniok. Mivel pedig Géza ekkor a görög foglyok iránt
emberséges bánásmódot tanúsított, Dukasa Mihá ly görög
császár ezen nemes tett elismerése gyanánt egy a rany
koronát küldött ajándékul Gézának, mely a magyar koroná-
D ak lila is alsó részét képezi.

A gonoszlelkű Vid ezután elhitette Salamonnal, hogy
Géza a királyságra vágyódik, aminek eredménye lett, hog-y
Salamon újra a hercegek életére tört, amiből újabb hábo-
rúskodás fejlődött. A hercegek azonban Mogyoródná l meg-
verték Salamon seregét s maga a gonosz- Vid is a csata-
téren .maradt, Salamon pedig Németországba sógorához,
IV. Henrik császárhoz menekült s utána Géza vette át a
kormányt.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

G é za rövid három évi kormánya alatt is megmutatta,
hogy benne szelíd, buzgó férfiút nyert a nemzet. De alig
hogya trónra lépett, a nyugtalan Salamon német hadai
hozott az országba; azonban Lászlo kiverte a német sere-
get az országból. A szelíd lelkű Géza ezután, ismervén
Salamon nyugtalan természetét, nehogy polgárháborúba ke-
verje a nemzetet, kinyilatkoztatta, hogy kész átadni a koro-
nát Salamonnak; mielőtt azonban az egyezség létre jött
volna, Géza meghalt. -

Utána az ország rendjei mellőzv n az állhatatlan Sala-
mont, a vitézponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALászlót emelték a trónra, aki alatt Salamon
újra nyugtalankodni kezdett, mert csak igaz marad a köz-
mondás, hogy: <ra rossz szokás csontba avul s leoporsóba
megy az emberrel.» László a cselvetd: Salamont a oiseqrádi
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várba záratta, de a kegyelmes király onnan is csakhamar
kibocsátotta. A nyugtalan ember ezután a vad bessenyők
közé indult és azokat ingerelte Magyarország ellen; nem-
sokára azonban végkép eltűnt a történelemből.

A királyság s it kereszténység megerősödése .rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.

A magyar királyság s a kereszténység megerősödését
Szent Lászlo és Könyves Kálmán bölcs törvényei és intéz-

kedései mozdították elő.
Szent László nemcsak testileg magasodott ki. egy

fejjel- az ország valamennyi férfiai közül, hanem szellemileg

is magasan állott. Dísze, büszkesége
volt a magyar nemzetnek.

Nagy volt ő vitézségben, tör-
vényhozói bölcsességben és vallá-
sosságban.

Vitézsége fényesen tündöklött

már abban a harcban, .melyet a ma-
gyarokyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-Cserholomná l vivtak a ku-

nok ellen. Hogy a harc győzelem-
mel végződött a magyarok részére,

. azt László vitézségének köszönhették.

Itt történt az, hogya harc tüzé-
ben az éles szemű és vitéz László

megpillantá, hogy egy kun lovára

emelt egy magyar leányt s futásnak (Régi ereklyetartó után.)

eredt vele.
László sebesen nyargalva utána eredt a kunnak, de

mivel a lándzsájával el nem érhette, oda kiáltott a leány-

nak: «Szép hugom! fogd övénél a kunt s vesd magad a
földre f» A leány erre le is rántotta magával a kunt, mire
párviadal kezdődött László s a rabló kun között, mely utóbbi
életével lakolt. így kelt László a gyámoltalanok védelmére.

László még herceg korában hősiesen harcolt MOBYo-
rodna l is a nyugtalankodó Salamon ellen, aki" folytonosan
életére tört.

E bb~n a harcban elesett Salamon gonosz tanácsadója
is, a rossz lelkű Vid gróf. László itt látván a csatatéren a

Szen t László.
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tömérdek halottat, megsiratta őket. A mint pedig meglátta
Vid tetemeit, felsóhajtott: «Bár ellenségünk voltál, sajnál:
kozom halálodon 1»

Később, mint király, teljesen legyőzte az országba be-
törő kunokat s az elfogottakat ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJá sxsáqba telepítette le.

Az ő érdeme az is, hogy l091-ben a meghódított Hor-
oá torsxáqot Magyarországhoz kapcsolta.

Tdroenqhoxá i bölcdeddégét tanusítják azok az üdvös

törvények, melyek az ő kormányzása alatt létesüItek;rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< oly
törvényeket is hozott, melyek a lopásna igen szigorú bün-
tetést szabtak.

Szent_Lászl6 mcqsaabad uja a magyal' leányt.

Vallá sossáqának is szép jelét adta az által, hogy az

összerombolt templomokat helyreállíttatta; vasárnapon eltil-
totta a szolgai munkát s elrendelte, hogy mindenki temp-
lomba menjen.

Lászlo oly nagy nevet vívott ki ezek által magának,
hogya németek megkinálták császárszággal is, amit azon-
ban nem fogadott el. Ezen kívül Európa fejedelmei a szent

sír visszafoglalására szervezett keredzted hadak vezéreül is
őtet óhajtották megválasztani, oe eközben 1095-ben meghalt.

A magyar-nemzet három évig gyászolta a nagy királyt,
akit később a .szeutek közé iktattak Koponyáját a győri
székesegyházbán örzik, mint drága nemzeti ereklyét.
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Kálmán királyt, mivel igen szerette a tudományos
könyveket, «melyekből, mint egy püspök úgy olvasott»,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kánuoe» Kálmánnak is nevezik.

A krónikák azt írják, hogy kancsal szemű, púpos, sánta
és selypes volt.

Azonban bár rút testű volt is Kálmán, de annyi bizo-
nyos, hogy nála a rút testben igen szépVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlé s bölcs lélek la-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII
kott, aki magyar népének jó törvényeket adott s az ország ~
dicsőségét. gyarapította.

Hogy mily felvilágosult fejedelem volt, kitűnik abból
is, hogya boszorkányok üldözését és elégetését megtiltotta
s kimondotta, hogy «boszorkánqok nincsenelo s róluk
többé említés se tétessék. Ezen kívül szelidítette az előbbi
királyok szigorú törvényeit.:

Kálmán a könyveken kívül jól értett akardforgatáshoz
is; legyőzte a háborgó horvátok at s Dalmáciá t a magyar
szerit korona tartományaihoz kapcsolta s magát l102-ben.
Horvát- és Dalmátország királyává megkoronáztatta. Az ő
idejében az országon nagy számu, de eleinte garázda ke-
reoztes hadak von ultak keresztül. '

Ezekkel volt ama Péter nevű hires remete is, aki barát-
ruhában vezérkedett. A sereget azért nevezték «kereczteo»-
nek, mert mindegyik harcos ruhájára vörös kereszt volt
varrva. A gyülevész és rendetlen előhadat, mely csak "rabolt,
pusztított, Kálmán megverte . és kikergette az országból.
Midőn azonban később ugyancsak keresztes vitézeivel Bouil-
lon Gottfr ied, lotharingiai herceg kért szabad átmenetet az
országon, Kálmán őket szívesen fogadta s még önmaga is
elkísérte az ország déli széléig. ,

Kálmánnak sok baja volt öccsével, Almossal, aki több
ízben támadt fel ellene; de Kálmán mindannyiszor meg-
bocsátott neki, Jníg végre az elbetegedett király türelmét
vesztvén, mind Almont, mind pedig ártatlan fiát, Bélá t meg-
vakittatta. Ez a kegyetlenség Kálmán jellemén örökre szenny-
folt marad.

Küzdelem a görög császárság beavatkozása
ellen.
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szárság oltalmához folyamodtak, amit mindannyiszor meg
is nyert'ek s ez egyszersmind alapul szolgált a görög be-
avatkozáshoz.

II. István Könyves Kálmán fia, a!ig hogy elfoglalta
atyja halála után a trónt, a megvakítoLtyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAltnos herceg össze-
esküvést forralt ellene, -ami azonban nem sikerülvén, a gö-
rög császár oltalma alá 'menekűlt. Már-már kemény hada-
kozásrá került a \ dolog, míg egyik napon Almos herceg
hirtelen elhalt s így a megkezdett háború is abban maradt.

István király érdemei közé tartozik, hogy több ezerre
menő kun-có~ládof aKiskunságban megtelepített. Utódja

Az aradi országgyíi tés.

Álmos fia, a szintén megvakított Béla herceg lett, aki Uros
szerb fejedelem Ilona nevű leányát vette feleségül, aki segítő
társa lett az uralkodásban is.

II. vagySRQPONMLKJIHGFEDCBAV a lt:. B é la jószívű, de g.yenge király volt.
Helyette a lelkes, de bosszúvágyó Ilona királynő kormány-
zott, aki égett a vágytól, hogy férje vaksáe-ának okozóit
megbüntesse s ezért rávette férjét, hogy Aradra országgyű-
lésthird·essen. A királyné vak férjét elővezetve, két kisded
fiával együtt. jelent meg a gyűlésen s a főurakat heves be-
szédje által annyi/a feltüzelte, hogy ott nyomban Béla el-
lenség,e~ .közül ()S:'at felkoncoltak. Ilona ezen bosszuló tette
nem volt szép. cselekedet, Férjének ezzel több ellenségetrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~~~ . ,
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szerzett, akikyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABor ica trónkövetelő höz, Kálmán fiához, pár-
toltak át és sok kellemetlen órát szereztek a királynak.
Borics, fiaival együtt, szintén a, görög udvarhoz menekült
pártfogásért. A görög császár már készült is' a háborúra,
de Béla király, aki bújában mértéktelen borivásnak adta
magát, időközben elhalt legszebb férfikorában, s így a há-
ború utódjára, Géza királyra maradt. _

II.SRQPONMLKJIHGFEDCBAG é za csak 10 éves volt, midőn a trónra lépett.
Alatta Borics és Manuel gó·róg csáoxá r folytonosan hábor-
gátták az országot. Uralkodása nevezetes arról, hogy, ő
alatta jöttek be a szorgalmas és munkás száezok. az or-
szágba, kiktől a kereskedelem és bányászat terén a magya-
rok igen sok.jót és hasznosat tanultak.

Ill. Istvan uralkodása csupa forrongásból s trón után
való torzsalkodásból állolt ; a konkolyhintő most is a görög
császár volt, aki minden igyekezettel azon volt, hogy ha-
talmát Magyarországra is kiterjessze. Sikerült is neki előbb
a Szerémséget, azután pedig Dalmáciát -is birodalmához
csatolni. A 'magy~r trónra pedig először II. Lászlót, ennek
hirtelen halála után pedig IV. Istvánt, Vak Béla fiait jut-
tatta erőszakkal a trónra, de a nemzet elvégre is hű maradt
koronás királyához s a bitorló IV. Istvánt elűzte. Ill. István
alig _24 éves korában méreg által mult ki. A sok gyenge
király után végre egy derék, erélyes férfiú jutott a trónra
III-dik Béla személyében. ,

Ill. Béla, Manuel görög császár udvarában nevelked-
vén, a magyárok eleinte féltek tőle, hogy talán idegen szfv-
vel idegen szokásokat is honosít meg; de Béla csakhamar
megmutatta, hogy méltó a magyar koronára.

Addig,- míg Manuel görög császár élt, barátságos vi-
szonyban volt vele, de amint elhunyt, azonnal visszafoglalta
Dalmá torsaáqot s a Saeremséqet, s egyszersmindenkorra
megtörte a görög császárság befolyását az ország ügyeibe.
Ezzellecsendesültek a belső viszályok is.

A köznépre nézve is üdvös intézkedéseket tett. Elren-
delte, hogy mindenki rendes lakóházat építsen magának :
a földmívelést, ipart és kereskedelmet előmozdította, O volt
az, aki elrendelte, hogy a panaszok és peres ügyek íráóban
intéztessenek el udvari irodájában, ami által' a közművelt-
ség is hatalmasan emelkedett.

Béla ezen üdvös intézkedései által annyira megnyerte
a magyarok tiszteletét, hogy egyike lett Magyarország leg-
kedveltebb királyainak.

Felemlítendő, hogyrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. Láozlo királyt Béla alah s az ő
sürgetésére avatták a szentek sorába.

Alig huny ta be szemeit Ill. Béla király, akit méltán
'l!*



sorolhatunk kiválóbb királyaink közé, a királyi hercegek
között csakhamar kitört a viszálykodás.

MihelytponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAImre, Ill. Béla fia, a trónt elfoglalta, testvér-
öccse,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEndre, feltámadt ellene. A két testvér hadai a Dráva
mellett állottak egymással szembe. Imre látván, hogy cse-
kély számú hada élén nem mérkőzhetik meg öccse sere-
gével, oly hősies tettre szánta el magát, amely páratla-
nul áll a történelemben. Ugyanis lerakvan fegyvereit, vesz-
szőt vett kezébe s királyi koronával fején egyedül indult
el Endre táborába s midőn oda ért, harsány hangon el-
kiáltotta magát:

[mrprqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfogságba ejti Endrét.

"Majd meglátom én, ki merészeli felemelni szentség-
törő kezeit ura s királya ellen l»

A bámuló sereg erre meglepetve nyitott utat a király-
nak, ki Endre sátorába menvén, karjánál fogva kivezette őt
sátorából s Kene várába záratla, mire a pártütők meghódol-
tak a királynak.

Eközben fia születvén, azt II!. Lá sa lo név alatt király-
nak koronáztatta, de azután nemsokára mind Imre, mind
pedig a gyermek László meghalt s Endre háborítatlanul.
foglalta el a trónt.

lJ. Endre könnyelmű és pazarló fejedelem volt. He-
lyette a nagyravágyó Ger trud királyné vitte a kormányzást,
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ami az' országnak nagy kárára volt; mert a királyné gyű-
lölte a 'magyarokat s a főhivatalokba saját tudatlan és er-
kölcstelen testvéreit helyezte. A nép már-már koldusbotra
jutott az udvar könnyelmű pazarlása miatt.

A magyarok minden rossz kútfejének Gertrudot, ar
önkényes uralkodása miatt gyülöltté lett királynét tartották.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bánk bán nádorispán vezetése alatt tehát, a király távol-
létében megrohanták Ger trudot és halálra koncolták. A föl-
kelők közül Péter bihari főispánt a király kivégeztette; a
többiek elmenekültek.

Lll. Endre kiadja az aranybullát.

Nemsokára azután még nagyobb zavarba merült az
ország. Endre ugyanis a Szent-Földre indult és ezalatt a
törvénytisztelet egészen megszünt, az ország jövedelmei
prédára kerültek; az elhatalmasodott uzsora miatt a nemes-
ség eladósodott és az ország a végromlás felé közeledett.
Midőn Endre Jeruzsálemből haza jött, maga is oly pénz-
zavarba került, hogy bérbe kellett adnia a királyi jószágokat
s a népre iszonyú terheket rótt, ami által maga ellen zúdí-
totta a nemzetet. A főurak, -a főpapok és a kisebb nemesek
a bajok orvoslását sürgették.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. Endre, hogya háborgó kedélyeket lecsillapítsa,
kiadta 1222-ben azt a híres szabadságlevelet. melyet a rajta



Ill. A mongol vész.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

függő aranypecsétrőlyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«a ranqbullának» neveznek. s amelyben
a király a magyar nemesség szabadságát és birtokát épség-
ben fentartani határozta.
~:.,. Az aranybulla főbb pontjai: L A király évenkint tör-
vényszéket tartozik tartani. 2, A nemes embert idézés és el-
itélés előtt elfogni nem szabad. 3. A nemesek és a papság
adót nem fizetnek. 4. A nemesek csakis az ország határain
belül tartoznak védeni az országot, azon kívül csak a király
költségén. 5. Ha a király e törvényt megszegi, a nemesség
fegyveresen is ellenszegülhet.

De az ország sorsa ezután sem javult. A király nem
tartotta meg az aranybullát, amiért a pápa kiátkozással
fenyegette. Midőn Endre nemsokára meghalt, az országot
legnagyobb zavarban hagyta fiára, IV. Bélára.

Az ő leánya volt Szent Erzsébet, akit büszkén vall ma-
gáénak a nemzet.

Midőn IV. Béla trónra lépett, óriási veszedelemnek
nézett eléje a nemzet, mely egész váratlanlll zúdult az or-

szágra.
Amí~ ugyanis a zűrzavar az országban -már tetőpontra

hágott, Azsiából, a mongol birodalomból, a tatárok megin-
dultak nyugat felé s Ba tu khán vezérlete alatt, hatalmas
sereggel nyomultak hazánk határai felé.

Béla király meglett mindent, hogy az országban a ren-
det helyreállítsa. Mindjárt kormányzása kezdetén vaskézzel
fogott az alásülyedt királyi tekintély helyreállításához.
A főurak által elfoglalt királyi jószágokat visszaadatta és a

házsártoskodókat szigorú an megbüntette. Mivel a magyar
urak közüi sokan a királyi tekintélyt már semmibe sem
vették, megtiltotta, hogya király jelenlétében leüljenek s
a tanácsterembe hozott székeiket tűzre hányatta.

Emiatt Bélának sok ellensége támadt. Többen össze-

esküdtek ellene s F r idr ik osztrák herceget. hívták meg a
trónra; de Béla kikerg-ette Fridriket az országból s a bűn-

--- részeseket elfogatta. .
Ebben az időtájban történt, hogy Kuthen király negy-

venezernyi kún csa ládda l együtt, kiket a tatárok kiszorítot-
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tak hazájukból, az országba kéredzkedett. Béla abban a
reményben, hogy a keresztény hitre térnek, szívesen adott

nekik lakóhelyet a Duna és Tisza közötti síkón. Csakhogy
a kúnok azzal viszonozták a szíves magyar vendégszeretetet,

hogy elkezdtek az országban garázdálk~dni, ami igen rossz
vért szült s visszavonást idézett elő. .

Ezalatt egyszer csak végighangzott a rémkiáltás :VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J d nyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ta tá r l

És csakugyan a tatárok Bathu khán vezérlete alatt, a
vereczkei szoroson át, roppant számban nyomultak az or-
szágba. A király ősi szokás szerint meghordoztatta az or-

szágban a véres kardot, de.a nemesek gúnnyal fogadták aSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M o h i p u s zta .

felhívást. Azt mondták : menjen most a király az ő kedves

kúnjaival! Sokan pedig a kúnokat gyanúsították, hogy ők
hozták az ország nyakára a tatárokat s csak kémek gya~
nánt jöttek be előre. Ezért a magyarok a kúnokra rohan:

tak, szárnos kúncsaládot legyilkoltak, köztük Kuthen királyt
is, nejével és 'gyermekeivel együtt.

Ezalatt egyre jobban közelgett a tatársereg s vele kö-
zelgett Magyarországra á rettentő csapás. Béla végre össze-

_szedett egy nagyobb sereget és a Sa jó mellett a Mohi pusz-
tán ütött tábort. Itt -történt 1241-ben a gyászos emlékű
ütk?zet. A tatárok a magyar sereget teljeseri szétverték s

. Béla király is alig hogy meg, tudott menekülni.

A tatárok .ezután iszonyú pusztítást vittek végbe az
országban és ezrével ölték a védtelen népet. Aki szerét



tehette, elmenekült az erdőkbe; több napi járáson ember
nem volt látható, a felperzselt falvak helyét magas fű nőLte
be s holt tetemek voltak láthatók úton.útfélen. Hogy a

csapások tetézve legyenek, kiütött az éhhalál is. Végső
csapásként sáskasereg növelte az inséget.

Végre másfél évi garázdálkodás után a tatárok elhagy-
ták az elpusztított országot, .mire a Dalmáciába menekült
Béla is visszajött s hozzálátott az ország helyreállításához.

Feladata az volt, hogya már előbb megerősödött király-
ságot s az oltalma alatt kifejlődött műveltséget megmentse,
ami sikerült is neki. A lakosokat előhivatta rejtekeikből,
számukra gabonát s marhákat hozatott, hogy a földetrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű-

velhessék; az elpusztult falvakba új lakosokat telepített,
kiknek szabadságot és birtokot adott. A kiűzöttyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkúnoka t

szintén visszahívta, új várakat épített, új katonaságról gon-

doskod'ott s az ország ügyeit rendbe szedte, amiért utóbb
az ország második alapítójának nevezték. .

Béla ezután öreg napjaira nyugodt életet élhetett volna,
de fia, V. Lstoán, kit még életében megkoronáztatott, sok
keserű napot szerzett .neki, A fiú háromszor fegyveresen
feltámadt atyja ellen. Annál nagyobb öröme telt Bélának
Margit leányában, akit a Nyulak-szigetén épült kelostor
apácái közé adott.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az utolsó Árpádházi ldrályok.

A tatárjárás után, IV. Béla helyreállította ugyan az or-
szágot, de gyenge utódjai alatt a féktelenség ismét elhara-
pózott az országban.

Fia, aki V. 'István név alatt utána a királyi székbe
jutott, mindjárt kormányzása elején Ottokár cseh király ellen
kezdett háborúskodást s két évi uralkodása csupa zavargá-
sokban telt el. Egy fiút hagyott hátra: IV. Lászlót.

IV. vagy Kún László szép tehetségekkel volt ugyan
felruházva, de erkölcstelen s kicsapongó életre adta magát.
Az országot saját sorsára hagyta, melyet külső és belső
.háhorúk egyaránt dúltak.' .

A 'külháborúkban a magyarok győzelmesen harcoltak
,lzab.1burgi Rudol/német császár pártján Ottoká r cseh király'
.ellen, akit 1278-ban a Morvamezőn keményen megvertek, s
aki maga is a csatatéren maradt s igy Rudolfot a császári
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székben megerősítették. Eszerint tehát a magyarok segí-
tettek megalapítani a habsburgi fejedelmi család hatalmát.

László ezen háború után egészen elpuhult: az ország
gondjait elhanyagolta; a magyarokat mellőzve, a kúnok társa-
ságát kereste; kún öltözetet s kún szokásokat vett fel s mi-
vel szerfclett kegyelte ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkúnoka t s anyja is kún leány volt"
melléknévenVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ú n Láó.zló-nak nevezték el. A király gondatlan--
ság miatt az ország a féktelenségele és nyomor hazája lett.,
A király által pártfogolt kúnok és az engedetlen főurak pusz-
tították az országot, megrabolták a népet s nem volt, aki meg--
büntesse a rakoncátlanságokat. A nép a sok zsarolás folytán!
úgy elszegényedett, hogy barmot sem tudván tartani, maga.
volt kénytelen húzni a kétkerekű taligát, . melyet csúfságul.
«Kún Láozlo sxekerének» hívtak. Maga a király is annyira.
elszegényedett, hogy sokszor «még lovakat sem tudott venni,
mert nem volt pénze» s több községet zálogba is tett.

Végül Lászlót megverte a saját bűne; mert éppen a
kúnok, kik miatt elhanyagolta az országot, összeesküdtek
ellene s éjjel sátorában meggyilkolták. László élete szomorú
tanúsága annak, hogy mire viszi az embert a rossz nevelés
és rossz társaság. Midőn IV. László a kúnok tőrei alatt
elvérzett, az Arpádfiak közül csak az egyetlen velencei szü-
letésűSRQPONMLKJIHGFEDCBAIll. Endre volt életben, II. Endre egyik fiának gyermeke.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. Endre élete s kormánya csupa nyugtalanság voll,
Alig foglalta el a trónt, egyszerre három trónkövetelő is
lépett fel/ellene, mire többen a magyarok közül el is pár-
toltak tőle, s az országban «rabolt, pusztított minden kéz».

Endre a sok zene-bona között is mindent megtett, amit
csak tehetett az ország érdekében. A Rákoson országgyűlést
tartott; de hiába, mert a törvényt nem tisztelte már senki.
Végre elhatározta, hogy nemesi felkelést hirdet, de midőn
erre az előkészületeket rendezgette, hirtelen meghalt 1301-
ben. Tetemeit a magyarok, bánatos szívvel tették örök nyu-
galomra. Vele kihalt az Arpad-család férfiága. Az Arpád-
család csak leányágon maradt fenn ezután. -.

Az Árpád-család 4 fejedelmet és 21 (törvényes) királyt
adott a magyar nemzetnek, kik 412 évig igazgatták, jó- és
balsorsban a nemzet ügyeit. - Legyen áldott az Árpádok
emléke! ...

Trónkövetelők. az Árpádok ör-ökséqeért s az
Ahjou-há'z diadala.

Midőn Ill. Endrével kihalt az Arpádház férfiága, a
szabad királyválasztás joga visszaszállott a nemzetre. A 'L

Arpádház iránti kegyeletnél fogva a magyarok mindnyájan



megegyeztek abban, hogy valamelyik leányági Ivadékot emé-
lik a trónra. Ilyen leányági ivadék három volt, úgymint csehyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vencel, bajor a ttó és nápolyi Rober t Ká roly, kik mindhárman
keményen tusakodtak a magyar koronáért. Eleinte cseh
Vencel párt ja lett a győztes.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cseh Vencel dicsősége nem sokáig tartott. Igaz ugyan,
hogy megkoronáztatása után a magyarok előtt kedves «László»
néven hivatta magát, de mivel fiatal kora dacára mértékte-
len kicsapongásoknak adta magát, a magyarok előtt gyűlö-
letessé lett s helyette bajor Ottót szemelték ki, mire cseh
Vencel a szent koronával Csehországba szökött.:.:~· __rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:.::· :'j ~

Bajor Ottónak első gondja volt Venceltől visszasze-
rezni a koronát, ami sikerűlt is. Ottó hazajövet a oxent ko-
roná t egy fátokba rejtvén, kocsijához kötötte, de amint

a magyar határhoz ért, nagy, ijedtséggel vette észre, hogy
a fakulacs koronástul elveszett s szolgája csak nagy lótás-
futás után találta meg egy órajárásnyira az út saraban. Ezt
sokan rossz előjelnek magyarázták. Nem is sokáig ékesí-
tette fejét a kororia. A magyarok Láoxlo erdélyi vajda és
Csák Máté vezérlete alatt pártot ütöttek ellene s Lászlo a
királyt hatalmába kerítvén, börtönbe záratta, mire a magya-
rok beleunván a sok zavargásba, Rober t Károlyt, a nápolyi
Anjou (Anzsu) családból választották királynak. Ottó pedig
kiszabadulván a fogságból, örökre elhagyta az országot

Róbert Károly egyike volt legjelesebb királyainknak.
Mint rendszerető ember először is a béke helyreállításához
fogott.

Volt egy kérlelhetetlen ellensége: trencsényi Csák Máté,
aki igen hatalmas főúr volt. «Mátyus földje» nevezet alatt
Komáromtói a Kárpátokig ropparit birtokai voltak s mint

/
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egy kis király, úgy viselte magát; pénzt veretett s királyi
udvartartást vitt. Ez semmikép sem akarta Károlyt elismerni
királynak, végre is a király sereget gyűjtött ésyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARoaqotumá l
megverte ; de a béke csak Csák Máté halála után állt helyre.

Róbert Károly ezután békében uralkodván, a rendet
megszilárdította ; előmozdította az ipart és kereskedelmet;
az ezüst- és aranyhányákat szorgalmasan műveltette ; jó
ezüst- és aranypénzeket veretett; az ő ar anyai maig is a
legszeb~ek; a nemeseknek címereket osztogatott; a törvény-

kezést rendezte s eltörölte az «istenitéletek»-et: a forróvíz-
és tüzespróbákat, sa' honvédelmetrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúj alapokra fektette."
Udvarában sokszor lovagjátékot rendezett, melyekben néha
maga is résztvett. Kedvenc tartózkodási helye Visegrád volt.
Itt vitte végbe azt a kegyetlenséget,· mely érdemeire is ho-
mályt vet.·VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 '. '.

Történt ugyanis, hogy egy Zách Felicián nevű főúr, csa-
ládi becsületének megsértése miatt az éppen ebédnél ülő
királyi családot megtámadta, .a király liarját megsebesítette,
a .királynénak pe.dig négy ujját elvágta. A berohant testőrök
a bőszült apát megölték ugyan, de ez nem volt elég a király
bosszúj~nak, aki Záchnak egész ártatlan családját és roko-"
nait is harmadiziglen kivégeztette. LRóbert Károly, hogy.

~

--------_._--------- ------
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ártatlanokat is büntetett, nagy kegyetlenséget követett el,
ami örökre szégyenfolt a nevén.

A király élete a következő évben ismét nagy veszély-
ben forgott az oláhok között, akiket minden ok nélkül meg-
támadott; az oláhok becsalták a hegyek közé, ahol seregét
a hegyoromról lehengerített kövekkel egészen tönkre tették
s a király is csak úgy menekülhetett, hogyyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzeesi Dezóő
nevű fiatal nemes, ruhát és fegyvert' cserélt vele s míg az
oláhok a királynak vélt ifjúra rohantak, a király megmene-
kült. Dezsőt azonban agyonverték.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV. A magyar, liirályság fénykora
, "a 'Hunyadiak alatt~-

Nagy Lajos kor-a és utódai.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

N a g y L a jo s , Ró-

bert Károly fia, Ma-

gyarországot a háta-
lom és- dicsőség ma-

gas fokára emelte.
Negyven évi uralko-
dása alatt sók győzel-
met aratott.s Magyar-
qrszágnak sok új bir-
tokot szerzett. Mind-

- járt megkoronázta ..
tása után Váradrá

zarándokolt Saent
Lása lo sirjához, akit

példányképül és védő
szentül választott, .

Valóban Szent László

óta nem is volt nálá-
nál népszerűbb kirá-

lya a magyarnak .•Ha-
talmassá lett alatta az

ország, . melynek «há rom tenqer partvidéke alkotott határ-
falat», úgymint: a Balti-, az Adriai- és a Fekete-tenger.

Nagy Lajos!

(Matejko lengyel festIl képe után.)
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Kormánya kezdetén több évigyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEndre öccsének szomorú
ügyében Olaszországban, Nápolyban hadákozott. EndrerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAöcs-.

esének ugyanis, házasság útján, a nápolyi királyság jutott
örökül, de rossz erkölcsű neje, Johanna , több hívévei Endre

élete ellen összeesküdött, akik aztán Endre herceget titko-
san egy vadászat alkalmával megfojtatták Nagy Lajos en-
nek a gonosz tettnek megbosszulására két ízben 'vezetett
hadat Nápolyba, ahol öccsének gyilkosait kivégeztette s
Nápolyt _elfoglalta. Mivel azonban Johannának hatalmas
pártfogói akadtak, akik ártatlannak mondották, a gonosz
asszony ez alkalommal kikerülte a bünhödést ; de későbben

mégis elérte az isteni büntetés, mert Duraaaoi Ká roly király
megfojtatta.

Nagy Lajos győzelmei közül nevezetes volt a törökök
és tatárok felett való győzelme, melyért hálából Mária -

Cellben templomot is épített s gazdagon megajándékozta.
Velencét háromszor megalázta, továbbá meghódította Moldoá t,

Oláhorsxáqot, Boszniá t s megszerezte a lengyel királyi ko-
ronát is.

Béke idején is nagy volt;' az ipart és kereskedést elő-
mozdította; ápolta a vallásosságot; terjesztette a tudomá-
nyosságot; szabályozta a céheket, behozta az « ősiségi
törvény»-t, mely szerint a nemesi birtokot nem volt szabad
eladni; ő hozta be a főldművelőkre nézve a «kilenced»,adót.

A tudományok emelése céljából Pécsett főisKofát,az első
hazai egyetemet létesítette s gazdagon felszerelte. Hogy
mily nemesszívű emberbarát volt, mutatja az az esemény
is, hogya 'nápolyi hadjárat alkalmával egy Saereda i nevű
közvitézt, saját élete veszélyeztetésével, mentett ki a vízből,

Nagy Lajos halála után a magyarok, leányát, Máriát
tisztelték meg a koronával.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, Mária, Nagy Lajos király leánya, még igen fiatal vólt,
midőn a magyar trónra jutott ; azér! helyette anyja. Erasebet
özvegy királyné 'vitte a kormányzást, aki mindenben a ke-
vélyGara Miklós nádor tanácsára hajlott s -mivel több fő-
urat elmozdított a hivatalától, ezek fellázadtak ellene sná-
polyi «Kis Ká roly»-t hívták meg a trónra, ki el is fogadta
a meghívást, noha NagyLajosnak még életében megfogadta,
hogy' leányait nem fogja háborgatni a trón birtokában. Mi-
dőn a székesfehérvári templomban megkoronázták, Erzsébet
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ésyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMária királynő Nagy Lajos koporsójára borulva, keser-
ves zokogásra fakadtak azesküszegő álnoksága fölött.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kis Károly esküszegés seI lépett a trónra. Azonban
Erzsebet anyakirályné, mivel látta, hogya magyarok rész-

. véttel vannak iránta, összeesküvést forralt. a lürály ellen.
A főbujtogatók: Gara Miklá s és Forgách Ba láxo voltak.
A királyné egy este, azon ürügy. alatt, hogy egy fontos
levelet akar vele közölni, magához kérette a királyt. Károly,
mit sem gyanítván, eljött s míg a kezébe adott levelet 01-
vasgatá, ezalatt Forgách Ba láa» előrántván ruhája alá rej-
tett csákányát, oly csapást mért a trónbitorló fejére, hogy
az rögtön összerogyott s nemsokára meghalt. Károly tehát
rettentően lakolt esküszegéseért ; de keményen lakoltak
gyilkosai is, mert a fellázadt horvátok az elfogott Gará t
és Forgáchot megölték, Erxsébet királynét pedig Mária'
leányával együtt börtönbe zárták, sőt a gyűlölt anyakirálynét
leánya szemeláttára megfojtották. .

Zsigmond, a luxemburgi családból, mint Mária ki-
rálynő jegyese, jutott a trónra. Otven évi hosszú uralko-
dása alatt' sok bajt okozott az országnak. Indulatos és he-
ves ember volt; a magyarok iránt megvető bánásmódot
tanusított; volt idő, hogy hat esztendeig sem látta' az or-
szágot.· A szepesi városok közül 13-at zálogként átengedett
a lengyel királynak s pazarolta az ország kincseit. .

Előbb a horvát és boszniai nagyok keltek. fel ellene ; .
majd magyar nemesek is csatlakoztak a felkelőkhöz. Zsig-
mond azonban ez utóbbiak közül sokat elfogatott és közü-
lök a bátor Kont Istvánt és társait, számra 32-t Budán ke- -
gyetlenül lefejeztette.

Ezen kegyetlenségek miatt Zsigmond ellen .a magyar
egyházi és világi főurak nemsokára újra összeesküdtek s
fegyveresen a budai palotába törtek, a királyt elfogták és
előbb Visegrádon, azután pedig Siklóson elzárták. Azon-
ban jó barátai nemsokára kiszabadították, mire Zsigmond
esküvel fogadta, hogy senkin sem fog bosszút állani. A hor-
vát főurak azonban most sem nyugodtak és nápolyi Lászlót,

_ Kis Károly fiát hívták meg a magyar trónra, akit azonban
Zsigmond hívei az országból kiűztek.

Ettől az időtől fogva a belső béke helyreállt és Zsig-
mond nagyobb gondot fordított az ország ügyeire. Intézke-
dései közül nevezetes, hogya szab. kir. városokat szapo-
rítottarqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-s javította a honvédelmet ; a jobbágyok szabad kó'l-
tó':zkó'dhetéói jogot nyertek; az ő,uralkodása alatt költözködtek

- be a cigányok is országunkba. Ugyancsak az ő idejében
történt, hogy Huoa János egyházellene-s tanai miatt nagy
zavargás tört ki Csehországban s mivel Zsigmond egyszer-
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srnindyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsehoroxáq kirá lya s német császár is volt, HU6zt a
konstanzi zsinaton az ő elnöklete alatt itélték máglyahalálra.
Zsigmond halála után veje, habsburgi Albert jutott a trónra,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Albert csak két évig uralkodott. Koronázásakor meg-
igérte, hogy gondját az ország ügyeire fordítja. Szavatartó;
becsületes ember is t volt, Mindjárt kormánya kezdetén or-
szággyűlést tartván, törvénybe iktatta, hogy a király Ma-
gyarországon lakjék: a nádor t az országgyűlés válassza s
hivatalokat idegenek ne. viselhessenek. Ezután a .törökök
ellen hadat indított, kik már N-agy Lajos korában alapítot-
tak a Balkán-félszigeten fenyegető hatalmat és akik Zsig-
m01J.d királyt és hadát több ízben keményen. megvertéle
volt. Most újra megjelentek az Alsó-Dunánál, ahová Albert
király is vezette seregét; de a magyar táborbim vérhas:'
betegség ütvén ki, a betegséget ő is megkapta; s Ne6zmély-
ben, ahol megállapodott, hirtelen meghalt. "

Hunyadt János a kereszténység hőse;

Midőn a lengyel származású (1.) Ulászló király a
trónra lépett,' a törökök részéről nagy veszedelem fenye-
gette a magyar hazát. De egyúttal az állhatatlan király
mellé a -gondviselés egy kitünő férfiút is adott, Hunyadi
J ánoo személyében, aki ostora lett a. törököknek.

Hunyadi János egyszerű
oláh családból származott. Aty-
ját, vitézi szolgálataiért Zsig-
mond király emelte nemesi
rangra. Már ifjú korában ő is
hadi pályára lépett s a törökök
ellen való háborúkban annyira
kitüntette magát vitézségével,
hogy csakhamar erdélyi vajdává
nevezték ki s egyik dicső diadala

. a másikat érte.

A törököket első ízben' az
Also-Dunáná l vene meg kemé- Hunyadi János,

nyen, azután pedig Szebennél
aratott _felettük diadalt. Itt történt, hogy a hős Kemény
Simon öltözetet cserélvén Hunyadival, saját életének felál-
dozásával mentette meg a vezért a törökök dühétöl, akik

Hunyadit minden áron, élve vagy halva kézre akarták kerí-
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teni. Nemsokára azután Hunyadi újra fényes győzelmet
nyert a törökök fölött ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVaskapuná l vivott nagyszerű csa-

tában; majd előnyomuiván a királlyal együtt a Balkán-
félszigeten, egészen Szófiáig hatolt, mialatt ebben az úgy-
nevezett «hossxú h adjá ra ts-uesi öt csatában győzedelmes-

kedett s nagyszerű diadalmenettel tért vissza Buda várába.
Ezeken a győzelmeken annyira megdöbbent a szultán,

hogy békéért könyörgött, melyet meg is kötöttek tíz évre s

mindkét fél esküvel kötelezte magát annak me~ására. -=-
Azonban Ulászló király csakhamar megbánta az elhirtelen-
kedett békekötést s a háborút megindította a törökök ellen.
A szótartó Hunyadi eleinte ellenezte a békeszegést.,. de
hasztalan; Ulászló mindenáron törököt akart verni, de
saját vesztére ment csatába. Várna mellett (a Fekete-tenger
partján) a törökök a magyar hadsereget keményen megver-
ték; a király lebukott lováról s egy öreg janesár kezétől

halálát lelte. Levágott fejét lándzsára tűzve, ujjongva hord-
ták körül, amit megpillantván a magyarok, rendetlen futás-

nak eredtek, úgyannyira, hogy maga Hunyadi is hasztala-
nul iparkodott őket megállítani.

Ulászló halála után, Hunyadi ajánlatára, Albert fiát, a
még kiskorú Lászlót ismerték el királynak,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV. László név

alatt. Nagykorúságáig Hunyadi Jánost választották meg az
«oróz4g kormányzó»-jává . Azonban ez a kitüntetés sok iri-
gyet is támasztott neki; köztük a hatalmas Cil/ey Ulr iket

is, ki később sok keserüséget okozott a Hunyadiaknak.

Hunyadi János, mint kormányzó, égett a vágytól, hogy
a várnai veszteséget megboszulhassa s újra a törökök ellen
indult, akikkel Szerbiában a Rigómezőn mérkőzött meg, hol
reggeltől estig folyt a csata s a vér patakként folyt a lapá-
lyokon. A következő napon azonban Hunyadi árulás követ-
keztében elvesztette a csatát, de a törökök vesztesége oly
óriási volt, hogy a szultán felkiáltott: «Ily győzelmet csak
ellenségemnek kivánok!» A csatatért 40 ezer török borí-
totta. Hunyadi a csatából menekülvén, övéitől elszakadt s

gyalog, fegyver nélkül bolyongott ide s tova. Ekkor történt,
hogy bolyongás közben két török kezébe került, kik midőn
arany nyaklánca felett egymás között összecsaptak, az

egyik rablónak hüvelyéből kirántva a kardot, annak a fejét
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vágta le, a másikat pedig megszalasztotta. Hunyadi ezután,
.csel folytán,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABranleooics szerb fejedelem kezei közé k erü It,

aki fogságba vetette, melyből végre kiszabadulván, haza
jött. Itthon' első dolga is az volt, hogy a felső vidéket a
cseh rablóktól, az úgynevezett cczóebrákok»-tól, megszaba-
dítsa. Ezután' csakhamar letette a kormányzóságot, mirerqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil

király kinevezte őt besztercei örökös grófnak. -

Ez a dolog a gonoszlelkű Cilleyt még inkább bosszan-'
lotta s a derék Hunyadi/ ellen folyton fondorkodott, sőt

"

1 Dugovics Titusz hösí halála.

életére is tört, dc a gondviselés megtartotta'[ a keresztény-
ségnek ezt -a hatalmas bajnokát.

Ha valahav úgy ezután volt csak nagy szükség Hunya-
dira. Mohamed. szultán ugyanis kinyilatkoztatta, hogy <Na-
lamint egy Isten van az égben: úgy egy úrnak kell lenni
a földön is». Az «(egy úra alatt magát értette s kétszáz-

ezernyi sereggel Nándorfehérvá r (Belgrád) alatt termett- s
azt ostrom alá, vevén, katonái már-már felhatoltak a falakra
s egy izmos török legény már a félholdas zászlót is ki

akarta tűzni a vár falára. Ekkor történt, hogy egy hős ifjú,
Duqooics Tituoz; észrevevén a török szándékát, elkezdett

Vargya8: A magya rok tör t. V. é8 VI. oest. 8Z. 3



Mikor az ősz Hunyadi meghalt, csak egy ember volt,
aki előtt kedves volt a halálhíre:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-Cil/ey Ulr ik, a sötétlelkű
fondor:kodó,' aki 'megesküdött, hogy nem, nyugszik, míg az
egész általa úgynevezett ~«kutyafaj »-t, t. i. a Hunyadi
családot ki vem, irtja s meg is írta Brankooicsueu; hogy

vele tusakodni, de mivel le nem taszíthatta, elszánta magát
a halálra s magával együtt lerántotta a mélységbe. Mint
mentö angyal ekkor jelent meg HunyadiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ á n o s , az ősz
Kapioxtrán János szerzetessel együtt s a törököket meg-

támadván, azokat annyira megverte, hog)' 40 ezer halottat,
4000 - foglyot, ,300 ágyút' veszteUek s maga a diosekedd
Mohamed is megsebesült; törtérit pedig ez a dicső győze-

lern 1456-ban.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'. "

l'

.' .

V. Lásstö esküje.

Ezen páratlan győzelem útán Hunyadi nem sokáig élt;
20 nap mulva meghalt Zimonqbon, életének 56-ik évében,

két derék fiút hagyván maga után: Lászlót és Mátyást
Kimultát gyászolta az egész keresztény világ. A római.

pápa a «hit védő»-jének nevezte. Valóban nagy hős, tisztá
jellemű, buzgó, férfiú volt, kire 'bűszkén gondolhat minden
magyar ..ember. _

\ -
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nemsokára két labdát küld neki, minőkkel még nem ját-
szott szerb fejedelem; értvén a két labda alatt a két H u-
nyadi-fiú fejét. De a levél Hunyadi László, Belgrád kapi-
tányának kezébe került, aki elértvén a célzást, szemére
lobbantotta Cilleynek ezt az agyarkodást. Ez dühbe jövén,
Hunyadira kardot rántott és Lászlo fejehez vágott, de
László gyűrűjévei felfogta az iszonyú csapást, ekkor a zajra
berohantak Hunyadi barátai s Cilleyt, noha vasfonalas ing
volt rajta, felkoncolták. Hunyadi ezután megsebezve, vére-
sen a királyhoz sietett, aki esküvel fogadta meg Hunyadi
János özvegyének,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzilágyi Erxsebetnek, mise alatt ,a vár-
kápolnában, hogy CiIley megöléseért nem fog' bosszút
állani. De a király nem tartotta meg az esküjét, mert csak-
hamar ezután Hunyadi Lászlót elfogalta s a budai Szent-
György-téren lefejeztette. A bakó háromszor .vágott ered-
ménytelenül László nyakára, aki ekkor a törvény nevében
kegyelmet kért, de újabbi intésre, a negyedik csapásra,
porba hullott az ifjú fő. A nép felzúdult a borzasztó tettre,
mire a király is megrettent s Mátyást magával vivén,
Prágába futott. Itt az esküszegő király 'egy év mulva,
ugpana :zon a napon, melyen megesküdött, hogy a Hunyadi
fiúkat bántani nem fogja, iszonyú kínok között mult ki a
világból.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mátyás az igazságos.

Mát)'ás a legnépszerűbb s legkedvesebb királya volt
a magyar nemzetnek. A nép szabad akaratból, szabad vá-
lasztás útján, szabad ég alatt kiáltotta ki őt királynak, mi-
hez a nagyok is hozzájárultak. _ .

Mikor V. Lászlo király meghalt, sokáig tanakodtak a

főurak, hogy ki legyen a király; de míg ők -egyrp.ás között
civakodtak, addig a királyválasztó gyűlésre megérkezett
Szilágyi Milzá ly, Mátyás nagybátyja is, 40 ezernyi sereggel
sembereit a befagyott Duna jegére állította fel, szemben a
tanácskozási palotával. A fegyveresek már fázni kezdtek

mire egyszerre csak jelt ád Szilágyi s felriad 40 ezer torok-
ból a felkiáltás: «Éljen Má tyáó kirá ly 1» A szózatot lelke-
sülten visszhangozta a tengernyi nép is. Erre a főurak, köz-
íük az ellenséges Gara nádor és Ujlaky is, felhagyván a
tanácskozással, szintén csatlakoztak a nép óhajához. Má-
tyást ezután fényes pompával hozták haza Prágából, ahol

Podjebrad György királynál fogságban volt. Az ország ha-

3*

-~-~ ---------
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táráig eléje ment édes anyja is,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z ilá g y iyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAErxsebet. A nép
ujjongva fogadta a dicső Hunyadi derék sarjadékát..

Mátyás ekkor még csakrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA18, éves volt, de rendkívüli
tehetségei messze túlhaladták kor át. Édes anyja védőszár-
nyai alatt kitűnő nevelésbenrészesült s a nyilt eszű fiú a
cseh királyi 'udvarnál is sok ismeretet szerzett, miknek nagy
hasznát vette. Nagykorúságáig öt évre S z ilá g y i' Mihá lqt
adták melléje kormányzóul.Xésöbben nagy fénnyel megkoro-ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Beatrix.

náztatván; 32 évi uralkodása alatt benn virágzásra, künn

dicsőségre emelte az országot.

Eleinte sokat küzdött, bajlódott Mátyás, míg trónját
megszilárdíthatta. Első gondja volt, hogy a féktelen főurak
ellen szigorú törvényeket hozatott. Ekkor «fekete óereg» (

név alatt, rendes hadsereget is állított fel, mely .vitézséggel
tündökölt. A Hunyadi-ház ellenségei kezdetben kancsal szem- 1

mel néztek reá; de ő részint szelíd bánásmóddal, részint

tekintélyével legyőzte minden ellenségét. Eleinte öreg nagy-
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bátyjával,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzilágyiv,a l is meggyűlt a baja, akit el is .zára-
tott, de később kibékült a jóazivű, de heves öreggel. Gió-
lerá t, a cseh rablók főnökét maga részére nyerte s a cseh
«zsebrákoko-ei véglegesen kipusztította. Nevezetes hadjára-
tot viselt a törökök ellen is, kiken vezérei: Bá thorq Istoán
és Kinixsi P á l is fényes diadalt arattak Kenyérmezőn.
Podjebrádtól, a cseh királytól, elfoglalta Morvaorszáqot és
Sa iléa iá t. Mivel pedig III. F r iqijes német császár is folyton

Mátyás király.

incselkedett ellene, háborút indított Ausztria ellen s elfog-
lalta Beco városát, melyet ostrommal vett be s Bécs váro-
sának, valamint Alsó-Ausztriának ura maradt haláláig.

A nagy király 1490-ben, ~irágvasárnapján halt meg, 50
éves korában. Nyilt szívű, vallásos, igazságszerető fejede-
lem voll. Szavát soha meg nem szegte; amit igért, azt
megtartotta. Igazságot szolgáltatott szegénynek, gazdagnak.

Hogya nép ügyeivel, bajaival megismerkedjék, többször
álruhában beutazta az országot s jaj volt, ahol rendetlen-
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séget tapasztalt; házi körében egyszerűen élt, de idegenek

előtt nagy fényt fejtett ki. A tudományoknak is nagy pár-
tolója volt. PozsonybanyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfőidkolá t, Budán pedig nagyszerű
kánqotá r t létesített, mely Európa-szelte híressé vált. Mátyá
a kéziratok lemásolás ára rendes íródiákokat tartott s csupán

könyvmásolásokra elköltött évenként 30,000 arany forintot;
Mátyás Budán könyvnyomó-intézetet is állított fel. Nagyban

pártolta a művészetet is. A nép valódi atyját vesztette benn~
s kedves emléke örök Időkre fenn fog maradni abbanrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa

maig is élő közmondásban : «Megha lt Mátoá» kirá ly,

a z: igaZ:dág fl)

Matyád kirá lqrol sok tréfás adomát jegyzett fel akra
nika. A többek között egyszer Mátyás GSmó'rben időzvén
fényes lakomát rendezett az összegyűlt nemes uraknak
Ebéd közben éltették a királyt, a hazát, a főurakat ; csupá
csak a népről nem emlékezett meg senki. Mátyást, az iga
ságost, bántotta ez az eljárás. Befejeződvén az ebéd, Má
tyás a szőlőhegyre való sétára szólította fel az urakat, kil
midőn mind együtt voltak a szőlőhegyen, kapát adott mind·
egyik kezébe s ő maga is derekasan hozzálátott a kapálás.
hoz. A szekatlan munka azonban hamar kifárasztá az úri
munkásokat s rimánkodva ~kérték a királyt, hogy mentss
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fel 6ket a kapálástól, Ekkor Mátyás 'mosolyogva fordúlt az
.urak felé s .arra intette őket, mikép gondolják meg, hogy
mennyi verejték' között" küzd' a szegény munkás nép s em-
lékezzenek meg jövőben a munkás földnépérél is. - Egy
másik eset, azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ' merészségéről tesz tanúságot. A krónika
feljegyez te, hogy Bécs ostroma 'alkalmával egyszer ál-ruhába
öltözve, -kémkedni bement' a városba. A bécsiek ezt meg-
tudták ~ keresték mindenfelé, mialatt ~Htyás~ .mintVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« to t .

fu o a ro s » , kereket hajtva maga előtt, úgy ment ki a nagy
kapunál álló őr előtt, aki még kaput is nyitott s még rá is
húzott egyet a hátára ezekkel a -szavakknl : «épen, olyan
orrod van, ~nint Mátyás királynak».

Mátyás ~király. pénze. '

Pór-lázadásponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a "li:uruc-Idrály". .
, .. - ~. ,

, Mátyás királlyal nemcsak az igazság tünt el, de sírba
szállt a magyar dicsőség is. , ,

lJ. Ulászló gyenge lelkű, gyámoltalan király volt. Akár-
mit jelentettek neki, mindenre csak azt szokta mondani:
«dobzse», ami cseh nyelven annyit tesz: «jól van 1» Azért a
«nem bánom, hagyján» királyt elnevezték «Dobzse László »-
nak. Minthogy pedigyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA((Q gyáoaJágga l egy nyomon já r a
JzegénYJég io » , megtörtént vele, .hogy néha jóravaló ebéd
sem került az, asztalára s gyakran Szapolyai' János nádor
küldött neki egyetmást, nehogy éhezzék a m,agyar király. ; ,
Ellenben a főurak biborba, aranyba öltözködtek : kikerült,
mert rabo-lt mindenki; a föld népét elnyomták, a haza sorsa
pedig hanyatlott s ~gys.zer csak vérszemet kaptak a tó"rók61,,·
IS. K in iz o i Pá l és Drá fJ fy aprították ugyanőket, de egyszer
csak.meghalt Kinizsi es a törökök még sűrűbben háborgat-
ták az onszágot, mire .Bakács <Tamás esztergomi érsek a
páp a engedelmével «kerecztes háborus-v hirdetett a törökök
ellen s íővezérül DóiJa Györgyöt)ette meg, aki alatt. aztán
kitört a «por láxadás», .
. Dózsa György, a kuruc-király, egyszerű székely szü-

letésű, derék katona volb; amiért a király már előbh nemes-
séget, díszruhát 'és arany nyakláncot ajándékozott neki. Mi-
(lőn kihirdették általánosan a török ellen a keresztes-hábo-

, ~ ~
-. ..:
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rút,' a pórnép elhagyva mezei munkájál, tömegesen tódult
Dózsa zászlója alá; ruháikra «posztó keresztet» varr-tak, ami-
ről azután - aIatin «crux)) szó után - «kuruc e-oknak ne-
vezték őket. Sok; kasza-kapakerülő csőcselék csődült így
össze, akik ahelyett, hogy a törökök ellen mentek. volna,
földesuraikra rohantak, mivel azok velük azelőtt rosszul bán-
tak, avagy mert nem akarták őket elereszteni, nehogy föld-
jeik műveletlenül maradjanak. Az így keletkezettyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApor iáxadáo
iszonyú pusztításokat vitt végbe; a pórnép mint szilaj vad
gyilkolt, pusztított s Dózsát kirá lqnak kiáltotta ki.

Csakhogy «amennyit a kerek fói, annyit a lá», Szapo-
lyai Jánosnak és Báthori Istvánnak sikerült ezt, a gyülevész
népet szétrobbantani. Dózsát elfogták s eljött a szám adás
boszuló napja. Mivel rövidlátó elkapatottságában király
akart lenni, izzó vastrónra ültették ; fejére tüzesített vas-
koronát nyomtak s kezébe izzó vaspálcát adtak, testét pedig
fogókkal csipdesték s azután ráeresztették kiéhezett cinkos-
társait, akik rettenetes étvággyal fálták a reájuk iszonyúrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\

1 kínok között nevető «kuruc-kirá lpt», Iszonyúan kegyetlen
volt a föld népe, de uraik sem voltak' különbek. _

A kuruc háborúban 70 ezer pór veszté életét. Sajnos,
hogy a bűnösökért ártatlanok is szenvedtek. A pórnépet ez-
után terhes rabszolgaság alá vetették. A robotot és dézs-
mát megszaporították, a jobbágynak egyik helyról a másikra
költözni nem volt szabad s jobbágy ember gyermeke hiva-
talra nem juthatott.

A mohácsi vész szomorú emléke II. Lajos nevéhez
fűződik.

Lajos csak 10 éves volt, midőn trónra jutott. Szeren-
csétlensége volt, hogy gondos felügyelet nélkül nevekedvén

fel, rosszlelkű tanácsadói rossz irányban vezett6'k nevelé-
sét; mulatságból-mulatságba vitték s a munkát .megutáltat-

ták vele. Eközben a főurak azt tettek, amit akartak; az
erős elnyomta a gyengét; adót nem fizettek; a király jöve-
delmein osztoztak a főurak: ami pénz a kincstárban volt,

azt elpazarolta maga a király; megtörtént, hogy ,egyszer

egy sólyommadárért 40 ezer aranyat adott, önmagának pedig
sokszor, nem volt egy pár lábbelire való pénze. Így rohant
az ország önveszte felé. A bajt növelte még az az eset is,

hogy Lajos egy török követet kémnek tartván, azt oktalanul



elfogatta és börtönbe vetette,
amire a török szultán, II. Szoli-
mán, szörnyű haragra gerjedt,
s haddal támadta ,meg Magyar-
országot, s ennek folytán be-
következett ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmohácoi gyászos

veszedelem.

Szolimán 300 ezer emberrel
rontott az országba. A magyar
király kapott fűhöz-fához ; meg-

hordoztatta az országban aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( ( { : Ié -

red ka rds-oc ; mire aztán nagy-
nehezen összegyűlt mintegy 24
ezer ember a király táborába,

melynek fővezérségévei Tomory

Pá l kalocsai érseket bízták meg,
aki azo~ban azt a nagy hibát
követte el, hogy nem várta be
Szapolyai - János segédhadát,

szembe szállt az ellenség óriási
hadával.' A mérközés Mohács

mezején ment végbe 1526-ik évi
augusztus 29-én, János fejvétele

napján.
Szép csendes, meleg nap

volt. A király a veszedelmet

mintha előre sejtette volna, mi-
dőn a hadi sisakot a fejére tet-
ték, elsápadt s konyhamesteré-

nek arra a kérdésére, llOgy hol
készítse el az ebédet, azt fe-
lelte: «lsten tudja, hol fogunk
ma ebédelni». A csata délután
3 órakor kezdődött. A magya-
rok, mint a villámfergeteg ro-

hantak a törökre s egyszersmind a halál torkába, mert alig
másfél óra alatt. 400 török ágyú golyózápora és a hatalmas

török sereg teljesen tönkretette a magyar sereget. Elesett
7 főpap, köztük Tomory Pál érsek, 15 zászlós úr, 50Q ~lQ.•

II. Lajos arcképe és páncélja.
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kelő nemesrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés 20 ezer kozvitéz.-Aki életben maradt, futott,

, amerre látot~. A futók között vólt La jos kirá ly is, aki elérvénVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I a Csele nevű mocsáros patakhoz, midön azt át. akarta ug-

ratni, lova hanyatt esett 's a király, lóvával együtt, az iszapos
mocsárba 'fulladt. Így hullott ~l a nemzet' dísze, virága, s

így lett «nemzeti nagy létünk nagy temetője Mohács».
A török a mohácsi vész' után' rombolva pusztított,

rabolt, gyilkolt mindenfelé. Ekkor történt, hogy Doboxi

M ih á lu , nehogy nejével együtt török kézbe kerüljön, először

II. Lajos uotuestének meqtatátása.

nejét, saját kérelmére, kardjával szíven. döfte, maga pedig

az ellenség közé rohanva, drágán adta életét. Szolimán csak a
tél közeledtével takarodotl ki; az országból temérdek kincset

vivén magával; -egyebek között Mátqá» kónyoiá rának nagy
része is Konstantinápolyba került.

+:

Az Árpádház kihaita után, vegyes házból, úgymint:
cseh, bajor, olasz, luxemburgi, habsburgi, lengyel s magyar
házakból, 1301-től 1526-ig, a nemzet szabad választás jogán
13 király kormányozta az ország ügyeit. . '.
. A nemzet legkitűnőbb fejedelmeit az Anjou- és a Hu-
nya~i-ház adta,. : _ - v

, I
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A mohácsi gyászos veszedelem után pártokra szakadt.
a nemzet. Egyik részyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS:zapolya i Já !l0ó erdélyi vajdát ismerte
el királyul. A másik rész ll. Lajos sógorát: H aboburqi
F erdiná tidot választotta királyn.ak. Azalatt pedjg, míg a
két ellenkirály párt ja egymással civakodott -- a tó'ró'l~ó'k
1541-ben elfoglalták Bu daoá rá t. Ettől az időtől fogva közel
másfél századig, török uralom alatt állo tt Magyarország.

A törökök Budavár könnyű
szerrel való elfoglalása után na-
gyon elbizakodtak. Ezután már
Bécset is el .akarták foglalni.
Azt is reménylették, hogy az
egész országgal .hamarosan el-
bánnak. De nem így törtérit.
A magyarokban felbuzdult az
ősi vitézséS- s kemény harcok
fejlőd tek lu.

Jur isicsVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ik lá o Kőszegnél
(Vas várm.), - Losoncaq István
Temesvárnál, - Szon dij Gyó'rgy
Drégelynél (Hont vármegye),.-
Dobó Istoán EgevnéL -' Zrinyi
M ik lá s Szigetvárnál vivtak hősi
harcokat il önfeláldozó tusát "a
törökök ellen.

ZrínYI Mlldós regl ne-
mes nemzetségből származott,
mely Zerin vártol nyerte ne-
vét. Már ifjú korában kitűnt - .

vitézsége által. A szigetvári várparancsnokságot átvevén,. I

gyakran megverte a batárszéleken csatangoló. törököket,
amiért Szolimán boszút forralt ellene s 90 ezernyi sereg
élén, 300 ágyúval, személyesen ment Szigetvár ostromára.
Midön .a törökök' a yár alá értek, Zrínyi összehívta 2500

lőre menő népét s megesküdtette őkel,.hogy a várat. utolsó
esepp vérig védelmezni fogják. Az ostrom 1566. évi- augusz-.
tus hó 7-én megkezdödvén,' folyt 32 napig, A . török'

többször fölszólította' Zrínyit, hogy adja meg magát; de
ZlÍnyi esküjéhez híven, nem alkudotts a török levelét tűzbe

dobta. Újra meg újra kezdőd6tt az ostrom ; a faivak repe-

,
I

Zrfn),j illiJdó. sisakja szablyája, és
dojmánya.
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deztek, düledeztek.: dc á varban levők nyomban kijavítot-
ták. Még az Öreg Szelimán is, hogy katonáit lelkesítse, lóra
emeltette magát, de hasztalan. A törökök ezrenkint hulltak,
de nem boldogultak. V égre is a sok lövöldözés lerombolta
a' bástyákat és ily módon Zrínyinek nem maradt más vá-
lasztás, mint gyalázatos fogság, vagy dicső halál. Ö ez
u többit választotta; felöltözött várparancsnoki diszruhájába
fejére' szép kócsagtollas kalpagot tett s bibor mentéje zse-

bét megtömte aranyokkal, «aki levetkőzteti ne panaszked-
hassék a csekély zsákmány miatts; azután magához vette

a vár kulcsait s egyik kezébe kardot, a másikba zászlót
cagadva.s lelkesító beszédet tartott bajtársaihoz, mire meg-
nyittatván á kapukat, kirohant vitézeivel ajtörökre: A. harc
'rövid, .de heves volt. Maga Zrinyi fején és mellén meg-
sebesítve, Iiósiesen elesett a hazáért. A vezér példáját követ
ték 'bajtársai is, kik, hatnak kivételével, szintén bajnokilag

rmultakki. Zrínyi fejét a török' vezér levágatván, elküldé

Miksa királyhoz, azzal az izenettel, hogya holttestet hős-
höz illőleg, tisztel~ttel fogja eltakarítani. A töröknek 25
ezer emberébe került Szigetvár bevétele. Szelimán. a diadalt
nem élte meg, mert az ostrom alatt, némelyek szerint

afelett való haragjában, hogy a várat nem tudta bevenni,
meghalt (2 éves korában.
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Miksa ezután békét kötött mind a törökkel, mind pedig.
János Zsigmonddal, aki Erdélyt megtartotta fejedelmi cím-
mel s Erdély ezentúl is, mint már Szapolyai János óta,
független, önálló fejedelemséggé lőn.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VI. Az alkotmány és vallás-
szabadság védelme. /

Nem volt elég, hogy a török pusztította az országot,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I a bajokhoz még vallási villongások s alkotmányjogi sérel-

mek is járultak.

A protestáns val1ás már .a mohácsi vész előtt kezdett
terjedni Magyarországon, Miksa, Rudolf ésSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Mátyás kirá-
lyok uralkodása alatt pedig annyira megerősödött, hogy a
főurak nagyrésze is a protestáns vallás híve volt.

A protestáns vallásnak s a nemzeti jogoknak kiválóarí
Erdély fejedelmei és pedigyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABocólwy Iotoán, Bethlen Gábor és
T,Rákóczy György voltak b uzgó pártfogói. A kath. vallás érde-
kében pedig Páamánu Péter esztergomi érsek tett legtöbbet.

Pázmány Péter született 1570-ben. Nagyváradon, pro-
testáns szülöktöl. Már kora ifjúságában a katholikus val-



46zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lásra tért át, utóbb pedig a jezsuita-rendbe lépett. Bő tudo-
mánya, elragadó szónoki tehetsége és kitünő tolla által
sokat használt a katholikusoknak.yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Ka lauz»rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcímű mun-

kája, beszédjei és vallási vitai~ataí által sok előkelő csalá-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, I

dot visszatérített. A bibliát is Káldy Gyó'rgy az ő buzdí-
, tására fordította le, magyarra. Egyházi érdemei következté-
ben II. Mátyás esztergomi érsekké nevezte ki. Pázmány a

tudományokat is hatalmasan pártolta: Bécsben papnevelő-
intézetet 'alapított, mely nevéről a «Paamaneum» .nevet
nyerte ; a tudományok emelésére pedig Nagy-Szombatban

százezer forinttal egyete-
met létesített. Ezt az egye-

temet később Budapestre
helyezték át s megbővítve

fennáll jelenleg is.. 't

Bethlen Gábor régi'
/

nemes családból szárma-
zott. Ész, erő és ügyesség
által nevezetes szerepet ját-
szott Erdély történe tében.

Mint fejedelem igazságos,
a munkában fáradhatatlan
és takarékos volt, aki szá-

mos hadjárata és építke-'
zése mellett is halála után

Bethlen Gábor. egy millió forintnál többet
. hagyott hátra. A protestáns

vallás érdekében háromszor is felkelt a bécsi udvar ellen.ide
azért oly-türelmesnek mutatta magát, hogy még saját házában
is megtűrte a jezsuitákat. Káldy György jezsuitának, amagyar
biblia fordítójának, könyvsajtó felállítására költséget is adott
Iskolákra is sokat költött : végrendeletében a 'fehérvári fö-
iskolának 75 ezer tallért hagyományozott .. Mint hadvezér

.-nemcsak bátor és szerencsés, hanem előrelátó is volt; s
vitézeit, amennyire lehetett, kimélte, Kormánya alatt Erdély

nagy hatalomra, tekintélyre és jólétre emelkedett.;' :
1<

.. A villongásoknak a linxi béke vetett végett 1645-ben,
, mely általa protestánsok teljes' vallásszabadságot nyertek.

• I
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A törökök már másfél század óta nyomorgatfákhazánkat :
de végre 1. Lipót uralkodása a1att letűnt szerencsecsillaguk,

A törököknek ebben az időben annyira menta vakmerő-
ségük, hogy még egyszer megkisérlették Bécset is bevenni,
melyet azonban grófyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStahremberq hősiesen védelmezett:

Ezalatt Lotha r inqia i Károly herceg csapatai egyesülve
a hős' Szobieszky lengyel király hadaival, egyesült erővel
elűzték Bécs alól a törököket 1683-ban. .

E szerenesés győzelem után Loth a r inqia i Károly Buda-
várának felszabadítását tűzte ki célul, ahol a törökök erő- ,
sen tartották magukat s gyakori harácsolásaikkal sanyar-
gatták a környéket, Vezérlete alatt 92 ezernyi keresztény
sereg gyűlt egy be, köztük 20' ezer magyar vitéz. ~

Budavárát 15 ezernyi törökkel Abdurrahman hasa- vé-
delmezte, aki hősies ellenállást tanusított. Budavárát a
királyiak 1686. évi szeptember 2-án vették be erős ostrom
után, s így másfélszázad után onnan a törökök kitakarod-
tak. A főroham alkalmával a vár északi oldalán F iá th.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ánoo,
a györi várhajduk őrnagya volt az, aki 60'0' győri hajduval
a várba legelső hatolt be; a feh-érvári kapunál pedig
Ramocoaháaq Endre magyar vitéz, A törökök elleIl;;_való
vitézségével nagyon tünoöI{ölt Petneháxq Dáoid huszárezre-
des is, akiról azt szokták mondani a német generálisok:
«Ez nem ember, hanem oroszlánrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!»

Buda visszavétele után a királyi vezérek egyre verték
a törököt. Végre Savoyai Eugen herceg Zentáná l végső csa-
pást mért' a törökökre, kik közül harmincezer, maradt a
csatatéren. Ekkor a törökök békéért könyörögtek, amelyet
Karlovicon 1699-ben meg is kötöttek, A békekötés szerint
a török lemondott egész Magyarországról, az úgynevezett
temesi bánság kivételével. .

A magyarok azonban naffi!_áldQzatot voltak kénytelenek
hozni az' országnak a török iga alól való felszabadításáért.
L Lipót azt kívánta, hogy töröltessék el az aranybullának
az a végso pontja, mely szerint, ha a király ri'leg nem tartja
a törvényeket, a nemesség -fegyveresen is ellenállhat. To-, I

vábbá azt is kívánta.Tiogy a magyarok mondjanak le,! sza- \
bad királyválasztási jog-ról. Az 1687, 'évi pozsonyi ország-
gyűlésen a rendek, bár nem' szívesen, de mégis beleegyez-
tek a király kívánságába s kimondották, hogy a király-
választási jogot eltörlik s a Habsburg-ház fiágának örökö-
södését elismerik. A rendek ott. nyomban ki is kiáltották
József kir. herceget' öröklő királyna];



Attól iaz idötöl fogva, hogy a magyarok lemondottak aVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
szabad királyválasztási jogról, 1. Lipótés 1. József egyre
nyirbáltak .az ország jogait .

. Az elégületlenség Lipót korrnánya ellen először. ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
We66gJényi-féle összeesküvésben nyilvánult. Ezt az -össze- .
esküvést, azonban hamar feltedezték. Nádasdyt, Zrínyi Pé-
tert, Frangepánt lefejezték s egy darab ideig csend let_t az
országban. ' .

.Ezután II. Rákóczy' F erenc emelte fel a szabadság
zászlaját.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. Rákóczy Fer-enc fejedelmi család. nemes sarja-
déka, született 1676-ban. Ősapja 1. Rákóczy György, atyja
1. Rákóczy Ferenc, anyja pedig a derék Zrínyi Ilona volt.
Már kora ifjúságában harci riadalmak között nevelkedett.
Midőn a császáriak a munkácsi várat, melyet anyja oly
hősiesen védelmezett, elfoglalták, ő is fogságba esett. Ez-
után Bécsben a jezsuitáknál nevelték, az udvar ugyanis pap-
nak szánta. Elvégezvén tanulmányait, nagy utazásokat tett,
mígnem végre atyjának jószágait visszakapta. Erre vissza-
jött Magyarorsz~gba, ahol eleinte távol tartotta magát a
mozgalmaktóI. Történt azonban; hogy az országban a kor-
mány által elkövetett sok törvénytelenség egymást - érte:-

Ezért az elégületlenek ~ beregierdőben ősszegyűlvén, fel-
vették a «kuruc» nevet s felszólították II. Rákóczy Feren- .

cet, hogy fogadja el a kurucok fővezérségét, aki ezután ki
is tűzte a szabadság zászlaját, ez alatt a jelszó alatt: «Istenér t,
hazáér t, kirá lyézÚ. Kuruc-seregeinek legvitézebb vezérei:
Károlyi, Vak Bottyán' és Bereseiur i voltak. A kurucok

hada 'ezután egyre győzött a «labancoko-tiei; nevezett csá-
száriak fölött. 1. J o z o e f. mindjárt kormánya kezdetén békére

szólította fel a kurucok vezérét, aki hajladónak is mutat-
kozott erre. De barátja, Bercsenqi M ik lo c , hevesen ellenezte

a békét s a_szenvedélyek annyira elhatalmasodtak, hogy az
«ónodi or6zággyűlé6»-en Turóc megye követeit összevag-
dalták, mivel a kibékülés mellett beszéltek. Az ónodi gyűlés

ezután 1707-ik évi június 14-én József királyt ezzel a saját-
ságos felkiáltással: «ebrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAum fakó f» trónvesztettnek nyilvá-
nította, Rákóczyt pedig az or6zág fejedelmének választott
ták. Azonban Rákóczynak ettől az időtől fogva hanyatlani
kezdett a szerencsecsillaga; XIV. Lajos francia király cser-
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ben hagyta, a pestis is megtizedelte táborát s a kurucok is,
egymás után pártoltak el töle.. Végre hadvezére Károlyi

SándoryxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASxa tmárban. 171l-hen megkötötte a békét, mely
véget vetett a «kurucháborún-ues: A kuruc ok letették a-j
hűségi esküt s átadták kuruc zászlaikat.. A, bécsi udvar'

Rákóczynak is kegyelmet igért, azonban Rákóczy a hűségit
esküt megtagadtá. ,s elhagyva hazáját, Mikessel, Bercoeruji-
vel, Sibr ikkel s több hű emberével, a Marmara-tenger mel-
lett, Rodostoban élte le életének utolsó éveit, ahol egyedül
a vallásban és munkában talált vigasztalást. Meghalt-Bú

éves korában. Tetemeit Konstantinápolyban, az akkori jezsuita
templomban tették örök nyugodalomra; hős lelkű anyja,

Zrínyi Ilona porai mellé. Két fia' maradt, József és György"
kikben aztán kihalt a Rákóczy-család fejedelmi ága,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

VIlI. A nemzet és kir. ház rueu-
békétése.

A kuruc háború után békés napok következtek a nem-

zetre.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. Károly, aki rokonszenv és bizalom között fog-
lalta el a trónt, mindenekelőtt elismerte a szatmári békét
és megigérte az 1712-15. pozsonyi országgyűlésen, hogy
az ors~got saját törvényei szerint fogja kormányozni. _

IntézKed.ésel közül nevezetes, hogy ő állította fel a
kerületi tábláka t, Pozsoriyban pedig újjászervezte a kir. kan-
celláriát és helqta r tá tanácsot, melyet később Budára tettek áto

Károly legnevezetesebb intézkedését az új trón örökö-
södési rend megállapítása képezi, mely «pr-aqmatíca sane-
tío: név alatt ismeretes. Mivel ugyanis fiörököse nem volt,
nehogy halála után trónvillongások származzanak, még éle-
tében oly trónörökösödési szabályzatot dolgoztatott ki, mely
koronáinak örökségét leánya részére is biztosítsa. A női
örökösödési szabályzatot, valamint az osztrák tartományok,
úgy a magyar rendel. is elfogadták s a pozsonyi ország-
gyűlés 1722-3-ban törvénybe iktatta, de azzal a kikötéssel,
hogy minden uralkodó megkoronáztatása -elött esküt köte-
les tenni a magyar alkotmányra.

A pragmatica sandio eszérin t oly kétoldalú szerződés
az uralkodó család és a nemzet között, melynek mindkét
félre kötelező ereje van. Ennek a törvénynek alapján III-i~

va rgv~~: A ma~lIa rok tör~. V. tif r i. o t. Sli.' f
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Károly halála utányxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAleánya ,_Már ia Teré: tia "leU Magyarország
királyává. ~ - cponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mária Terézia, az új trónörökösödési törvény szerint
. jogosarÍ foglalta el a királyi széket (1740): Azonban az euró-

pai ,--államok legnagyobb része, mindjárt trónralépte alkal-

mával, nem akarta elismerni' a' trónhoz való jogát s min-
denkép meg akarták őt fosztani örökös tartományaitól. Ugyanis
a porosz király, a szász választófejedelem, a: bajor féjedelem,

a franciák," spanyolok és szárd ok titokban az IrántkötöUek

Mária Terézia szebr-a Pozsonyban.

szövetséget, hogy az osztrák-német tartományokat maguk
között felosztják, úgy, hogy Mária Teréziának alig maradt
volna több a magyar királyságnál,

Ellenségei között leghatalmasabb volt II. F r igyed porosz
király. A veszély egyre nőtt. Az üldözött ifjú királynő ebben
a szorongatott helyzetben egyedül a magyar nemzetb-e ve-
tette bizalmát s 1741-benországgyűlést hirdetett Pozsonyba
Itt a bánatos királynő magyar gyászruhában, fekete szőnyeg-

gel, bevont. trónon fogadta az ország rendjcit s megható

hangonrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAígy szólott a rendekhez: «Lehetetlen tovább elhal]-
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gatnom a .veszélyt, mely : szem'éli~rdet, gyermekeimet es

országunkat fenyegeti. Mjndenkitől elhagyatva, I:oí{Q~ok és
hűtlen szövetségesek által megtám adtatva, a ti hűségtekhez
folyamodom s a ti vitézségtektől várok szabadulást!» A szo-

morúkirálynő lelkes szavai annyira meghatottak -3. magya-
rok szívét, hogy fellelkesülve, kivont karddal, a trón köze-
lébe sereglénele s kimondották egy szívvel, egy lélekkel azt

az' örökké .nevezetes szózatot:yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÉletünl"etVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe ó vérünket kirá -

lyunkdr t Már ia Tereziáer t 1» Ugyanekkor ---Mária Terézia

férjét, Lotha r inqia i Ferencet,
a királynő mellé kormánqao-

tá rsul ismerték el. Ugyanekkor '
mutatta be a királynő .fó:zóef

nevű fiát is a rendeknek. ezek-
kel a szavakkal: «Ezt a kincse-
met is örömmel ajánlom fel az
ország rendeinek».

A - magyarok ezután dere-

kasan beváltották, amit igértek.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A nemzet sok ezernyi hadat állí-
lott ki, mely a bajorokat és
franciákat kiverte .Csehország-

ból, sőt magát - Bajorországot
is megszállotta. A magyar csa- Il. J6zsef csásaár,"

patok diadalmasan végezték be
a háborút, melynek az lett az eredménye, högy Sziíéz.ia
kivételével, Mária Terézia örökölt országait mind meg-

Lartotta. Mária Terézia ezután hálás szívvel vallotta be, hogy
~Isten után minden .szerencséjét az ősi magyar vitézségnek 1\
tulajdonítja». '-

Mária Terézia a magyarok hűségét azzal~kodott
meghálálni, hogy a~ ország anyagi jólétét nagyban előmoz--
dítá. A népokta tá st ó a kdxepiskoláka t rendezte; a hanyatlott
egyetemet Nagyszombatból- Budára helyezte át és kor-

szerűen - újjászervezte s kiegészíttette. Magyar nemes

ifjakból királyi testá rseqet állított. A jo1>l>ágyok terheit ne-
meslelkűen könnyítette. O szüntette meg az úgynevezett

. «bpó:zor l"ánypörök»-et. Szóval, iparkodott a- műveltséget
emelni. Azonban kormányzásának voltak szomorú követ-

4*



IX. A mairqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMagyaro~~szágmeg-

alakulása.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1i:::!

kezményei is. Uralkodása alatt Becsbe költözött fpurainl,. ~
egészen elnémetesedtek, Voltak főurak, akik nevüket sem

tudták magyarul kimondani s elfeledték az édes hazát, mely
őket táplálta.

Mária Terézia után fia, II. József következett a trónon,
de mivel magát meg nem koronáztatta, jogosan nem illette
meg a királyi cím. Elnevezték «kalapos kiráJy»-nak. Egész

. t uralkodása al otmánysértések hosszú láncolatából állotl
A magyar alkotmányt felfüggesztette. A magyar nyelv

helyett a német nyelvet tette hivatalos nyelvvé, sőt az orszá-

got teljesen ne akarta olvasztani az osztrák birodalomba.
Az egyházi ügyekbe is belenyúlt. Több szerzetes-rendet el-
törölt. A protestánsoknak azonban biztosította a szabad
vallásgyakorlatot. Behozta az iparszabadságot s a céheket
eltörölte.

Voll benne sok jó szándék is. De tervei balul ütöttek
~ ki. Halálos ágyán rendeleteinek legtöbbjet visszavon ta.

József császár nemzetellenes törekvései után a nemzeti
ébredés és átalakulás korszakaSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Lipót kormányzásával
vette kezdetét. -

Az ő uralkodása alatt az 1790/1. évi országgyűlésen tör-
vénybe iktatták, hogyyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Magpa rorJzág független, szabad
á llam, .melq oemini má j orsxáqnak a láoetoe nincoen J

melyet nem ánkeruje» rendeletekkel, lianem egyedül sa já t
toroénoei éJ saokáca i saeiint kell korm árujoxni». Kimon-
dották, hogy a király, trónralépése után, hat hónap lefolyása
alatt, magát megkoronáztatni tartozik. Elhatározták, hogy
orJzággyűléJ minden harmadik évben tartassék s adót és
ujoncot csak itt lehet az országra kivetni, Ugyanez a gyűlés
a protestánsok szabad vallásgyakor1atát s egyházi önkor-
mányzatát újra megerősítette. Elrendelték, hogy ezután a
felsőbb iskolákban a magyar nyelvnek külön tanára is
legyen.

A király ezeket a törvényeket 1791-ben megerősítvén,
a nemzet áldotta a «bölcs és jó fejedelmei».

Az átalakulás munkáját időközben megakasztották I-ső
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Napoleon francia császár háborúi, melyek sok gondot adtak
1. Ferenc ausztriai császár és magyar királynak is. A há-
borúk bere.ieztév-el-~e-Boon-ismét tovább folyt az átalakulás
áldásos műve. ~----

-X-magyar nemzet ujjászületésének áldásos munkája _
serényen folyt V-dik Ferdinánd uralkodása alatt is. A ha1adás
üdvös eszméinek előharcosai : gróf Szeehetuti Istoán, Deák
Ferenc és Kossuth. La jos voltak, kiknek alkotmányos törek-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ivéseit buzgón támogatta s közvetítetteVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ó: tóef nádor . A nem-
zeti lelkesedést a nemzet kiváló költői tartották ébren:
Kölcóei, Vöröómar ty, P etőfi, Arany.

József főherceg nádor.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

József leír. herceg, mint az ország nádora, ötven
"esztendeig viselte fontos méltóságát, örömére a nemzetnek
s javára a közügyeknek. Állandóan Magyarországban lakott,
melyet édes hazájának tekintett. Védője volt mindenkor az

alkotmánynak, súlyos bajokban közbenjárt a trón és nem-
zet között s gyámolítója volt minden társadalmi nemes
eszmének. Hálája jeléül a nemzet ércszobrot emelt emléké-

nek a nevéről nevezett téren.
A nemzeti haladás nemes bajnoka vol:,.gróf Széchenyi

István is.
Széchenyi István, akit Pest vármegye gyűlésén

Kossuth Lajos nevezett először (c!egnagyobb magya r»-nak,
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született, 1791-ben Bécsben, ahol atyja Széchenyi Ferenc,
aki ayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANemaetiVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM u a e u m o t alapította, abban. az időben- fö-
hivatalnok, tartózkodott. .

Már serdülő ifjú korában a katonai pályára lépett s a
francia háborúk all~almával sok ütközetben vett hősies részt.

'v égre 14 éves -szolgálat után visszalépett a katonai pálya-

ról s mint magyar főnemes, az ország jólétének emelését
tűzte ki magának célul .

Először az 1825-iki országgyűlésen szélalt fel, ahol
csakhamar magára vonta az. egész ország flgyelrnét, Midőn
ugyanis a november 3-dikán tartott kerületi ülésen több

-szónok arról tanakodott, hogy

miért nem gyarapszik a ma-
- gyal' nyelv, Felsőhükki Nagy Pál

azt a megjegyzést tette, bár fel--

állítaná az ország nagyjainak
nemes, áldozata a már reg szó-
ban levő tudományos akadémiát.

Ekkor fölállt gróf Széchenyi Ist-
ván, aki akkor még huszárkapi-
tány volt, s így szólt:

«Nekem itt szavam/nincs,

az ország nagyja nem vagyok,
de ha föláll oly intézet, mely a

Széchenyi István gró!. magyar nyelvet kifejti és segíti
honosainknak magyarokká ne-

veltetését, jószágaimnak egy évi jövedelmét (60 ezer forint)
föláldozom.» ..;'

.: Mikor azt kérdezték tőle, hogy hát miből él, tréfásan
azt válaszolta:

«Majd. eltartanak a barátaim.»
A nemes gróf példája vonzott; mások is szép össze-

gekkel járultak a célhoz s meg volt vetve 'az- Akadémia
alapja. -

További nagyszerű intézkedései 'szakadatlan láncot ké-
peznek: O indítványozta a Nemxeti Sa inh.áa . és Zeneakadémia

létesítését. Az ő ösztönzésére épitették' a budapesti világhírű
lánchidat. Neki köszönhetjük a g ő = )u ijó :t .q .:J f, . a Vaskapu és

a Tisza szabályoz.ásáta budai vár alatt elvezető a laguta t,

- ,,
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a legelsőyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgőzm,a lmot, sok ipa roá lla la tot. a kaszinoka t, a

láoersenqeket. Ö felrázta a nemzetet a· tespedésből; írt
kitünő_ munkákat is, milyenek a «Hiteii:« Vilag»rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés mások.

Kimutatta a helyes irányt, melyen a nemzetnek járnia kell,

ha boldogulni akar.
Azonban sokan félreértették s midön később azt látta,

hogy a haza (hibáján kívül) a veszély szélére jutott, lelkét
kínos- aggodalmak fogták el s -elméjében megzavarodva,

1860-ik évi április 8-án gyászos halállal mult ki. Azt szekta
mondani : «Magya rorózág nem volt) han~m, leóz»).Úgy

legyen s úgy is' lesz, ha. a nemzet az általa Icijelölt ösvé-
nyeken . halacI.. . . .., ~. -

Széchenyí megalapítja az akadémíát.

Magyarország megalakulását s így a nemzet jobbjainak
törekvéseit az 1848-diki törvények vitték diadalra.

Ezekben a törvényekben érvényesüIt a saabadsáq, az
egyenlőóég és teótvér ióég elve. Kimondották a «közös teher-
viselést.a.; A robotot és dézsmát eltörölték. A keresztény
vallásokat egyenjogúvá tették. Erdélyt egyesített-ék Mágyal'-
országgal. Behozták a «népképviseletet» s az ország kor-
mányzására független, felelős miniszter iumot állítottak.

Az ) 848-diki vívmányokban oroszlánrésze volt Deák
Ferenccel együtt Kossuth Lajosnak.

Kossuth Lajos született Zemplén vármegyében Mono-
kon, 1802. szept. 16-án, köznemes protestáns családból.
Atyja a gróf Andrássy-család ügyésze volt. Tanulását Sátor-
aljaujhelyen kezdette. A bölcsészeti tanfolyamot az eperjesi,

a jogi fanfolyamot a sárospataki .fóiskolában végezte s az



ügyvédi vizsgát kitünő sikerrel tette

le. Elragadó szónoklataival a vár-
megyei gy.űléseken csakhamar nagy
tekintélyre tett szert,

Az 1832-1836-diki pozsonyirqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01'-

" szággyűlésen, mint egyik távol levő
főrend követe, az által vonta magára

~z ország figyelmét, hogy az ország-
gyűlés tárgyalásairól írott tudósí-
tásokat szerkesztett s azokat szét-
küldötte az ország minden részébe,
miáltal kiváló an . elősegítette a re-
formeszmék ügyét. Az 1841-diki év-

ben pedig megalapítottayxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPesti HÍT-

Kossuth Lajos. lap cím alatt Magyarország első po-
litikai hirlapját. Ezzel a lappal,

melyben egyre-másra jelentek meg lelkesítö, hatalmas vezér-
cikkei, a reformoknak vezetője, irányitója lett. Eszméinek
diadalát a negyvennyolcadiki vívmányok képezik. .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A szabadság harc.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 6

Az 1848-diki vívmányoknak "nem sokáig örülhetett a
nemzet. A bécsi udvarkörnyezet elkezdett a nemzet ellen
áskálódni. Erre a nemaetiseqek is felbátorodtak s Jellaoich.
horvát bán mint ellenség ütött be az országba. Időközben
V. Ferdinánd lemondott a trónról s azt 1. Ferenc,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ o z o e f

foglalta el. A bécsi miniszterium ekkor odáig vitte a dol-
got, hogy Magyarország alkotmányát felfüggesztették.

Ekkor Magyarország szemben találta magát az osztrák
hatalommal is. Erre aztán megkezdődött életre-halálra

\'1 Magyarország önvédelmi oxabadoáqba rca , Koóóuth La joó
gyújtó szózataira mint egy ember állott talpra a nemzet.
A honvédek: Görgei, K la p k a , Perczel Mor , Guyon, Kmetty,
Bem, Damjanich és Nagy Sándor vezérlete alatt fényes
győzelmeket nyertek szárnos csatában. A dicsőség mámorá-
ban ezután Kossuthot kikiáltották Magyarország kormány-
zójának. Az osztrákok erre,. a szenvedett vereségek után az
orocz. cá r segítségét kérték ki.

A magyarok ekkor tovább már nem birták a küzdel-'
met. Görgei Artur 1849. aug. 13-án Világoóná l lerakta a
fe~yvert. K la p k a György pedi~ feladta Komárom várát. SZQ-
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lr1brÓ~k borultak ekkor :1 magyal' nemzetre,yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa tthyány
Lajost s a 13 tábornokot kivégezték. Kossuth Lajos mene-
kült, Akik pedig idehaza maradtak,' kényszerült megadással
tűrték, az- önkényuralom jogtipró intézk~déseit.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A kiegyezés.

Az, önkényuralom 18 keserves évig tartott .. Időközben
Ausztriát is kemény csapások érték. Csatákat vesztett Olasz-
országban Szolfer inoná l 1859-ben, Csehországban pedig'
Kániggra t:znél 1866-ban. V

Végre a fujedélembelátla, hogy trónját csakis, alkotmá=j'
nyos kormányzással szilárdithatja meg, azért készséggel 1
beleegyezett az alkotmány helyreállításába.

A, kiegyezés módozatait az országgyűlés az 1867-dik évi
kiegy~:zéJ i törvényjava J la tba foglalta össze, melyhez az
uralkodó is hozzájárult. ' .

Ebben a törvényben kifejezést nyert újólag és nyoma~
tékosan, hogy Ausztria és Magyarország között az uralkodó
személye -közös, vagyis ugyanaz a magyar király, aki az
osztrák császár. - ,

A monarchia és a~ uralkodó közös védelmére a Magyar-
Királyság és az Osztrák-Császárség között, kö:zöJügyek gya~
nánt elismerték: a közös hadsereget s a közös külügyet,
melyeknek költségeit mindkét állam fedezi.

A közösügyek elintézését mindkét állam részéről «dele-
gációks-ra bízták. A delegációk évenkint felváltva Budapesten
és Bécsben tartják tanácskozásaikat. Egyebekben a. monar-:
chi a mindkét állama teljesen függetlenül gyakorolja alkot-
mányos jogait.

A nemzet és trón között ezt akiegyezést Deák Ferenc
bölcsessége 'hozta létre. , = .

Deák Ferenc, a «haxa bá lcse», született 1803-ik évi
október hó 17-ikén Söjtörön, Zala vármegyében. Atyját szin-
tén Ferencnek hívták; anyja' Sibrik - Erzsébet volt. Korán'
árvaságra, jutott, anyját nem is ismerte s testvérbátyja, Deák.

Anta l neveltette. Ifjúságát s később férfíkorát főleg Kehidán

a Deák-család ősi fészkében" töltötte. Tanulmányait befejez-,
vén, visszatért szÜlővármegyéjébe, ahol a közjónak szentelt
tevékenységévei csakhamar megnyerte az egész megye tisz-
teletét. A vármegye őreá' bizta a megyei á rva ügyek veze- '
tését s őoly lelkiismeretes pontossággal járt el ebben az

ügyben; hogy. az egész országban a zalavármegyei árva ügy-
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lett a legrendezettebb. Fáradságáért semmi fizetést sem ,fog:1-
dott el. Bá~yjána~, aki országgyűlési követ volt, nagy öröme

'telt benne s midön később megrongált egészsége miatt a
követségrőllemondott, azzal vigasztalta távozáskor barátjait :

«Küldök nektek egy fiatal embert, kinek kis-ujjában többyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

vim, mint egész bennem, öreg bátyjában.» Deák itz'1832-iki

ors.zággyűlésen jelent meg először, s már itt kezdődött bölcs

vez et» ig en ek kerszaka. Küzdött a' kö:zteher6ióeUó, a ; óa jtó-VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 2 a badóá ir ; - a oa llá sfelekeaetek egyenjoguóága ó i l kivá lt-

óágok eltá r leae mellett, Az 1832-iki és 1836-iki országgyű-
_lések nevezetes vívmányai mind az ő nevéhez-fűződnek, akit
«Za la I1;agykövete» címmel szólítottak. Ó volt az, akit az ország
minden vármegyéje megválasztott táblabirá jának. 'Mikór az

első miniszteriumot kinevezték, ő az iga :Zóágüayi tárcát kapta.

Midőn a nemzet később fegyvert fogótt alkotmánya
védelmére, neki nem volt mit keresnie ott, 'hol a fegyver
éle-határoz. Neki a törvény volt a fegyvere s amit -ié48-49-

;ben a harctéren nem lehetett kivívni, kivívta ő 186'h-ben az
"-igazság -fegyverével: a magyal' a lkotmánqoo Ó:iab'adóá iiot.

A nemzeti kiegyezés az ő műve volt. Eszerint Magyarország

\ régi a lkotmánya az 1848-iki törvényekkel együtt helyre volt
állítva. A közösügyek pedig, úgymint a. közös pénz-, had-

. és külügyek, a delegációk megálIapodásai szerint "nyernek
elintézést. Tettdús életét befejezte 1876-dik évi január 28-án.
Temetése királyi volt s a nemzet koszorúkkal halmozta 'el
koporsóját, Deák eltünt, de ~emeó jellemének emléke fenn-
marad mindenkor, .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A 'lioronázás.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

x . Napjatrrk.

/

1. Ferenc J Ó ,zs e f hozzájárulván az 1867. évi kiégye- .
zési törvériyjavaslathoz, gróf Andráoeq-Guula elnöklé~e alatt
megalakította az üj miniszteriumot s 1867. évi június hó

- "
8-án, ~~et örönn-ivalgásaiközött megkoroná':tatta magát.

A koronázás ősi fénnyel a, budavári Mátyás-templom-
ban ment végbe. A szerit koronát Simor J ánoó-hercég..prímás

• .• ?" -'". .
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esztergomi érsek s nádor hiányában, grófyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAndráó(> y Gyula

tették fejére. .

Ezzel az alkalommal, ugyancsak ősi szokás szerint,

fölesküdvén a magyar alkotmány megtartására, fogadta,
hogy a magyar nemzet törvényeit mind maga megtartja,
mind mások által megtartatja, majd meg fellovagolván a
koronázási halomra, a világ négy tája felé irányított kard-
vágással jelezte, hogy az országot s .területi épséget,
bárhonnan jövő ellenséggel szemben meg- fogja védelmezni.

Ettől az időtől fogva eltünt a régi bizalmatlanság ki-
rály és nemzet között s sze~böldogabh io.oI{ reményóben

ringatódzott a nemzet.
A koronázás után a királyi

család évenkint huzamosb időt töl-

Lött a budai várban s a nemzet
által a királyi család számára meg-

vásárolt gödöllői kastélyban:
A királyi család jó szelleme

s az ország szemefénye Erxsebet

királyasszony volt, aki 'a magya-rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!~,
rokat megszerette még a gyászos •

idők napjaiban s nagy része volt

abban, hogy a király szíve felénk 1. Ferencz József (1.867.) ,

hajolt. Részt vett örömünkben,

megtanulta nyelvünket s gyönyörködött költőink műveibcn.
Részt vett bánatunkban, amit egyebek közt azáltal is tanu-

sított, hogy a haza bölcóének koporsójára sajátkezűleg lett
koszorút, jelezvén. hogy ő is együtt' érez a fájdalomban a
nemzettel. Gyászos halála - 1898-ban - mély fájdalommal
töltötte el a nemzetet, melynek védőangyala volt. Emlékét
híven őrzi mindenkor a nemzeti kegyelet.

A magyar nemzet ugyancsak 1. Ferenc J oxse] és még

Erasebet kirá lyné idejében ünnepelte meg, 1896. évben a
honfoglalás lOOO-ik esztendejét. Hogya magyar, mint nem-

zet, a további századok viharait is túlélhesse, 'arra V:111

szükség, hogy a nemzet és királyegyetértsenek s közös erő-
vel törekedjenek a nemzeti jólét gyarapítására. Az alkotmá-
nyos jog védelme alatt így lesz künn hatalmas, benn vi-

rágzó és boldog az ország.
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1 . A mohácsí v é sz ig te r jed ő k o r

á ttek in té se .

A m agya r fö ld le g r ég ib b la k ó i,

Azt a földet, melyen a magyar nemzet letelepült s
amelyen jelenleg lakunk, már sok századdal őseink beván-
dorlása előtt, az őskorban különféle népek lakták.

Ezek az Őskori népek főleg vadászatból és halászatból
éltek. Barlangokban laktak, vagy tavak és folyók mellettzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cölöpó'kre építették lakásaikat.

Az őskori népek emlékeit feltaláljuk azokhan a szer-
számokban,melyeket a mostani nemzedék ásogat ki a föld-
ből. -Alig' van vidék hazánkban, melynek határában elő ne
fordulna egy-egy csiszolt kö-eszköz, kőbalta, melyet .gyak-

,ran mint bűbájos szert használ a babonás nép. Ha a tehén
nem ad tejet, vagy a kis gyermek foga nehezen hasad, a
nép a régiségnek ezekkel az eszközeivel szokta megdör-
zsölni a fájós részeket. A réz- és bronz-szerszámok, bronz-
fegyverek, régi pénzek szintén igen gyakoriak, melyek mind
arról tanúskodnak, hogy itt hajdan más népek éltek, más
élet volt.

A fennmaradt emlékek azt tanusitják, hogy a legrégibb
időben, a Duna mentében kelta eredetű népek laktak. Neveik
után .ítélve, a Duna, Rába sGaram folyók nevei' kelta ere-
detűek. A mai Erdélyben a dákole laktak, azért ez a rész
később Dácia név alatt volt Ismeretes.

Később a kelfákat leverték a rómaiak s elfoglalták a
dunánbuli részt, melyet Pannoniának neveztek. Ugyancsak
a rómaiak .foglaltak el Erdélyt Traján császár alatt, aki az
Alduna szorosánál hidat veretett a Dunán, legyőzte a dáko-
kat és Erdélyt Dácia néven szintén római provinciává tette.

A rómaiak magukkal hozták mindenüvé magas művelt-
ségüket, Ahol megtelepedtek, városokat építettek. Buda ,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
O -S z ő n y , G y if r (Arabona), Saomba thelq, Szekesfehéroá r
(Alba) mind igen népes városok voltak, amit az is mutat,
hogy igen sok régiség és pénz található 'ezeken a helye-
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ken. 6-Buda határában Aquincum romjai szintén arról tanus-
kodnak, hogy itt hajdan jelentékeny római telep volt.

A rómaiak ezen provinciákba magukkal hozták szoká-
saikat s kényelmüket is. Ahol csak letelepültek, vízvezeté-
keket s fürdőket csináltak; fórumokat, szinházakat épí-
tettek, amiről tanuságot tesznek az óbudaizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAmphiiea trum
romjai is; ezeken kívül szorgalmasan művelték a földet,
lecsapoltálc abelvizeket .és mocsarakat; szőlőt ültettek
meghonosították a római műveltség minden , ágát.

A z 6 -b u d a i A m phH ea trum rom ja i.

A m agya r fö ld Jakót a h on fo g la lá s e lő tt . V

A nagy népvándorlás alkalmával, Krisztus után a
V. században a hunok törtek be a rómaiak örökébe.

A h u n ok Balambér vezetése alatL jöttek be ősi hazá-
jukból Európába. Egykori írók szerint a hunok alacsony
termetű, nyers, bátor, edzett emberek voltak. A nyíl keze-
léséhez kitünően értettek. Halászatból, vadászatból és bar-
maik húsából éltek. Testükön állatbőr-ruhát viseltek. Gyalog
nem birtak harcolni, de ha lóra ültek, mintha csak oda
lettek volna szegezve apró, gyors paripaikra. Ha csatáztak,
sebes támadással rohantak előre s rettento lármával ütöttek
az ellenségre. Nyílvesszöjük" biztos halált okozott. A hun
királyok között Attila tündökölt. '.

Attila-' vagy Etele, Bendeguz fia, a hun király, híres
névre tett szert a történelemben. Vezérlete alatt a hunok
elözönlötték Európa országait s amerre csak vonultak,
pusztulás jelezte nyomaikat. A népek «Isten ostoráa-nak
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nevezték s azt szekták róla mondani: «hova lova lép, _ott
fű nem terem többé.»

Attila a Duna és Tisza között ütvén fel- sátorát, csak-
hamar megtámadta a római birodalom keleti és nyugati
részét; legyőztezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT'heodooiuc keleti császárt; Konotantiná -

polyt adóflzetöjévé tette s a Volgától az 'Adriáig és a Balti-
tengerig egy hatalmas hun birodalmat alkotott.

Attilát diadalmas útjában :Aetius római vezér .állította

meg, aki aka ta launi mezőségen, Cha lono-iiiú (ejtsd: Salon-

Leo pápa Attila el6t\.

nál) nagyszerű csatát vivott vele. Ez volt egyike a világ
legvérengzőbb csatáinak. A- csatasíkon sok ezer harcos ma-

radt halva. -
De azért Attila ezután sem nyugodott; csakhamar Olasz-

országba' nyomul, -hol Aquileja városát földig lerombolta ;
majd meg Róma ellen vezette hadait, ahol azonban Nagy
Leo római pápa hatalmas ékesszólásával megkérlelte a dia-

dalmas győzöt, «Mindent meggyőztél - így szólt a pápa -

most kérünk, győzd meg magadat s vonulj ki Olaszország-
ból!» A pápa tiszteletet parancsoló ősz alakja és békés be-
széde csakugyan annyira meghatották a hun királyt, hogy
megkegyelmezett a városnak s vissza vonult a Tisza vidékére.

Itt azonban éppen azon éjjel, midőn Ildikó burgundi



királykisasszonnyal .menyegzöjét tartotta, erős "orrvérzésben
meghalt 453-ban. Holttestét, a monda szerint, hármas':
arany-, ezüst- és vaskoporsóba tették. .

- Attila egyik főjellemyonása az egyszerűség: volt. Míg
főbb emberei a lakomákon arany.- és ezüst-tálakból lakmá-
roztak,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő egy,etlen húsét'eit evett fatálból s ivott rá fakupá-

MI.s f~}iázban lakott .. A 'hízelgést ~em'szenvedhette s mi- .~.
kor égy költö .őt az istenek sorába helyezte, a hízelgő
majdnem halállál lakolt. " . .

Halála után hatalmas birodalma szétbomlott, Fiai:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, Ellák, Denqesicli és' Trnák egymással civako ni kezdtek s
így azután a fölkelő nemzetek legyőzték őket s a nagy hun
birodalomnak csak a neve maradt fenn a történelemberi.

A régi hun birodalmat qermán törzsek foglalták el s
egy egész századon át: qotok, qepidák éó longobá rdok bírták
a Duna-Tisza mellékét. Ezeknek örökébe pedig a VI. szá-
zadban az ava rok léptek.

.~

~ I

Az avarok a hatodik század közepén jöttek be Pan-
nóniába. Leghíresebb vezérök a vitéz Baján khán volt.
- - Az avarok zsákmányból éltek. Rablott kincseiket sán-

'cokkal Jörülvett gyűrűtáboraikba rejtették. Ezek voltak az
úgynevezett avar-sáncok. Ilyen avar-sáncok még mai napig
is láthatók Esztergom vármegyében Bény és Kéménd köz-
ségek hátárában. -,
, ~ Az avaroknak sikerült is legyőzni a szláv és germán,
népeket -:'s visszafoglalták a hajdani hun birodalom nagy
részét.'

Az avar nép csakhamar rettegéssel töltötte el a szem-
széd országokat, míg végre Nagy Károly, a frankok királya,
két hatalmas sereggel reájok tört az avarokra s azokat nyolc,
évi irtó háborúban részint elpusztította, részint kiűzte, ré-
szint pedig 1\ keresztény vallásra térítette s beolvasztotta
az európai népek közé., .

Az avarok után, akik kétszáz évnél tovább fenntartották
magukat; Nagy Károly és utódai, a nérriet királyok, sok .1

földmívelőt telepítettek át az országba. Anémet és a szláv
népek sokáig vetélkedtek afölött, hogy melyikük nyerheti
el a főhatalmat. A szlá}::ok Sava topluk. morva féj~delem alatt '(
már egy hatalmas szláv birodalom megalkotását tervezték. I

De tervük nem sikerült, mert a küzdőtéren megjelentek a . t

IX-ik században a' IlJagya rok s elfoglalták 'ezt a hazát, me-
lyet azután meg is tartottak.
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A magyarok óshazája az Ural- és Altáj-hegység kö-
zött az Qb~"_".fQlyA. mellé kén volt" A JX-dik század második
felében szállásaik:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALebedia és Etelkdx volt, ahol görög, ko-
zár, besenyő, kún, bolgár és szláv népek voltak szomszé-
daik. Ezek a népek foly tim háborgatták a magyarokat, azért
békésebb hazát' keresni elindultak nyugat felé. .

Arp ád fejedelem vezérlete al (!tt , meg is történt a hon-
- foglalás, mely 896-:-aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 \J 9 . években teljesen be volt fejezve.
-/ Zsolt és 1 akóon,y fejedelmek alatt voltak még hadi kalando-

zások, de az augsburgi szérencsétlen csata 'után felhagytak
a harci támadásokkal s I Géza" fejedelem alatt békés idők
köv.etkeztek s a pogány magyarság ~zelidebb erkölcsökhöz
kezdett szokni. \

-
~ "Az ősmaqyarok m űve ltség i állapota,

-A magyar nép eredetére nézve a finn-ugor "népek közül
való, aminek bizonysága az, hogy á magyar nyelv legkö-
zelebb áll a, finn-ugor nyelvcsaládhoz. A magyar nyelv még
Ázsiában sok tdrdk-ta tá r szót is vett fel magába s később"
sok szót vett át a szláooletol is. -

Az ősmagyaroknak volt sajátságos írásuk is. Hosszú-
. kás betűiketIiegyes. tőrrel pálcácskákra rótták. Ez volt az
úgynevezett royá -írás. _ ~ . _

Vallásuk általán pogány volt" de a szó szoros értelmé-
ben bály-ányim.ádók még sem voltak. Vallásuk egy istenségi
volt. A legfőbb lény, lsten, volt náluk minden jó kútfeje.
Az istent úgy fogták fe~,"mint a nép védő urát, mmt a «ma-

,; gyarok istenéj-t, amely név még máig-js él a nép öntu-
.datában ; továbbá Istent, .mint legfőbb «Had-úr r -ei, fegy-
veresen képzelték, aki, a gonoszt nyílával öli meg sa· vil-
lámban Isten nyílát látták. Hittek a gonosz' szellemekben.
A gonosz s~lJem, az á rmány, az ördó:q volt a pusztítás'
szelleme s kútforrása minden bajnak, Ezek mellett még
sok jó és gonosz tündér képezte az ősmagyarok szellem-
világát. . .-

Isteni tiszteletük imák-, énekek- és áldozatokból állt;
áldozataikat folyók, források mellett, ligetek, berkek s er-
dőkben szekták bemutatni. - Legfőbb áldozatuk folt nélkül
való fehér men volt, mely még nyerget nem viselt. Hittek
a túlvilági életben s harcias jellemöket nagyban emeIteaz

· ·a meggyőződés, hogy legyőzött ellenfeleik szolgálni fognak
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nekik a 'más világon. Papjaik, kiketzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«tá ltoJok»-nak .nevez-
tek, -egyszersmind jósai, költői és dalosai 'Voltak a népnek
s így az ősmagyaroknak volt k.QLt...észetük is. Halottaikat
folyólf és források mellé, vagy dombok alján temették el s
ernlékűkre gyász «tort» tartottak.

Unnepélyes szerződéseiket véresküvel erősítették meg,
mely alkalommal_ ereikből vért bocsátottak annak jeléűl,
hogy esküszegés esetére vérük ontassék.. Az ünnepeket és
szerenesés vállalatokat áldomásokkal fejezték be.

Ha azonban a családi tűzhelyet elhagyva, fegyverre kel-
tek az ősmagyarok, minden fegyverfogható férfi kiállott a

,

síkra. Öseink, kik sátrak alatt .s nyeregben töltötték éle-
töket, mint harcedzett vitézek, l!!:kították _párj..Q.kat a harc-
ban; bél' vagy zsold i nem járt nekik, de a zsákmányban

.mindnyájan osztoztak.' _
A magyar sereg: csakis lovasságból állott .. Kedvenc

fegyverök a 'nyíl volt, melyet zápormódra röpítettek elle-
neikre, továbbá .a kard, lándzsa és buzogány. A :vitézségen
kívül az ősmagyar erényekhez tartozott még a szövetsége-
sek iránt való hűség, a bajnoki. becsület, az eskü és az
adott szó megtartása és a vendégszeretet. Voltak a nemzet-
nek hibái' is, melyek _azonban az akkori nyers elet viszo-
nyainak voltak kifolyásai. .aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V a r I lY a s : A m a g y a T o k tör t. V . éti VI. 08: tt. !: i..



A zzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ~pád-házból származott ld rá ly ok kor-a,

,.

AmígzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁrpád fejedelem alatt a magyar nemzet hazát
szerzett magának, Saent István alatt megalakult a magyal' _
keresztény egyház s a magyar királyság. '

Szent Is~ván.f hittérítő, apostoli buzgalmában Bruno,
Wolfgang, P ilqr in s Ada lber t német püspökök támogattá'k.
Az első püspökségek: az eozterqomi, oeoxpremi, győr i,

- pécsi, váci, ka locsa i
~-------------- eBTi, nagyváTadi, coa~

nádi és gyula fehérvá r i
voltak. Az első' kelosto-
rok : Pannonha lmán,
Pecová radon, Z a laoá -
IJn, Bakonybélben és
Zoborhegyenlétesültek.

A magyar királyság
épségót és függellensé-
gét mind a né me t, mind
a görög császárság tárna-
dásaival szemben meg-
védelmezte a nemzet,'

- sőt mi több, az anya-
ország területét mellék-
tartományokkal is nö-
velte. Saent Lászlo
.1091-ben elfoglalta Hor-
oá toroz.áqot s Konoves
Ká lmán már Horvát- és
Dalmátország koroná-
zott királya lett. Ezeken
kívül Booxnia , Szerbia ,

A pécaí püspöki templom. Galicia , Bolq á rorsxáq
. egy része s K ú noroxáq
is a magyar királysághoz voltak csatolva.

, A magyar nemzet szívesen fogadta mindenkor az ide-
genek beköltözését is. pr oiékel ek Erdélyben már' 1092
körül, telepedtek meg. Ugyancsa . r élyben és a Szepes-
ségben I I . Géza alatt, 1147 körül a saáoaok; a tatárjárás
után pedie: 1J :émet bevándorlók telepedtek le a felvidék bá-
nyavárosaihan. Kelet felől bermyők és kűnok jöttek be na-
gyobb számmal s az Alföldön találtak otthonra. Az oláhok
I I . Endre idejétől kezdve- költözködtek be s az erdélyi ha":
vasok aljában ütötték fel szállásaikat.j A magyar nemzet.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l j :
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- kebelébe fogadta' a bevándorlókat, akik szokásaikat s nyel-
vüket- ha megtarfották is, a magyarokkal egységes nemzetet·
alkottakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . -hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M űve lő d é s a z Á rp ád -h á z i Id rá ly ok a la tt .

Az Árpád-házbeli királyok. alatt a műveltség emelke-
dése a kereszténység kifolyása volt. Már Szent István ki-
rály elrendelte, hogy miriden tíz falu templomot építsen.
A templomokkal együtt egyszersmind szaporodtak az elemi
iskolák_ js. Ugyancsak
István szervezte a ma-
gasabb oktatást is ; evég-
ből az általa alapított
zárdák, monostorok és
káptalanok mellett zár-
dai s káptalani középis-
kolákat állított s egy-
úttal ellátta azokat gaz-
dag alapítványokkal.

Ezen iskolákon kívül
csakhamar keletkeztek
felsőbb iskolák is.

Az Árpádok alatt a
bencések voltak az el-
sők, kik zárdákkal bir-
tak; a XII. században
pedig hozzájuk járultak
a premontreiek és cisz-
tercié c, a XIII. százan-
ban pedig a, pálosok, a
ferenciek és a dömések,
A szerzetesek a lelki és
szellemi tanításon kívül
a gazdálkodásban is pél- A jáki templom.

dát adtak a népnek.
_Ill. Béla alatt azon nevezetes intézkedés történt, hogy

rendes udvari kancellárlát állítottak 'fel, ahol rninden köz-
és magánügyet írásban tárgyaltak. Ezen korban'[több ma-
gyar ifjú külföldön is tanult:aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI •

KönyveK (kéziratok) ezen korban még ritkák voltak;
mindamellett mégis léteztek könyvgyűjtemények az egy-
házak mellett s a zárdákban. A világiak közül csak Kálmán
királyról bizonyos, hogy voltak könyvei, innen nyerte «köny-
ves» melléknevét is. .

A kereszténységgel együtt a latin nyelv is elterjedt az

5*
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országban s a tanulás ezen nyelven folyt a magasabb isko-
lákban. Az ország általános nyelve mégis a magyar volt.
Fejedelmeink nejei idegenek voltak- ugyan, s ezekkel mind-
annyiszor id~gene!f i§. Jöttek be az országba, de ezek csak-
hamar sajátjokká tették a~)tteni szokásokat, Az Arpád-ki-
rályok közül csak Péter és II. Endre udvaraiban beszéltek
idegen -nyelven : de a főbbek házainál magyarul beszéltek
s habár Szent István király óta a törvényeket és oklevele-
ket latinul írták is, de kihirdetve bizonyára a nemzet nyel-
vén voltak.

Már a kereszténység kezdetén bizonyára voltak keresz-
tény egyházi magyar énekek is, de ezek, valamint a pogány
vallási magyar énekek egészen elvesztek. Az Árpádok ko-
rából csupán három darab nemzeti irodalmi ereklye maradt
reánk: egy halotti beszéd, egy könyörgés, meg egyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ű z

Máriáról való elmélkedés vége, melyekben megbecsülhetIen
nyelvkinesék rejlenek.' ,

A latin irodalom azonban korán kifejlődött. A történe-
tet .az udvarnál s ezenfelül a zárdákban jegyezgették fel.
Voltak keriratok is, ilyenek: szent Gellért legendája, szűz
szerit Margit élete, ilyen Rogerius váradi esperes siralmas
éneke Mílgyarország romlásáról a tatárok által.

Az Árpádok korában élt két önálló krónikairó is, úgy-
mint: Béla király névtelen jegyzője (Anonymus) és Kézay
Simon. AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Néotelens-t azért hívják így, mert neve ismeret-
len, s hogy melyik Béla jegyzője volt, bizonytalan: néme-
lyek Ill. Béla, mások pedig IV. Béla jegyzőjének tartják.

Ö a magyarok viselt dolgairól írván, előadja ~ magyarok
kijövetelét Scythiából s az ország elfoglalását Arpád alatt.'
Legtöbbet merített az akkor még emlékezetben élt nép-
mondákból s történeti énekekből. - Ké:zay Simon, Kún
László udvari, papja volt s Krónikák Könyve cím alatt leírta
a hún s .a régi magyar történeteket s Kún László korát.

Az Árpádok alatt a szellemi műveltségen kívül szépen
fejlődött az építészet is. A nagyobbszerű építészeti műve-
ket többnyire behivott olasz művészek készíték. E kor épü-
letei az Ú . n. román stylben készültek, így a gyönyörű jáki
templom Vas vármegyében, sa lébenyi templom Moson
vármegyében. Az ipart és kereskedést főleg a nyugatról be-
vándorolt s városainkban letelepedett németek és olaozolc
meg az izraeliták és bolgárok űzték. A kereskedés előmoz-
dítására már Szent István pénzt veretett, később pedig 1. Béla
király egyes árúcikkek árát is megszabta.

Es így az Árpád-ház alatt, habár a nemzet idejének
legnagyobb részét belső s külsö háborúskodások vették is
igénybe, a keresztény hit elterjedésével általánosan fino-

6 8
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multak az erkölcsök, a nemzet simul a műveltebb nyugati
népekhez, fejlődött az állami élet, terjedt a műveltség s
nagyobb tért nyert a földmívelés, ipar s kereskedelem.

, Mindezekért legyen áldott az Ar.pádfiak emlékezete!aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A veg y e s . h á zb ó l szá rm a zo tt k ir á ly o k k o ra .

A magyar királyok az Anjou-házból származott királyok
alatt érte el hatalmának legnagyobb kiterjedését. MárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARober t
Ká roly jogot szerzett a nápolyi és lengyel trónra, Nagy
La joj alatt pedig 1370-ben e8'yesíttetett a magyar és len-
gyel korona. Ugyancsak azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ Idejében telepedtek le hazánk
északi részén a ruthenek,

A nagy király utódai alatt azonban már sokat vesztett
az ország hatalma. Mária alatt 1383-ban Lengyelország már
elszakadt MagyarországtóI s az anyaországra nézve elveszett
Galicia és Moldva is, Zjigmond idejében, Velence ragadta
magához a dalmát partokat s a szepesi városok zálogba
Lengyelországhoz jutottak. Az ő uralkodása alatt költöztek
be hazánkba a cigányok.

A Hunyadiak alatt ismét fölemelkedett az ország. Má-
tyás király megszerezte Morvaországot, Sziléziát s hódolatra
birta Béccsel együtt az osztrák hercegség egy részét is.
Az ő idejében telepedett le hazánk déli részén több minf
ezer oxerb család. ~

A Jagelló-házból származott királyok alatt azonban,
sajnos, ismét hanyatlás állott be. Sorba elvesztek a mellék-
tartományok. Sőt az anyaország területének egy része is
török uralom alá került.

A műveltsőq-emolkedése a z A n jou k é s a

H un yad ia li kor-áhan.

Az Árpád-ház kihaltával jó darab ideig pártoskodás
pusztított". hazánkban, amely idő alatt művelődésről alig
lehetett szó. Midőn azonban az Anjou-házból Rober t Ká roly
jutott a trónra, a béke napjaiban az ország közművelődése
is fejlődésnek indult, Nagy La jos idejében pedig magas
fokra emelkedett.

A keresztény vallás teljes megsz.ilárdulásával s különö- \
sen a szerzetek és azok tagjainak szaporodásával szépen
haladt előre a nép műveltség is. Az iskolákat kizárólag egy-
háziak látták el. Rendes iskolák voltak a zárdákban, a káp-
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talanok s püspöki egyházak mellett. A vallásosság s anyagi
jólét emelkedése mellett terjedni kezdett a művészet is,
úgymint: azzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAepiteozet, szobráoxa t és [esteozet. Ebből a
korból való a kassa i dóm, a gót-építészetnek ez a gyönglye,
melynek alapjait még V. István idejében vetették meg. Vol-
tak jeles szobrászaink is,' mint Koloxsoá r i Márton és '
György, akik Szent László váradi lovasszobrát készítették.
Kolozsvári szobrász műve Szent György lovasszobra is,
melynek eredetije Prágában, másolata pedig a budai Mátyás-
templom lépcsőzeténél látható. Anjouk korában elterjedést
nyert az üvegfestés s az ötvös-munkák zománcozása is.
Ebben a korban több szabad kirá lyi oá roo alakult, mély ..

- nek Róbert Károly s Nagy Lajos is nagy kedvezéseket
nyujtottak. A cehinteaetek is ekkor terjedtek el. A más
népekkel való érintkezés útján emelkedett a kereskedes és
földmívelés is. A Hegya ljá t ekkor ültették be először szőlő-

"venyigével, . r \

Az egyház, a törvényhozás, az iskola s irodalom nyelve'
\ ekkor is latin volt. A latinul irott munkák közül nevezetes

az úgynevezett «Becsi Képes Kránika» és «Tlwróc:zy Kró-
niká ja» a magyarok viselt dolgairól. Magyar nyelven irott
művek közül csupán egy ének maradt fenn «Pannonia

- meqoételeről», melynek korát a XIV. századra teszik.
<, A magyar műveltség M á tqáo kirá ly alatt érte el virág-
. zását, kinek udvara teljes magyar szellemű volt s neje, az

olasz származású Bea tr ix is megtanult magyarul. A király
asztalánál ősi szokás szerint magyar dalokat énekeltek a
költők. '

Az ő korában nemcsak a káptalanoknál, püspökségek-
nél s a zárdákban voltak iskolák, hanem egyes városokban
is keletkeztek úgynevezett vá rosi elemi iskolák, kó':zép-
iskolák is. Pozsonyban pedig 1467-ben egyetem is alakult,
melynek kormányzója Vité:z János érsek volt. Ezenfelül
Mátyás Budán egy nagyszerű Neoelá inteaet alapjait is meg-
vetette. Létesített egy T'údáo Tá raa sáqot is, melynek tagjai
püspökök, az udvar s az egyetem emberei voltak, kiknek
körében Mátyás is gyakran időzött. Ö alapította Budán az
első könyvnyomdát, melynek igazgatója 1472-benHeóz
Andrá s nyomdász volt. Ebből a nyomdából került ki a latin
nyelven irott «Buda i Krónika», mely a magyarok történe-
tét beszéli el Mátyásig.

A könyvtárak Mátyás idejében hatalmas gyar-apodásnak
\l indultak. Mátqá» kirá ly kdnqotá ra nemcsak hazánkban,

hanem egész Európában híressé vált. Rendes íródiákokat
tartott, akik a lemásolt könyveket rendkívül díszesen állí-
tották ki. Csupán könyvmásolásra évenkint 30 ezer aran)'
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forintot költött s így méltán is Írták róla, hogy Mátyás egy-
maga többet költött könyvekre, mint Európa fejedelmei
összesen. A kéziratok számát némelyek ötven ezerre teszik.
A könyvek pergamentré írva, apró festményekkel diszített
kezdőbetükkel voltak ellátva, a kötetek pedig arany-, ezüst-
és bársonykötésben díszelegtek. A könyvtár termei ezen-
kívül szobrokkal, festményekkel és becses műtárgyakkal is
telve voltak Azért a pápai követ méltán írhatta Mátyásról
a pápához írt levelében: _

- Ezen királynál - úgymond - oly sok. csodaművű
arany- .és ezüstedényt láttam, annyi nála a drága' bútor, a
drága edény, oly nagy a csarnokok dísze, hogy azt hiszem,
Salamon dicsősége sem .volt ennél nagyobb. _

Halála után azonban a virágzásnak indult műveltségetZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I
rohamos hanyatlás váltotta fel: A J agellók alatt az ország I

épen. olyan mélyen sülyedt alá, mint aminő magasra emel-
kedett Mátyás alalt. Hasztalan tartotta hatalmas szónokla-
taitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVerbőczy Lstoán, a «Hármas Tör()énykönyo» szerzője,
a főurak féktelenségei ellen, a hanyatlás egyre nagyobb
mérveket öltött. Az ezután bekövetkezett mohácsi vész pedig
nagyon hosszú időre visszavetette a nemzetet a művelódés
terén.

It A z o r szá g Irár-om fe lé sza k a -

d á sa a m o h ú c s t v é sz u tá n .

l . S zap o ly a i. J á n o s é s Habsbur-g Fer-dluánd
eU en k irá ly ok .

A szerencsétlen II. Lajos halála után a szabad király-
választás miatt két .részre szakadt az ország. A magyar
koronáért .ketten is versenyeztek: Sxapolqa i János szepesi
gróf és Hobsburq Ferdinánd osztrák főherceg, az özvegy 1\
Mária királyné fivére. I

. Amint a törökök az országból kitakarodtak, Verbőczy
Lstoán párthiveivel együtt nyomban ülést tartott Tokajban.
Itt az 1505-diki törvény alapján, hogy csak mngyar lehet a
király, elhatározták, hogy Szapolyait emelik a trónra s 1526.
évi november hó l l-én a Székesfehérvárott tartott oszág-
gyűlésen a törvények rendje szerint megválaszíották király-
nak s meg is koronázták. Podmaniczki István nyitrai püspök
végezte -a szútadást.· - .

/

-:
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. Ez alatt azonban az ellenpárt sem maradt tétlen.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá r ia ,
az özvegy királyné, Báthory István nádor s párthíveik min-
dent elkövettek, hogya magyar trónt, az Ulászlóval k ötött
szerződés alapján, Habsburqi ferdinand birtokába jutlas-ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I sák, aki fivére volt az özvegy királynénak. Ferd inándot
bátyja, V. Károly császár, a Habsburg világbirodalom ura,
Európának akkor leghatalmasabb uralkodója, szintén támo-
gatta. Ilyen befolyás alatt Szapolyai hívei egyre. fogytak,
még Perényi koronaőr is elpártolt tőle, Ferdinánd párthívei
pedig egyre- szaporodtak, úgyannyira, hogy a Székesfehér-
várott tartott országgyűlésen F erdinándot királlyá válasz-
tották s 1527. évi november 3-án pedig meg is koronázták.
A. koronát ugyancsak Podrnaniczki István nyitrai-püspök
tette a fejére. Az_ ősi városban ez volt az utolsó király
választás és koronázás.

E szerint a szerencsétlen nemzetnek most kéthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk o ro -
n á s k irá ly a lett, akik egymás ellen hadakoztak, a nem-
zetet pártokra osztották s az országot a végromlás szélére

- vezették., .
Miután a kibékítés nem sikerűlt, hadra került a dolog;

SzapoJyai azonban megveretvén, kénytelen volt Lengyel-
országba menekülni. Itt jött ama szerencsétlen gondolatra,
hogy segélyért a törökhöz folyamodott. Ennyire viheti az
embert---a nagyravágyás! Szulejman 200 ezernyi sereggel

I sietett védence segélyére, akinek megizente, hogy Mohács
mezején kíván vele találkozni, ahol János király csakugyan

1\ tisztelgett is Szulejmannál s hatezer lovassal csatlakozott
hozzá. .

Szulejman 1529-ben először is B ud av á r ellen vezette
hadait, ahol Nádasdy Tamás várkapitány hősies védelemre
készült; de a német őrség, midőn látta, hogy Szulejman
aknakat fúrat Budavár alá s azt lőporral levegőbe akarja
röpíteni, megijedt s N ádasdyt börtönbe zárva, a töröknek
kaput nyitott. Szulejman utálattal fogadta ezen árulást s az
áruló örséget felkoncoltatta, Nádasdyt pedig szabadon bo-
csatotta s megdicsérte hösiességéért, Szulejman ezután Buda-
várát 'átadta védencének, János királynak, maga pedig Fer- -
dinánd ellen Bécs alá vonult, de a várost S a lm M tk ló s
hősies védelmezé se folytán be nem vehette s eleséghiány
és .az esős idők miatt visszavonult Konstantinápolyba.

Midőn azonban meghallotta, hogy védencétől vissza
akarja venni Ferdinánd Budavárát, 1532-ben ropparit hadá- -,

• val újra betört Magyarországba. Szulejman ezuttal ismét
fl Bécset akarta elfoglalni, de szándékát most sem valósíthatta

meg, mert útjában K őszegn é l sokáig tartóztatta Ju r is ich
\ M ik ló s , a derék várkapitány, aki a várost felkérő törökök-

í

----------~----------~----~----------~----------~~
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nek azt felelte:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA« rrr íg . élek! nem adom feb. JurisichhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7 0 0

fegyveres paraszttal huszonkét napig hatalmasan, ellen-
állt a roppant török seregnek Három. nap alatt a város
falai már,' össze voltak lövöldözve, de a' kőszegiek fákkal;
szekerekkel. tölték be a falréseket stemérdek janicaárt
öltek meg. /

Végre Jurisich, miután mindenböl kifogyott, nem áll-
hatván tovább a harcot, Ibrahim hasa kérelmére megen-
gedte, hogy tíz janicsár a városba bemehessen s a falakra
török lobogót tűzhessenek ki. _

. Ezalatt Bécs elég időt nyervén a, készülődésekre, a
város védelmére oly ropparit haderő gyűlt össze, hogy Szu-
Iejmari meg sem kisérté annak megvívását.

- "Ferdinánd és Szapolyai hívei egymást «törökv-nek, «né-
mcto-nek csufoltálc s egymást kölcsönösen' pusztítottak.
Szapolyainak barátjai .voltak: a lengyel követzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALaJzky Jero-aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m O J ; továbbá G r itt i L a jo s . gazdag olasz, kivel Laszky
Konstantinápolyban ismerkedett meg, s M artin u zz i
G yö rg y remete barát, kit közönségesen F rá ter . Gyór9Y-
nek hívtak.s

Gritti, aki ravasz -ember volt, késöbb azon fondorko-
dott, hogy Szapolyait elemészti s ő foglalja el Erdély trón-
jáh' mely után a töröknek adót is igért. Tervéhez már
hozzá is látott Gritti s az erdélyi vajdát magához hivatván,
megölette. Az erdélyi urak azonban ekkor fegyverhez nyúl-
Iak, Grittit Medgyes várában elfogták slefejezték.

Végre tizennégy évi átkos polgárháború után, 1538-ban
az ellen királyok. békét kötöttek egymással Váradon oly fel-
tétel alatt, hogy mindegyik . megtartsa királyi címét s ed-
digí birtokát; ha pedig Szapolyai meghal, az egész ország'
Ferdinándra szálljon. Szapolyai azután házasságra lépett a
lengyel királynak Izabella nevű leányával, kitől Zsigmond
nevű fia született, maga pedig még ugyanazon évben elha-
Iálozott, Felesége oltalmazójának s fia gyámjának Fráter
Györgyöt rendelte, akit nagyváradi püspökke nevezett ki.
Holttestét Fráter György a magyar királyok sírboltjába,

.Székes-Fehérvárra vitette.
Ez volt Székes-Fehérvárott az utolsó királyi temetés.

. . * Fráter György, mint 8 éves gyermek Korvin -János udvará-
ban; Hunyadon lakott; 20 esztendős korában Szapolyai anyjánál
Hedvignél mint apród szolgált; azután katona lett, majd a remete
barátok közé lépett .. Nagy esze miatt nemsokára rnisés papés végre
perjel lett.
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7 4

Midőn S zap o ly a i J án o s 1540-ben elhalálozott, azt
lehetett hinni, hogy a váradi békeföltételek alapján, az egész
ország osztatlanúl Ferdinándra fog szállani s alatta a belső
béke helyreállván , a nemzet egész erejét a török hatalom
megfékezésére fordíthatja. De nem úgy lett. F rá te r G yö rg y
és hívei, alig hogy eltakarították Szapolyai Jánosxtetemeit,
pártfelcikkel a Rákoson gyűlést tartottak s Szapolyai János
fiát, a gyermek J án o sZ s igm on d o t királlyá kiáltották ki
s hogy biztosítsák számára a trón-t, követeket kűldöttek
Szulejmanhoz, aki roppant haddal jött be az országba. Amint
a törökök készülődése értésére esett Ferdinándnak, Rogen-
dorf vezérlete alatt - rögtön sereget küldött Budavár ostro-
mára, amely Izabellának, Szapolyai János özvegyének hatal--
mában volt. Azonban Szulejman csapatai Budavár ostrorná-
tól Rogendorföt elűztek, kinek seregéből 20 ezer ember
hullott el. .

Szulejman 1541-ben 6-Budán ütötte fel iáborát, Izabellá-
nak drága ajándékot küldött s kéreté, hogy miután neki,
mint török embernek nem szabad őt meglátogatni, kül.lje
le hozzá a táborba, kis fiát, akit igen szeretne látni. A kis
Zsigmondot, Fráter György, Verbőezy, Petrovits és más 40-
tagú kisérettel aranyos hintón Szulejmanhoz .vitte, aki fiai .
által megcsókoltatta a gyermeket s a magyar urakat meg-

- vendégelte. Hanem a törökök ezalatt rútul rászedték a ma-
, gyarokat.· Míg a gyermekkiráliY s az urak Szulejmannál mu-

latoztak s a városi nép kitódult a nyilt kapukon, azalatt a
szultán janicsárjai csoportonkint besompolyogtak a várba
s egyszerre jelt adtak, mire a törökök megszállták a kapu-
kat s B ud av á r egy kardcsapás nélkül török kézre került.

A királyfit este szövétnek-fénynél vitték vissza Buda-:
várába s Szulejman megizente Iz abellának, hogy Budavárát
ő maga fogja kormányozni,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm íg a kis királyfi nagykorúvá
nem lesz; -neki pedig átadja Erdélyt s a Tiszántúli vár-"
megyéket. A királyné erre Fráter Györggyel s Petroviccsal
sírva távozott Buda várából.

Így' kerűlt Buda és vidéke török kézbe, ahol 145 évig
maradt! _ /

Azonban a törökök nem vollak mindenütt oly szeren-
csések, rnint Budavár hevételénél. TemesvárzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALosonco [ stoán,
Drégelyvár pedig' S:zondy Györ{Jy hősi védelme dacára
ugyan elbukott, de Eger várát Dobá Iótoán-nak sikerült
megmenteni s a törököt visszaverni.
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D ob ó Is tv án ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgervár hős védője, 1552-ben nagy dicső-
séget szerzett a ~agyar vitézségnek. Achmet temesvári
hasa, egyesülve Ali budai basával, 150 ezer emberrel vette ~
ostrom alá Eger várát. Azt gondolták, hogy csak be kell
izenni Dobonak s mindjárt megnyílnak a vár kapui; de Dobó
azzal válaszolt, hogy egy leoporsót függesztett a vár faláraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"s kiadta a parancsolatot, hogy halál fia, aki a feladást csak
említi is a várban. Ekkor a törökök megkezdették az ostro-
mot; de Dobó kétezer- emberével visszavert minden ostro-1
mot A .magyarok kétségbeesetten harcoltak; a nők és leá-

Dobó István stremtéke Egerben ..
nyok együtt küzdöttek itt: férjeikkel és apáikkal ; odaálltak
a vár falaira s onnan egyik része köveket hajigált az ostrom-
lókra, másik forró vizet, vagy izzó szenet öntött a felkapasz-
kodók fejére. Volt nő, ki ott küzdött férje mellett s midőn
a félj elesett, kiragadta kezéből a kardot, levágott vele egy-
két törököt s csak azután látott holt férje után, míg végrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

is' a -törökök keményen megveretve, szégyennel hagyták oda
Eger várát. Az egri lakosok vitézsége ezután ~özmondásossá
vált. Még manap i is, ha valaki valamely derekas munkát visz \
végbe, azt szokás mondani: «kivívta az egri nevet».

Végre hosszas háborúskodás után Ferdinánd Saoli-
mánna l nyolc évi fegyverszünetet kötöft, Nemsokára azután
Ferdinánd elhalálozván, utána fia, Miksa vette át az uralkodást.
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3 . A z erd é ly i, fe jed e lem ség .

M ik sa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAuralkodása alatt is sok nyugtalanságnak volt
kitéve az ország. Mindjárt .kormánya kezdeténzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzapolya i
.János Zoiqmondda l keveredett háborúskodásba. Ezt a 72
éves öreg Szolimán a béke megszegésének .vette és roppant
sereggel jött be Magyarországba. Hadait először Szigetvár
ellen vezette, melynek hősi kapitánya s önfeláldozó védel-
mezője ZrínyiaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ik lo o volt. .

Zrínyi utolsó leheletéig küzdve, hősi halállal halt meg,
_' midőn a rommá lőtt vár-

ból kirohant. .
Az öreg Szoli~ána

diadalt nem érhette meg,
merf az ostrom, alatt afö-
lött való mérgében, hogy

. a várat nem bírja bevenni,
szélütés érte.rZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
, , ; t . Utána Sz-elim. lett a
törökök .szultánja, aki már
kevésbbevolt harcias, mint
elődje. Hamarosan bél(ét.,
is kötött Miksával.

. .V égre Szapolyai Zsig-
mond .is belátván, hogy
egyedAlháborútnem~scl-
het a 'király ellen, . békét
kötött slemondott á kirá-
lyi címról s- csak Erdélyt

Zrinyi MiklÓs. - tartotta meg. Ezzel meg:"-
". . alakult az· erdélyi fejede-

lemség. János Zsigmond. (azonban ne_m sokáig viselhette
fejedelmi méltóságát, mert egy évre, életének Bl-dik évében
meghalt s benne kihalt a Szapolyai. nemzetség.

lk I!la~r király s a török szultán ezután megengedték,
\ hogy az er elyieli 'sza15aaon. önmaguk választhatnak feje-
~ delmet, mire 1571-ben H á th o ry Is tv án kiáltották ki Er-

dély fejedelmének, a kisebb pártú Békesy Gáspár ellenében.
. Báthory István igazságszerető, hatalmas főúr volt, 'oly-

annyira, hogy mint erdélyi fejedelmet 7- lengyel kirá lyi
székre is meghívták s oly bölcsen uralkodott, hogy a len-
gyelek. máiglan is e:n!egetik ne.v;ét; sírjához pedig, mely a
krak~ól várban van, tisztelettel járulnak. ..
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I ll . A p ro te s tá n tizm u sZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e t te r - íe d ó s e é s h a tá sa h a zán k b an .

A X V I. századnak nevezetes eseménye volt a protestáns
vallás keletkezése és elterjedése. A reformációt Német-
országbanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALuther Már ton Agoston-rendű szerzetes indította
meg 1517-ben. Vele egy időben lépett fel Svájcban Káloin
János is, mint reformátor. Mindketten összeütközésbe jut-
ván a.....:w1lla~katholikus egyh.i!z hitelveivel, attól 'elsz akadtak
-Súj egyházakat alapítottak, akik vallási dolgokban csak
egy tekintélyt ismertek el -
abibliát.

A hatalmas V. Károly
német császár az új vallás el-
terjedését mindenkép igyeke-
zett meggátolni és elnyomni.
Ez ellen azonban mindkét
hitújító követői protestáltak,
tiltakoztak s ezért mindkét '
hitfelekezet . követőiaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp roteo-
fánóok-nak szokás nevezni.
Luther követőit, kik az Ágos-
tában megállapított vallásté-
teleket vallják, ágostai hitval-
lású evangelikusoknak, vagy
nevérőllutheránusoknak is
nevezik. Kálvin követőit evan-
gelikus reformátusoknak,

vagy kálvinistáknak, vagy
Svájc régi elnevezéséröl, Hel-
véciáról, ahonnan Kálvin tana
elterjedt, helvét vallásúaknak is hívják.

A protestano oa lláo már a mohácsi vész után Magyar-
országban is hamar elterjedt, főleg miután a magyar katho-
likus püspökök nagy része Mohácsnál elesett s az alpapság
is igen meggyérült. Először a szepesi szászok közt kezdett
terjedni, akik a németországi városokkal kereskedést űzvén,
Luther Márton .könyveit J5ehozták magukkal az országba.

Luther tanainak legbuzgóbb terjesztői voltak: dévai Biro _
Mátyáó, a «magyar Luther» Magyarországban és Honter .
J ánoo, a szászok reformátora Erdélyben. A Luther tanait
követő egyház már 1545-ben szervezkedett az erdődi zsi-
naton. '.

Kálvin tana inak, a helvéthitvallásnak, s az úgyneve-

K áro li G á sp á r szebr-a Göncön.



zett «(magyar valláss-nak leghatalmasabb terjesztőjeaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM e liu s ,

családi néven J u h á o xzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPéter volt, kit kertársai «magyar
Kálvina-nak neveztek el. Már 1567-ben a debreceni zsina-
ton megalakult az első ev. reformált egyház.
o Ugyanakkor kezdett terjedni .Erdélyben egy harmadik
vallás is, az uniiá r iuook hitfelekezete, melyet még János
Zsigmond k~:á~~n föl,:~tt~.k ~ törv~nyesen bevett vallás-
felekezetek közé IS. Elso püspöke Dáoid Ferenc volt.

o A reformált vallás híveihez csakhamar számos főúr is
csatlakozott, mint Perényi P éter , lhurzóElek, N á d a e d i

1 dmás s Réva i F erenc. A.főurak megengedték. hogy jószá-
gaikon a reformátorok taníthattak s a nép is csakhamar
tömegesen tért át a protestáns hitre.

A protestantizmus terjedésének megvolt az _ a hatása,
hogy csakhamar több tudományos intézet létesült, .ahol aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I leendő lelkészek és világiak oktatást nyertek. Legnevezete-
sebb protestáns iskolák voltak, a debreceni, sá rospa taki s
a pápa i ev. ref. iskolák; a bra sooi lutheránus s a koloa .ooá r i
unitárius iskolák. J }z ' iskolák és templomok mellett k6nyv-
nyomdák is keletkeztek. Nyomdakat egyes főurak is állítot-
tak, ugyannyira, hogy a XVI. század második felében 28
nyomda állott ,a protestánsok rendelkezésére, míg- ellenben
~ rór.nai ka~holikusoknak egyet,lenegy nyomd~juk sem volt s
Irataikat Becsben, vagy Krakkóban, nyomtattak

A protestáns nyomdák útján föllendült a magyar nem-
zeti irodalom is. Erdősi Sa iloesxter János kiadta magyar
nyelven az Ujtestamentumot; Helta i Gáspá r , utána pedig
Károli= Gáspá r gönci prédikátor lefordították s kiadták az
egész Bibliát. Föllendült az irodalom más' ága is.' Erdáoi _
János írt egy magyar nyelvtant. Föllendült a szépirodalom
is. A protestáns prédikátorok vitairatainak pedig se szeri
se száma.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV . N em ze ti fö lk e lé sek a z a lk o t-
múny és' a szab ad sá g v éd e lm ére .

B oc sk a i I s tv á n fö lk e lé se .

~ Midön Miksa király után Rudolf jutott a trónra, a
~zeti .sérelmek egymást érték. A kormányzás.ban, mely
n:ár. az 6nkényura lom felé hajlott, egyik törvénytelen ség a
másikat érte. A nemzeti sérelmekhez vallási üldözések is
járultak. Rudolf Kormányának szálka volt a szemében Er-
dély függetlensége is. '



A sok alkotmányellenes cselekedet s a vallás szabad
gy~korlata ellen elkövetett sérelmek miatt az elkeseredés
nőttön-nőtt az országban s végre nyiltan kitört az elégedet-
lenség. A 'nemzeti fölkelés élérezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABocska i Lstoán, az erdélyi
hatalmas főúr állott. Bocskai az' ő vitéz ha jdúiva l meg-
verte az ellene küldött sereget, mire kikiáltották fejedelem-
nek, s a török szultán koronával is megkinálta, de Bocskai
nem koronáztatta Jlleg magát, nehogy ismét két királya
legyen az országnak.

Ennek a nemesi fölkelésnek 1606-ban a bécoi béke ve-
tett végett, mely szerint Bocskai mint fejedelem megtartá ,
Erdélyt. Ez a béke bizto- .
sította a szabad vallásgya-
korlatot - s Magyarország-
nak a törvények szerint
való kormányzását.

Rudolf halála után a
pózsonyi ország-gyűlésen
1608-ban Mátyás főherce-
get választották királlyá
s törvénybe iktatták a bécsi
béke pontozatait. II. M á -
tyá j trónralépését öröm-
mel fogadta a nemzet,
mert a koronázása alkal-
mával kiadott . hitlevélben
esküvel fogadta, hogy a
törvények szerint fog kor-
mányozni s orvosolja a
sérelmeket. UgyanezenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 1 '-

szággyűlésen törvényben
kimondották, hogy jövőre
az országgyűlés két házból, alsó- és felsőházból áll. Ugyan-
ekkor betöltötték a félszázad óta üresedésben levő nádor i
méltóságot is, nádorrá választván a protestáns Illeshiixi
ló toánt, az ő halála után pedig a szintén protestáns Thurao
Gyó'rgyó't. I

Ebben az időben a protestantismus virágzó korát élte.
A katholikusok száma nagyon megfogyott.- De épen eb-

ben az' időben lépett fel Páxmánq Péter is, a jezsuita szer-
<zetesből lett esztergomi érsek, aki prédikációival és hitvi-
tató írásaival igen sok előkelő' családot is visszatérített a
katholikus egyház kebelébe. Tősgyökeres magyarsággal írt'-\ I
műveivel nagy szolgálatot tett a nemzeti irodalomnak.
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U .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFerdjn ánd, aki II. Mátyást a trónon követte, már
főherceg' korában küzdött a -protestantizrnus ellen. Emiatt a
cseh protestánsok nem akartáKü-rk:irályokul elismerni S'

tanácsosait élűzték Prágából. Ez volt kezdete a 30 éves
vallásháborúnak, melyben a német fejedelmeken kívül részt-
vettek Dánia, Hollandia, sőt Svéd- és Franciaország is
Ebbe a háborúba belekeveredett Magyarország s Erdély is
a protestáns Bethlen Gábor erdélyi fejedelem révén.

Midőn 1,!gyal!is a csehek
fellázadtak, Bethlen Gábor se-
gítségét kérték ki, aki miní,
hű protestáns támogatta is
őket. A magyarok, az alkot-
mányon ejtett újabb - sérel-
mek miatt is, szívesen csat-
lakoztak Bethlenhez, aki -u

. protestáns rertdektől s cse
hektől ösztönöztetve, 1619-b(;1J
hadat indított II. Ferdinánd
ellen. Csakhamar elfoglalta
Kassát, sőt Pozsonyt is a
szent koronával együtt. Fer,
dinánd alkudozni kezdell
Bethlennel, de a protestáns
rendek hallani sem akartak
békéről. A következés az
lett, hogyabesztercebányai

Bethlen Gáho,', országgyűlés Ferdinándot
megfosztotta a királyságtól

s Bethlent választották meg Magyarország királyává. Beth-
len7'a királyi cimet elfogadta ugyan, de nem koronáztatta
meg magát, bár nála volt a szent korona. A háborúskodások-
nak 1621-ben azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnikolsburqi béke vetett véget, mellyel Fer-
dinánd biztosította Magyarország szabadságát 'sa szabad
vallásgyakorlatot. A nyert csaták dacára Bethlen erre letette
a királyi cimet, a koronát kiadta Ferdinándnak, amiért
Erdélyen kívül még hét magyar vármegyét IS kapott.

A béke azonban nem volt tartós. Mivel Ferdinánd nerri
. tartotta meg a békefeltételeket, Bethlen másodszor, sőt har-
madszor is fegyvert fogott s a leülföldi fejedelmek segítsé-
gével elfoglalta egész Felső-Magyarországot. Végre Ferdi-
nánddal ismét békét kötött s a becsi és pozootuji békében
ú jab b biztositékokat szerzett a magyar alkotmánynak sa
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lelkiismereti ,'szabadságnak. Magyarországban ezzel helyre-
állt ,egy darab időre- a nyugalom.

. Bethlen Gábor ezután nemsokára befejezte pályáját.
Utódjául a rendek 1. Bákóczi Györgyöfválasztották fejede-
lemmé. I I . Ferdinánd halála után pedig egy hónapra Páz-
mány Péter is elhalálozott. ' .

, Pázmány Péter és- Bethlen Gábor, kik kertársak voltak, \1
a .magyar, történelemnek l~gkiv~ló~b fé:fiai -közé <, tadozn~k. \
A pro~estanszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB~thlen ~g,YIk~ volt Erdel~ legn?gy?b~ feje- t :

delrneinek. Erdelyt a virágzás magas fokara emelte es Ma-; '
gyarország alkotmányát is biztosítá. Eszes ember és ügyes
hadvezér -volt.'. A tudornányokat , kedvelte.rés .saját vallása
ügyében sokat fáradott ; iskolákr? sokat költött; igazságos,
takarékos és a munkában fáradhatatlan volt: -Azónban tevé-
kenységének minden irányban legnagyobb eHensúlyozója
Páa .mánq Péter , esztergomi érsek volt, aki, ha folneiii lép
a cselekvés terére, a katholikus egyház ügye vajmi riehezen '(.,(
emelkedett volna túlsúlyra. Pázmányban a magyar katholikus
egyház méltán tiszteli helyreállítóját. .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

I~.R ák ó cz i G yö rg y fölkelése.

A vallási villongások ismét lobbot vetettek, midőn II.'
Ferdinánd halála után Ill. F erdinand jutott a trónra. Ö béke-
szeretö ember volt, de 20 évi' kormányzása alatt alig él-
vezte annak áldásait, " ~ - "

Arnint trónralépett, azonnal országgyűlést hivóttegybe
Pozsonyba. Itt azonban a protestáns rendek kijelentették,
hogy a királyi előadásokba mindaddig nem bocsátkoznak,
amig sérelmeik nem orvosoltatnak. Ferdinánd biztosította
ugyan a protestáns rendeket, hogy a vallás szabadságát .
biztosító törvényeket épségben' fogj a tartan i, de mivel a, I
katholikusok által elfoglalt templomok visszaadását a ren~ 1 .

dek hasztalan sürgették,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI , R á k p c z i Gyó'rgy erdélyi fejede::-·
lemhez fordultak, hogy kéljen jogaik védelmére. : ' '

Rákóc-zi szövetségre lépvén aNémetországot pusztító
svédekkel és franciákkal, .nagy sereggel jött Magyarországba,
s elfoglalván a bányavárosokat, Pozsonyig hatolt. Ferdi-
nánd,;zO ezernyi magyar hadat. küldött ellene. Ekkor írta
Esterháa i Miklos nádor a buzgó katholikus Hákóczinak :
Ime! Kegyelmed elé megyünk, noha bizony pogányokra
mennénk _örömestebb, mint magam nerrizetére!

_ Történt azonban, hogya török szultán, aki rossz szem-
me] nézte az erdélyi fejedelmek' hatalmának gyarapodását,

'egyenesen ráizent Háköczira, hogy. hagyjon. fel azonnal a

6Vargyas: A magya rok tör t. V. és VI. o.szt. sz.
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háborúval, mert különben ő meg betör Erdélybe. Erre Rá-
kóczi hajlandóságot mutatott a békére, amelyet meg is kö-
töttek 1645-ben Lincben. A linci békekötés cikkelyeit egy-
szersmind az ország törvénykönyvébe foglalták.

Ezek értélrnében- azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbécsi és nikoleburqi béke pontjai
J I megerősítést nyertek; az - elfoglalt templomok közül 90-et

visszaadtak a protestánsoknak s világosan meghatározták,
hogya protestánsok templomokat, iskolákat építhetnek,
harangokat, temetőket használhatnak, papjaik, tanítóile el
nem űzhetők, s a vallásháborítókra büntetéseket szabtak.

" A bécsi, nikolsburqi, és linci békekötések vetették meg a
'\ protestáns felekezetek vallásszabadságánnk alapját.

[Il-dik Ferdinánd uralkodása ezután Magyarországon .
csöndes volt ;: de megszomorította őt nemsokára fiának, a
már megkoronázott IV . F erd in án d n ak halála, ki 13 éves
korában szállt a sírba. Kívüle még csak egy fia volt: a
papnak szánt L ip ó t , kit még atyja életében megkoronáztak.

1. Lipót 48 évi uralkodása nevezetes nyomokat hagyott
Magyarország történetében. Az ő idejében a belső zavargá-
sok tetőpontj ukat -érték. ,_

--:-Mindenekelőtt a törökökkel gyűlt meg a baja, akik két
ízben is betörtek az- országba s elfoglalták Zerinvárt is, a
Zrínyieknek Muraközben épített erősségét. Lipótnak azon-
ban jeles hadvezérei voltak, akik a török felett szép győ-
zelmet arattak. Montecuccoli, a császári hadak fővezére,
Saent-Gotthá rdná l aratta a legfényesebb diadalt a törökön
s a nemzet égett a vágytól, hogy a törökök hatalmát most
teljesen megtőrbesse. A háború folytatása helyett azonban
egész váratlanul, a magyarok tudta nélkül Li:eót békét kö-
tött Vasvárori. Ez a béke, a nyert diadal ok után Igen ked-
vezőtlen volt, mert megmaradt a törökök birtokában min->
den, amit eddig elfoglaltak -s Lipót ezzel a lealázó békével
csak a törököknek akart kedvezni, nyilván azzal a célzattal,
hogya magyar nemzet szabadságát annál könnyebben meg-
nyirbálhassa. Ez végtelenűl bosszantotta a magyarokat.

Ehhez járult, hogy a..!alg)ncátla~ nemet «soldosok fosz-
togatták a népet és hogy Lipót az alkotmányt megszegte,
amiért is a .rnagyarok. Lip'0t- ellen összeesküdtek. Az elége-
detlenek élén: Wejjelényi F erenc nádor, Zrínyi P éter ,
F ranqepán Ferenc,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN á d a o d q Ferenc és Rákoczs] : F erenc
állottak. Ez volt az úgynevezett «Weaselenqi-őoszeeokűveo».
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Céljuk az volt, hogy haderőt gyűjtenek s a királyt az arany-
bulla értelmében a törvények megtartására szorítják. Azon- ,
ban az összeesküvést felfedezték szyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANádaodut Bécsben.
Zrinqit és F ranqepánt Bécs-Ujhelyben lefejezték; Wesse-

- lényi előbb meghalt: I. Rákóczy Ferenc pedig anyjának
könyörgésére nagy váltságíj mellett kegyelmet nyert. Neje,
Zrínyi Ilona , kénytelen volt még jegyajándékát is odaadni,
hogy az összeg kikerüljön. . \

Ezt az összeesküvést +Lcbkowitz, a 'gonosz bécsi mi-
lüszter befolyása ala!;! _Lipót arra használta fel, hogya ma-
gya r aTKotJ !lányt eltörölte s behozta az önkényura lma t. Az
országgal úgy bánt, mint meghódított tartománnyal. Ide-
gen zsoldosok sanyargatták a népet. Nemes és nem-nemes
pmberekre súlyos adókat róttak. Soknak elkobozfák birtokát.

Midőn ezek miatt az elkeseredés az· országban tető-
fokra hágott, Thököli Imre kitűzte a fölkelés zászlaját s az
elégedetlen nép élére állott. Jó sokáig török segéllyel sze-
rencsésen harcolt a királyiak ellen, és Erdély fejedelmének
'is megválasztották, de végre leg.yőzték s száműzétés.be kel-
lett távoznia. Egyedül a derék Zrínyi Ilona , aki másodszor
Thökölihez ment nőül, tartotta még magát Munkács várában, '

_ melyet csak három- évi hősies ellenállás után adott fel.

v. K ü zd e lem a tö rök k e l s
fe lsz a b ad u lá s a tö rök já rom -a ló l.

1. Lipót uralkodásának második fele nevezetessé vált a
törökök felett nyert fényes győzelmek által. A török már

annyira befészkelte magát Magyarországon, hogy 1683-ban
Bécs elfoglalására indult, Ausztriának leigázása végett.
Midőn Kara Mustafa nagyvezér hatalmas seregével megér-
kezett Bécs alá, Lipót elmenekült s Bécs védelmét Star-
hembergre hagyta, aki 12 ezernyi őrséggel hősiesen meg is'

védte a várost. Mikor legnagyobb volt a veszedelem, az
utolsó pillanatban megérkezett Szcbieszky János, a hős
lengyel király, mint Lipót szövetségese s egyesülvén Lotha-
ringiai Károly herceg hadaival, közös erővel szétverték a
törököket és így Bécs 1683 szept. 12-én megszabadult a
törököktől, akik Magyarországban is hatalmas vereséget

6*
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szenvedtek. 'Már a következő évben Visegrád és V ácz, majd
Érsekujvár, Szolnok és Arad jutott a királyiak kezébe,
1686-ban pedig Lotharingiai Károly herceg vezérlete alattZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I 92 ezer főnyi keresztény sereg - köztük 20 ezer magyar
vitéz a nádor vezérlete alatt - gyűlt egybe Budavár visz-
szavételére.

Budát tizenötezer főnyi őrséggel Abdurrahman hasa
védelmezte, aki hősies ellenállást tanusított, de Budavár
1686. évi szeptember 2-án bevétetett s így másfél század
után onnan a törökök kipusztultak. Budavár visszafoglalá-

{

sánál nagyszerűen tündökölt a J!l~gar vitézség. A főroham
\ alkalmával a várnak északi oldalán eörményesi Fiát János

a győri várhajduk őrnagya volt az, aki 600 győri hajduval
először hatolt be a várba s egy győri hajdu tűzte ki leg-
először a magyar zászlót a várfal egyik tornyára. A fehér-
vári kapunál pedig Hamocsaházy 'Endre magyar vitéz"
a déli részben pedig Pechmann Márton Günther, szász szár-
mazású vitéz jutott be először a várba. Buda vívásánál nagy
szolgálalokat telt még Petueházy Dávid volt kuruc ka-
pi tány is, ekkor huszárezredes, kiről azt mondták anémet
generálisok: «ez nem ember, hanem oroszlán».

A törököket ezután másutt is végkép elhagyta a hadi-
szerencse A legnagyobb csapást Szavoyai Jenő herceg mérte
rájuk, aki 1697-ben Zentánál annyira megverte a törököket,
h.ogy 30 ezer maradt közülök a csatatéren, mire Lipót
békét kötött 1699=beQ Karlocáp. Ezen béke szerint a szul-
tán Lipót királynak átengedte Erdélyt s lemondott magyar-
országi birtokairól is, a Bánságot kivéve.
, Igaz ugyan, hogy a törökök fölött nyert diadalokban s

különösen Budavár visszavételében a császári fővezérek nagy
érdemeket szereztek maguknak, de 1. Lipót nagyon drága
árt is követelt ezért a nemzettől, azt tudniillik, hogya ma-
gyar nemzet mondjon le jövőre azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoxab ad kirá luvá la sxtáo
jogáról s töröltessék el az aranybullának az a végső pontja,
me ly szerint,' ha a király meg nem tartja a törvényeket, a
nemzet fegyveresen is ellenállhat a királynak. A király eme
kívánságának sokan nem akarlak hódolni, leülönösen Dras-
kooicb Miklos országbiró és párthívei erősen ragaszkodtak
a királyválasztási joghoz, de végre is a többség beleegye-
zett s 1687. évben a pozsonyi országgyűlés kimondotta,
hogy a .szabad királyválasztási jogot eltörli s a H absburq-
ház örököóödéóét törvényileg elismeri. Az aranybulla utolsó
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pontját :szintén (eltörölték; de viszont törvénybe iktattak,
hogy megkoronáztatása előtt minden uralkodó tartozik meg-
esküdni a magyar alkotmányra. .: .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l l . R ák ó cz i F er en c szab ad sá gh a rca .

Másfél század keserves küzdelmei után megszabadult
ugyan hazánk a török járom alól, de most meg a magyar
nemzet alkotmányos szabadsága forgott veszedelemben

- ll. Hákóczi Ferenc

Lipót mindenekelőttzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAErdély önállóságát szüntette meg s· j
1691. évtől kezdve Bécsból intéztette kormányzását, Az
u~olsó ~rd~lyi fejedelemaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI ! . Apafjy A!ihá ly ,~áI c,sak a ,
fejedelmi CImet viselte s mint császári kegydíjas Becsben
halt ell713-ban.-+< .

. János Zsigmond ma-
gában 1559-1571

Báthory István _ _ 1571-1576
Báthory KristóL __ 15.76-1581
Báthory Zsigmond _ 1581-1602

* Erdély fejedelmei:
János Zsigmond,

Szapolyai és Iza-
bella királyné _ _ 1541-1559
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Lipót bécsi kormányának az volt a célja, hogy Magyar-
ország alkotmányát is megsemmisítse. Az országot az örökös
tartományok kqzé akarta sorozni. A főméltóságokba idege-
nek kerültek, a nemesekre újabb nyomasztó terhet róttak,
a katonai korrnányzók alatt zsoldos hadak dúltak az orszá-
got s a protestánsok üldözései ismét napirenden voltak.

, Emiatt az elégületlenség lobot vetett az országban s
kitört a polgárháború, melyLipót fia, !;jŐzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJoxsef kormánya
alatt is sokáig tartotta izgalomban az országot.

Az elégületlenek a beregi erdöben összegyűlvén, föl-o
vették a «kuruc» nevet s Tl-ik Rákóczi F erencet, Zrinyi
Ilona fiát, választották fövezérül, aki ezután csakhamar ki
is tűzte a szabadságharc zászlaját, ezalatt a jelszó alatt:ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I ! «Saabodsáqer t». A kurucok hada ezután egyre-másra sok
győzelmet aratott a császári zsoldos hadak felett, akiket
«labancok»-nak csufoltak. A kuruc ok legkiválóbb vezérei
Károlyi, Vak Bottyán és Bercoenqi voltak. Végre azonban
elhagyta Rákóczit a hadi szerencse. Hogy segítséget nyer-
hessen, szeretett volna szövetséget kötni a franciákkaL Azon-
ban XIV. Lajos francia király csak hitegette, de segítséget
nem adott. Utóbb, reményvesztetten a nemzet is vágyott

\ a békére, melynek föltételeitaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP á lf f i János és Károlyi Sán-
( dor készítették elő ; 1711-ben megköttetvén a szatmári béke,

a kurucok a majtényi mezőn letették fegyvereiket ~ átadták
kuruc zászlóikat. Rákóczi ezután, aki megta~adta a hűségi
esküt, embereivel, Mike« Kelemennel, Bercserujioel és Sib-
r ikkel, Törökország Rodosto nevű városába vonult mint
száműzött, ahol a vallás és munka adott neki vigasztalást
honfiúi fájdalmaiban.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V I. A k irá ly i h á z s a n em ze t

m egb ék ü lé se .

A kuruc-háború után III-ik Károly jutott a trónra, mint
I. József király testvéröccse, aki sok jóindulatot tanusított
a nemzet alkotmánya iránt. Bizalom és rokonszenv fogadta.
Mindenekelőtt elismerte a szatmári békét és megigérte az

Báthory Endre .~ _ .~ 1599
Básta, Rudolf hely-

tartófej . .: 1603-1604
Bocskai István _ _ 1605-1606
Rákóczi Zsigmond __ 1607-1608
Báthory Gábor.; _ _ 1608-1613
Bethlen Gábor 1613-16'29
Katalin (brandenburgi) 16'29-1630

.Bethlen István __ _ _ 1630
1. Rákóczi György c, 1630-1648
II, Rákóczi György _ 1648--1657
Rhédey Ferenc _ _ 1657-1660
Barcsay Ákos 1658-1660
Kemény János.; _ _ 1661-166'2
1. Apafi Mihály _,_ 1661-1690

II. Apafi Mihály _ _ 1690
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-1712-15. pozsonyi országgyűlésen, hogy az országot saját
törvényei szerint fogja kormányozni. Intézkedései közül ne-
vezetes, hogy ugyancsakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l pozsonyi országgyűlésen törvényt
alkottak az állandó katonaságról. Kormányzása arról is ne-
vezetes, hogyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASaaooja i Euqén: és Pá lfft János vezérlete alatt
a királyi hadak ismét fényes diadalt arattak a törökökön.
Az 1716. évben a törökök a Bánságból is kitakarodtak s
így az országnak ez a része is végleg felszabadult a török
iga alól. 6 állította fel a kerületi tábláka t, Pozsonyban pedig
újjászervezte a kir. kancelláriát és heiuta r totanácooi, melyet
később Budára tettek áto ,

Károly legnevezetesebb intézkedését az ú j trónörökösö-
dési rend megállapítása képezi, mely «p ra gm a tic a sancttos
.név alatt ismeretes. Mivél ugyanis fiörököse nem volt, nehogy
halála után trónvillongások származzanak, még életében oly
trón örökösödési szabálysatot dolgoztatott ki, mely koronái-
nak örökségét leánya részére is biztosítsa. A női örökösö-
dési. szabályzatot, valamint az osztrák tartományok, úgy a
magyar rendek is elfogadták s a pozsonyi országgyűlés
1722/3-ban törvénybe iktatta, de azzal a kikötéssel, hogy
minden uralkodó megkoronázta tás a előtt esküt köteles tenni
a magyar .alkotrnányra. . .' _

A pragmatica sandio eszerint oly kétoldalú szerződés
az uralkodó és a nemzet között, melynek mindkét félre
kötelező ereje van. Ennek a törvénynek alapján III-ik Károly
halála után Mária Terézia lett l'1~yarország királyává.

A királyi ház s a nemzet között a kibékülés még ben-
sőbbé vált Mária Terézia uralkodása alatt,' aki a nemzet
szellemi és anyagi felvirágoztatása- érdekében mindent meg:
tett, hála fejében azért, hogy a magyarok védelmére keltek
s megmentették trónját az örökösödési háborúban s csak
Sa ilexia jutott II" F r igyed Birtokába. . . _

Mivel, a magyarok látták, hogy Mária Teréziának na-
gyon fájt 'az, hogy Sa ilezia porosz hatalom alá került, kész-
séggel vettek részt a hétéves háborúban, melyet a szövet-
séges hatalmak Frigyes ellen inditottak. A szövetségesek
eleinte szerencsével harcoltak. A magyar huszárok Nádaodu
Ferenc és a vakmerő Hadik Andrád vezérlete alatt fényes v

diadalokat arattak s megsarcoltak Berlint is. Frigyes azon-
ban, habár fél Europa ellene támadt, dicsőséggel végezte
be ezt a nagyszerű harcot, mely «hét éves háború i név
alatt ismeretes. Poroszország e diadalole által az európai
nagyha ta lmak sorába is felküzdötte magát. Frigyesnek egy
tette azonban nem érdemel dicséretet, mert igazságtalan \
volt azáltal, Hogy 1772-ben II. Katalin cárnővel együtt, részt
vett Lengyelország felosztásában, melyhez kényszerüségből

" .
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Mária Terézia is hozzájárult. Ekkor kapta vissza Magyar-:
ország,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l Zsigmond alatt elzálogosított szepesi városokat.
. Mária Terézia után fia,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJÓZM?! jutott a trónra, aki
szabad gondolkozású s emberszerető fejedelem volt.

Még anyja életében álnév alatt utazta be Europa mű-
veltebb tartományait s két izben bejárta Magyarországot is.
Amit a külföldön szépet és jót látott, azt iparkodott orszá-
gaiban meghonosítani. Hogy azonban, újitá sa ibau szabad

I ',keze lehessen, nag,y' hibát követett el a nemzet ellen azál-'
tal, hogy nem koronáztatta meg magát s nem tartott ország-,

Márla Terézia.

gyűlést. Csupa rendelettel kormányozta az orsz?got s abban
a hitben élt, hogy boldogítja népeit s boldogítani akarta
azokat saját akaratuk ellenére Ís. Nevezetesebb újításai a
következők: Több sxerzeteo rendet eltörölt s azok jövedel-
meit nepneoelesi célokra fordította .. A protestánsok részére
kiadta a türelmi pa rancsot s megengedte nekik, hogy isko-
lákat, templomokat szabadon építhessenek s a főhivatalokra
:rlkalmaztassanak. A jobbágyoknak megengedte, hogy ma-

I
gukat mef}oá ltha4óák ; a céheket eltörölte s behozta az ipa r -
saabadsáqot. Legfőbb óhajtása az volt, hogy: valamennyi
országát egyetlen birodalommá egyesíthesse. E célból el-
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akarta törölni a magyarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa lkotmányt és hazánkat is be akarta'
olvasztani az osztrák birodalomba. Meg is nyirbálta a régi
oá rmeqaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ek: hatalmát s az országot tíz kerületre osztotta,
azokba kirá lqi bia tosok a t rendelt. Azután mellőzve a magyar
nyelvet, hivatalos nyelvvé a némel turcloet tette s megpa.ran~
csolta, hogy három év alatt minden tisztviselő inegtanuljon
németül. Ezek a nemzetellenes rendeletek nagy elkeseredést
okoztak az országban. Végre azonban a szerencsétlen török
háború által megrerrdülvén, belátta, hogy hibázott és hogy
csak alkotmányos kormányzás békítheti ki a nemzetet; ú ji-

tá sa it ekkor oia szaoonta s megigérte, hogy meg fogja ma-
gát kororiáztatni, de betegágyából többé nem kelt fel. Utolsó
napjaiban azt mondta : Ohajtanám, ez irassék sirornra : «Itt
nyugszik egy fejedelem, kinek szándéka tiszta volt, de maga
elég szerencsétlen volt látni, hogy minrlen terve hajótörést
szenved.» .

-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-V II .A fran c ia fo r rad a lom

san ap o leo n i h áb o ru k h a tá sa
M agya ro r szá g ra .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, .

A nemzet újjászületésének korszaka II. Lipót kormány-
zásávaT vet e kezdetét. -6_jól tudta azt, mennyire elkese-
rítette a, magyar nemzetet József császárnak alkotmány-
ellenes kormányzása.' Azért trónralépése után azonnal Po-
zsonyban országgyűlést hivott egybe s magá] megkoronáz-
tarván, esküvel biztosította az ország törvényeit és sza-

. badságát.· .
Ezen az 1790;1. évi országgyűlésen törvénybe iktatták,

h 0 8 'Y : Magya ror6zág független; ozabad á llam, melqsemmi \
.más orózág nak a láoetoe nincsen ó melyet nem dnkenqe«
rendeletekkel, hanem egyedül sa já t -tdroénqei éó szokása i .
szer int kell kormárujozni». Kimondották, hogy a király,
trónralépése után, hat hónap lefolyása alatt, magát meg-
koronáztatni tartozik. Elhatározták, hogy orózággyűléó min-
den harmadik évben tartassék s adót és ujoncot csak itt
lehet az országra kivetni. Ugyanezen a gyűlésen a protes-
tánsok szabad vallásgyakorlatát s egyházi önkormányzatát
újra megerősítette. Elrendelték, hogy i l felsőbb iskolákban
a magyar n-yelvnek is legyen külön tanára.

A király ezeket a törvényeket 1791-ben megerősítvén, 'a
nemzet áldotta a «bölcs és jó, fejedelmet», aki azonban nem-
sokára azután, a magyarok nagy bánatára, elhalálozott.
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I,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF eren c uralkodása idejének nagyobb részét azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfran-
cia háborúk: vették igénybe. Alig foglalta el ugyanis a trónt,
a francia nemzetgyűlés megizente neki a háborút. Ebben
a válságos helyzetben első gondja az volt, hogy a magyar
nemzet ragaszkodását magának biztosítsa; azért eleinte
nagy figyelmet)s tanúsított a nemzet alkotmányos jogai
iránt. A régi sérelmek orvoslását azonban részint a francia
háborúk, részint pedig egy közbejött esemény teljesen meg-
akasztották.

Ugyanis a francia demokratikus elvek, jelszavai forron-
gásba hozták más országokban is az elméket .. Mivel pedig
Magyarországon is voltak némelyek, kik a francia elvek
nyomán jogegyenlőséget, polgári és .szellemi szabadságot
óhajtottak, 'szabad alkotmánnyal, hogy elveiket valósíthas-
sák, egy titkos társulatot alakítottak, melynek feje, vezére
Martinooics Ignác volt, aki Ferencrendi szerzetesből tanár
s késöbb apát lett. Ez volt az úgynevezett «Mar tinooics-fele
ó'ddzeedküvéd».

A titkos társulatot azonball a rendőrség-felfedezte s az
összeesküvők főbbjeit a budai vérmezőn lefejezték. .

Eközben Bonapa r te Napoleon francia hadvezér, később
császár, egyre félelmesebbé lett győzelmei által. Négyszer
verte meg Ferenc hadseregét s két izben Bécset is elfog-.
lalta, úgyannyira, hogy Ferenc családostól Magyarországba
volt kénytelen menekülni; de Napoleon seregei 1809-ben_
,ide is berontottak .s egész Győr ig hatoltak. -,

A magyar nemzet, feledve a sérelmeket, rendületlen
hűséget tanúsított királya iránt. NapoleonaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfe lh io á s o k o t bo-
csátott a magyar nemzethez, hogy szakadjanak el Ferenc
királytól :s válasszanak maguknak a Hákos mezején tetszés
szerintiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j királyt s ha kell, ő mindenkor kész lesz védel-:
rnézni a magyarokat, De a nemzet nem hallgatott a csábító
szavaira; h ű , maradt továbbra' is királyához s azzal felelt
a felhivásra, hogy általános «nemeoi fo lk e le o s - : hirdetett, my ly
azonban Győrnél vereséget szenvedett.

Évek mulva végre Ferenc és szövetségesei legyőzték
Napoleont, mire egész Európában helyreállt a béke. Mivel
azonban Ferenc megtette azt, húgy Ol'JzággyííléJen kioűl
önkényűleg, újabb és újabb adánemeket vetett ki s az ujon-
coka t is önkényűleg szedette, ez a törvény telen ség nagy
visszahatást keltett. Végre a király megemlékezvén koroná-
zási esküjéhen tett igéretéről, megigérte, hogy jövőre az
országot a lkotmárujosan fogja kormányozni.. \
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T'alátmányok é s fö lfed e z é sek .

'. Amíg a magyar nemzet keserves .küzdelmeket vivott
tatárok s törökök ellep s úgyszólva folyton fegyverben
állott alkotmányos szabadságának megvédése érdekében"
Európa más riemzetei a béke védelme alatt hatalmas halá-.
dást tettek a művelődés minden ágában.

Már a középkor utolsó századai, a X>IV. és XV. század
. fontos találmányokkal tündöklenek, így ,a többek közöttzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Scluoa rc Ber thold 1330-ban feltalálta a puskaport, Gutten- .
berq János- pedig 14404en feltalálta a könyvnyomtatást,

A XV. század vége felé pedig Amerika fölfedezése
képez korszakalkotó eseményt. AzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j világrész fölfedezésé-
nek dicsőségeaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o lu m b u n Kristófot illeti.

Amerika fölfedezése az európai népekre nézve roppant
nagy hasznot hajtott. Az ötödik földrészt, Ausztráliát sok-
kal később, a XVIII. század első felében fedezték föl.

Az utolsó három században is az emberi ész sok hasz-
nos találmánnyal ajándékozta' meg az emberiséget s moz-
ditotta elő a haladást.

A XVII. században Torricelli fölfedezte (1643-ban) a
. légsúlymérőt. - ---

A XVIII. században Watt~me.~nevű angol (I773-ban)
l i gözgépet, Franklin Benjamin (1777-ben) a villámhárítót,

- Mongolfier nevű francia (1782-ben) a léggömböt, Chappe
francia tudós, (1794-ben) a távirót, Jenner angol (1793-ban)
a himlőoltást. . /

A XIX század a következő nevezetes találmánnyal
dicsekszik: Fulton készítette 1807-ben az első gőzhajót, '\
Stephenson nevű angol készíté 1829-ben az első gőzmoz-
donyt, Daguerre 1838-ban az első fényképet.

• I

V IlI . A m a i M agya r -o r szá g m eg -

a la k ítá sa .
;

A n em ze ti éb r ed é s .

Amíg 1. Ferenc uralkodásának első szaka csupa harci
zaj, s meddő politikai küzdelmek között zajlott le, addig
uralkodásának második felében a nemzet vezérférfiai messze-
ható, üdvös reformokat alkották, melyek útját vágták az
eddigi törvénytelenségeknek s megnyitották a nemzeti újjá-
születés korszakát,
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A .mint a békés idők beállottak, a vármegyék, az alkot-
mány ezen ősi védőbástyái, derekasan megfeleltek felada-

(i.., "\ tuknak s felirtak az önkényes kormányrendeletek ellen,
melyek által azújabb adó-nemeket és az ujoncokat, az
országgyűlés -mellőzésével, a kormány önkényüteg vetette
ki a nemzetre. . .

Mivel pedig az adó és újoncok megajánlásának ügye a
n nemzet két legfontosabb alkotmányos jogát képezik, a' me-

gyék panaszos hangon szólaltak fel a törvényellenes eljá-
rás ellen. Barsmegye az adószedest eltiltotta s feli rt, hogy
a törvényesen koronázott királynak ellenállni ugyan nem
akar, de a törvények megszegéséhez 'nem nyujt kezet. Pest-
megye . pedig sürgette a királyi biztosok visszahivását, s

. később Deák Antal s Felsőbükki Nagy Pál sürgették a
királyi biztosoknak, mint «honárulókn-nák megbüntetését.

'Végre a király megemlékezyén koronázási esküjéhen
tett azon igéretér-ől, hogy a nemzet jogait épségben fenn
fogja tartam, kijelenté, hogyamegtörtént események atyai
szivének kellemetlenek s megigérte, hogy a 'királyi bizto-
sok hivatalát megszünteti ; 1825.. évi szent Mihály havára
Pozsonyba országgyűlést hívott egybe.iamely örökre neveze-
,tes marada nemzeti újjászületés történetében.,

Ferenc király trónbeszédében szivetnyerő kifejezésekkel
szólt a nemzethez s szavát' adta, hogy ezentúl az országot
alkotmányos elvek szerint kormányozandja. , .

Ezen országgyűlésen törvénybe "iktattak, hogy jövőre·
'minden három évben országgyűlés tartassék s egyszersmind
megszüntették az adóknak s az ujoncoknak törvényellenes
kivetését, a reform-munkálatok előkészítésére pedig bizott-
ságot küldöttek ki.

[\
. A magyar nemzet életében megnyilt ezután a nemzeti
újjászületés áldásos korszaka. A nemzeti művelödés óriási
léptekkel kezdett előbbre haladni. A magyar irodalom ha-
talmas lendületet vett.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKazinczy Ferenc,aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB e rx o e tu f i Dániel,
Csokona i Vitéz Mihá ly, K is fa lu dy Sándor , K iófa ludy Károly
és Kdlcoeq Ferenc kitünő művekkel emelték a magyar nyel-
vet s ébresztették a honfiui lelkesültséget ...Az országgyű-
léseken Felóöbükki Nagy Pá l, Beöthy Odön, K la u x á l

Gábor , Weaoelensti Mikloo hazafias, remek szónoklataikkal
fellelkesítették a kedélyeket. A főurak egymással veteked-
tek a nemes intézetek létesítésében. Széchenyi F erenc gréf
gazdag könrtárát és régiséggyűjteményét odaajándékozván
a nemzetne , megvetette alapját a «Nemzeti Muzeum»-nak.
F esteticb György gróf Keszthelyen «gazdaóági tanintézetv-ec
alapított. Budapesten létrejött a katonanevelő intézet «Lu do-
oiceum» név alatt. A Dunán megindult az' Ilelóőgőzha jóI» I
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1830-ban pedig megalakult azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«Dunaqőxha jozáoi tá rsa sáq»,
A kereskedés előmozdítására ekkor 1étesült a «Ferenc cóa -
tornq», melya Tiszát a Dunával összeköti. A nemzet hala-
dásának hatalmas ösztönzéje volt Sxechenqi Istoán gróf,
akinek első nágyszerű tette is az volt, hogy hatvanezer
forinttal megvetette alapjátZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'a «Magya r tu dománqoo akade-
miá»-nak. Es így a nemzet emelt fővel, nemes buzgalom-
mal haladt a nemzeti műveltség áldásttermő útján.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A 48 -d ik i tö rv én y ek s a nemzet u jjá szü le té se .

V . Fer-dínánd (1835-1848), akit szelídnek ésjólelkűnek
jellemez az utókor, buigósággal folytatta mindazt, amit l
atyja a nemzet anyagi és szellemi gyarapodásának emelé-
sére megkezdett.

Alatta 'az átalakító reform.-mozgalmak erélyesebbim in-
clultak meg, mint valaha. A reformok mozgató szellemei:
D eák F eren c , S z é ch en y i I s tv á n gróf s Kossuth La-'
jo s voltak: az érdemból nagy rész illeti a hazafias J ó z se f
n ád o r t is, akinek az ország ügyei iránt való buzgósága
örök hálára kötelezte le a nemzetet.

A bécsi kabinet azonban rossz szemmel nézte a nem-
zeti szellem s 'a szabadság ügyének fejlődését s Mctternich.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\1

Kelemen herceg, mint birodalmi főkancellár, a kényuralmi
rendszer megszilárdítását szerette volna most is érvényre
juttatni.
=~Azon reform törekvések, melyek a nemzetet foglalkoz-
tatták, a következők voltak: '.

Ó~iség eltörlése. Telekkönyvek s nemzeti bank felállí-
tása. Ürök váltság a jobbágyság számára. Céhek, egyed-
árúságok megszüntetése. Altalános birtoklási s hivatalvisel-
hetési jog. A papság és nemesség adózása.

Sxéchenqi Lstoán gróf - kit Pestmegye gyűlésén Kos-
suth Lajos nevezett először «.legnagyobb magyará-nak -,
kimondotta a szózatot: «ha ladnunk kell!'»

Mivel pedig a szólásszabadság nagyobb biztosítékot
nyert, csakhamar ezután Kossutb. La jos megindította a «Pesti
Hír lap» c ím ű újságlapot, melynek éltető lelke ő volt s bű-
bájos nyelvezeten írt, megragadó vezércikkeiben hatalmas
eszmeáramlatot indított. . -

Kossuth gyújtó szavakkal. szólt a nemzethez. .
A nemzeti szellem fellelkesülésére nagy hatással volt

ennek a kornak irodalma is.
Ebben a korban kitünő Irók és költők voltak: Vöró'ó-

marty Mihá ly, Arany J á n o s , P e tő f i Sándor , Tompa Mihá ly
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költők,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAToldi F e;eilc, Hor!Já th Mihá iy, SzaJay Láó: :dó,báróaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
E d to d o J o z o e f ; Jóka i Mór ,.bá ró Jáoika M ik lo » és más jeles
férfiak a nemzeti nyelvet a virágzásnak . eddig nem' ismert '
fokára emelték. Ekkor alakult meg a. «Kisfaludy-társaság» is. '

, A nemzeti szellem felébredése, nyomán a legszebb re-
mények közt nyilt meg végre az 1847/48-di'ki országgyűlés,
melyenhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ossu th L a jo s is, mint Pestmegye követe, ez al,
,kalomm,al először jelent meg. ~

A gyűlést_ november 12-én V. Ferdinánd király magya r
nyel!Jen nyitotta meg. Századok óta nem hallotta magyarul'

. beszélni -országgyűlésen' királyát a magyar; azért a rendek
lelkesülése leirhatatlan volt.

Ezen gyűlésen először is az időközben elhalálozott
József nádor helyébe fiát, I s tv á n fő h er c eg e t , közakarat-
tal nádornak választották. A nemzet őszinte rokonszenve
emelte őt e díszes állásra," amelyet József nádor 50 évig ,
oly dicsően viselt, hogy hasznos működésének emléket tör-
vénycikkben is megörökítették.
. •A gyűlés további folyamán diadalait ülte a szabadelvű
reform-párt: az alsó táblánál Kossutli La joó,.a felső táblá-
nál pedig, Batthyány La jos gróf voltak a vezérférfiak.

Ezen gyűlésen oly törvény javaslatokat alkottak, melyek
az ország-calkotmányát alapjában megváltoztattálo - .

'IX . A szab ad sá gh a rc s a z ön k én y -
. u ra lom .

A z 1S 48 /4 9 -d ik i sza b ad sá gh a rc .

Az 1848-diki év forradalmak zajával nyilt meg. A né-
peket a szabadság szelleme hatotta áto A forradalom februar
havában először is Párisban tört ki. A francia nép felfor-
gatta a királyi trónt s kikiáltotta a köztársaságot. Március
13-áwBécsben" is kitört a forradalom. Metternich kormánya
megbukott.

Március lb-éri a pesti ifjuság is tüntetést. rendezett a
szabadság mellett, Petőfi Sándor elszavalta a ccZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1a lpra ma-
gya r» kezdetű, N e m a e t i da lá t, Jóka i Mór pedig felolvasta

- 12 pontban «Mit kiván a magyar nemzet?» cím alatt a nem-
zet kivánságát.

Ugyanezen a napon, István nádor vezetése alatt egy
fényes küldöttség vitte fel Becsbe a rendek feliratát a nem-
zeti reformokról. A bécsiek a küldöttség tagjait, köztük

,Koóóuth .La jost, tüntető lelkesültséggel fogadták.
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Az események izzó hatása alatt már ápril 7-dikén Fer-
dinándzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT{inevezte--grúf-B-a -tthyci1íÍr -La joó elnöklete' alatt az
első parlamentaris, függetlenr felelős miniszteriumot, mely-
nek tagjai lettek: Deák Ferenc, Kosoutli La joó,gl'óf SzéchenyiaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Io to á n , báró Edtods J o x o e f ; Szem ere Ber ta lan, Klaua .á l Gábor ,

.---' -NI eoaá ros Lázá r és Eóterházy Pá l-
A miniszterium megalakulása -után nyombanfelterjesz- -

-tétték fl reformokat magába foglaló 184'8-diki törvényjavas-
latot. April b I-én V. Ferdinánd önmaga hirdette ki az általa
szentesített törvényt, mely a mai ú j Magyarország alap tör- ~( .
vényét képezi. '. . # • V

Ez a törvény kimondotta, hogy:' .
. 1. Az országot független magyar minisztérium kormá-

nyozza. 2: Évenkint Pesten országgyűlés tartassék, amelyre
a követeket maga a nép' választja meg. 3. Erdélyt Magyar-
országgal egyesítetté k. 4. A közös .teherviselésf kimondották,
úgy hogy -az adót ezentúl a nemes ember is fizeti. 5. A ro-
botot és kilencedet méltányos meqoá ltá aaa l eltörölték. 6. Ajob-
bágyok szabad urai lettek birtokaiknak. 7. A sajtó '~zabad

~ legyen. 8. A keresztény vallások egyenlő joguak.9: A tör-
vény előtt minden _embt(r egyeN~6 s hivatalt nem .nemes em~

. berek is viselhetnek, hogy így érvényesüljön a. «sxabadsáq,
egyenlőóég,' teóf()é~ióég)) elve. .

, A nemzet határtalan örömmel fogadta lz új átala-
kulást. Azonban az öröm csakhamar 'ürömmé változott.
A .nemzet ellenségei megirigyelték az ország-boldogságát
's~felbu.i!-.9,gat~m-~-et--enen---a-h@.r-v:át,-;-sz~láh .
nemzetIseg:eKet s e~ilk napon' arra ebredt a nemzet

l

hogy JellaólCI1 horvát bán negyvenezer hatátőrrel be-
ütött az országba. Erre a magyar nemzet is ,kénytelen volt
sa,iát v.édelm~r~ fegyvert ragadni, s ~iütött -a pol, árh3Qor~
mire Y. Ferdllland lernondott a trónról, melyeí I I an-a unoka-
öccse, .az ifjú I. Ferenc József foglalt el 1848-ik évi decem-
ber hó 2-án. 'Ferdinand ezután Prágába vonult s elzárkózva
a kormányügyektől, egyedül a vallás vigaszaiban -s a rs z e -

gépyek iránt való jótéteményekben lelte gyönyör~t.· ,
~ . LhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF eren c J ó z se f , csak ·18 éves volt,_ midőn a leg-

C > nagyobb- zűrzavarhan elfoglalta a császári trónt. A bécsi
, :( minisztérium mindjárt kormánya kezdetén odavitte' a dOJgoC

hogya haza alkotmányát fe.J.függesztetté.k, s a cél az volt,
hogy Magyarországot aZ

r
osztrák császárság alárendelt tarto-

mányává tegyék. Magyarország önvédelmi harcát .<,dázadás»-
nak nyilvánították 'S Windischqrá ta . császári tábornok nagy
sereggel rontott az országba. Eleinte csakugyan gy_őzelem- \ -
mel harcolt selfoglalta Pestet is, de tovább nem jutott. '
A }nagyar.önvédélmi harc lelkesítö bajnoka Rossuth L a jo s

.... !". " r '

. "
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volt.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÓ bejárta az országot s lelkesító, hatalmas szónok-
lataival harcra tüzelte a nemzet fiait. Az országgyűlés pe-
dig kimondotta, hogy «jogát s alkotmányát az utolsó csepp
vérig védelmezni fogja». A magyar honvéd sereg ezutánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G6rgey, Klapko és Perczel alatt, Erdélyben pedig Bem tábor-
nok alatt, fényes diadal okat aratott a szolnoki, hatvani,
isaszeghi, váci, nagysarlói, komáromi és budavári csaták-
ban. Az osztrák hadsereget kiüzték az országból s a dicső-
ség mámorában a magyarok Debrecenben kimondották
Magyarország függetlenségét s KOó:JUth Lajost kikiáltották
az ország korrnányzójának. A bécsi kormány ebben a szo-
rongatott helyzetben az orosz cár segélyét kérte ki, mire
a cár 200,000 főre menő hadsereget küldött az országba.
Egyidejüleg Háynau csá szá r i tábornagy szintén hatalmas

- sereggel vonult Mae'yarország ellen. A honvédség az óriási
hadak ellen is hősiesen küzdött, de végre G6rgey Arthur,
a maO'yarok fővezére, 1849. évi augusztus 13-án, Viláqosná l,
30,005 emberév-el- lerakta a fegyvert. Ezután szomorú idők
következtek Magyarországra. Haynau megkezdette boszuló
munkáj át.. A kézrekerített táboro okokat kegyetlenül- kivégez-
tette Aradon, október 6-án; ugyanezen a napon agyonlőt--
ték Batthyány Lajost Pesten. Aki menekülhetett, menekült.
Kossuth Lajos, Klapka, Perczel s mások kibujdostak. Itt-
hon a nemzet elvesztette alkotmányát s Magyarországot
beolvasztották az osztrák birodalomba. A nemzet, -melynek
moccannia se!ll volt szabad, tűrt és várt a jobb idők remé-
nyében.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A z ön k én yu ra lom .

A magyar szabadságharc leveretése után a bécsi kor-
mány úgy tekintette Magyarországot, mint _hódított tarto-
!D-ányt-s-úgy is bánt el vele. Az országot szétdaranolta.
Erdélyt és Horvátországot elszakította az anyaországtól.
A vármegyéktől elvette a tisztviselö-választási jogot s a hi-
vatalokat idegenekkel, csehekkel és németekkel töltötte be.
A zsandár-világnak ez a szomorú korszaka,":"" a birodalmi
miniszter peve után - Bach-korszak név alatt lett gyászos .c-
nevezetességűvé. A nemz.et az erőszak ellen nem tehetvén
semmit, tűrte némán az önkényuralmat,_ várva a jog, tör-
vény és igazság diadalával egy jobb jövő hajnalhasadását,

Ami azo.nban önként meg -nem jött,...!Deghozták a várat-
lan világesemények ~

Történt ugyanis, hogy 1859-ben kiüíött Ausztria . ellen
a [ ranoia -eaa rdinia i háború. Viktor Emánuel szárd király és
ennek minisztere Caoour rábirták Ill. Napoleon francia
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császárt, hogy felső Olaszországot szabadítsa fel Ausztria
befolyása alól. Az elhatározó csata Szolferinónál történt.
Az ausztriai sereget legyőiték s Ausztria elvesztette Lom-
bardiát. Csakhamar ezutánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGariba ldi szabadsághős vitéz
csapataival elfoglalta a kéL sziciliai királyságot. Viktor
Emánuel lassanként magához hódította az egyes tartomá-
nyokat, sőt az «egyházi állam» egy részét is, s belőlük egy
egységes országot alkotott s kikiáltatta magát Olaozorozáq
királyának, ami ellen az elűzött fejedelmek s a római pápa
óvást tettek. .

Az Au sxtr ia , Porooz és Olaózorózá9 közti háború 1866-
ban szintén nevezetes változásokat szűlt. Ebben a háború-
ban Poroszországnak (Bisrna rck) Olaszország volt a szövet-
ségese s így Ausztria kénytelen volt egyszerre két hatalom
ellen harcolni. Ausztriát a poroszok Köni99ra tznéllegyőzték'
~pya·n, de az osztrák sereg Albrecht főherceg vezérlete alatt
Kustoxaáná l fényes-győzelmet nyert az olaszok fölött. A há-
borúnak a prágai és a bécsi béke vetett véget, mely sze-
rint Ausztria lemondott Velenczéröl, s elismerte az olasz ki-
rályságot, melyhez most Velenczét is hozzácsatolták.

Ezek ,a háborúk iszonyú pénzáldozatokba kerültek. ,1
Ausztria meggyengült s egy elégedetlen nemzettel szemben
alig remélhette, hogy .megszilárdulhat. '. '

x. Az -a lk o tm án y h e ly r eá llítá sa .

Ausztria arra volt utalva, hogya külső veszteségek
kárpótlása gyanánt, minél jobban megszilárduljon belső-
leg, főkép pedig a Magyarországgal való kiegyezés által.
A sok szerencsétlenség után a fejedelem önszíve sugallatát
is kővetve, szintén belátta, hogy birodalmát csak az alkot-
mányos élet s a nép szeretete által szilárdíthatja meg.

'D eá l{ F er en c hazafiúi bölcsességének sikerült is végre
oly kiegyezési módozatot találni ki, mely aztán alapjává
lett a végleges kiegyezésnek. amely kiegyezés az 1867-diki
törvénycikkben találta megoldását. .

A kiegyezésról alkotott törvények helyreállították a ma-
gyar alkotmányt, és megalapították Magyarország közös
ügyeit Ausztriával. amely szintén alkotmányos állammá lett.
Ilyen közöó ü9yek: a kó": töó védelem (hadügy), a kózöó
leepoiselet idege,n országokban (külügy) és ennek a kettő-

Vargyas : A magya rok tijr t, V. és VI. osst, sz. ?
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nekaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ó " :L ö J k ö ltJ é g e i (pénzügy). A közös ügyek vezetésére
'a k Ö Z Ö JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAminiszter iumok, törvényhozási ellenőrzésükre a ~
d e le q a t iá k (országgyűlési küldöttségek) vannak hivatva.
A közös költségek viseléséhez Magyarország és Ausztria tíz
évről,tíz évre ~eghatá~o~ott a~ányban (quota~ járúl. Eszerint
Magyarországra' a kozos koltségeknek miníegy harmad- "
része esik. ,

_~ szerint rendeztetvén az ország ügyei, -hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 . F eren c
.J 9 z se fZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ Felsége 1867. évi június' hó 8-dikán a nemzet

" ,\ .••..-

, -

Deák Ferenc.

, ,

örömrivalgása közt, OSI szokás szerint nagy fénnyel a. budai -
vártemplomban S im O I J á n o s , -esztergoíni érsek által' a '
szent leoronával magyal' királlyá megkoronáztatott," mely
alkalommal fölesküdvén a magyar alkotmány megtartására,
fog~dta, ~ögy a .mag~ar nemzet törvényei.t mind maga ,meg-
tartja, mind pedig masok által megtartatja. " ,
-, Ez az eskü s a fejedelem szeretete a nemz-et iránt, biz-

tosítékát adta annak az édes-reménynek, hogy azalkotmány
védelme alatt künn hatalmas, benn' pedig virágzó lesz az

, ország s, boldog a. magyal' I

r :
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A ném et-császárság m ega la k u -

lá sa é s a Balkan-altamok.

Az újabb világesemények közül a francia-porosz és az
orosz-török háborúk idéztek elő nagyfontosságú következ-
ményeket.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ' • _zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Afrancia -poroóz háború 1870-ben Franciaországra nézve
végzetteljes volt. A franciák iszonyú vereséget szenvedtek
s a háború a szedáni fegyverlerakással s Páris ostromával
végződött. Franciaország elvesztette Elzász és Lotharingia
nagyobb részét s hadi sarc fejében 5 milliárd frankot volt
kénytelen fizetni. A franciák Ill. Napoleont még a háború
befejezése előtt elűzték a trónról s kikiáltották a kéa tá rsa -
óágot, Vilmos porosz királyt pedig 1871-,ben. a német feje-
delmek kikiáltották ö.rökös nemet csáozá rnak, Ennek a sze-
renesés politikának Bismarok volt a mestere, aki az 'újon-
nan alakított nérriet császárságnak kancellárja lett. .

Az oroóz-török háború. H. Sándor orosz cár az alatt az
ürügy alatt, hogy a török által levert szerb és bolgár föl-
kelőkön segítsen, a- török ellen hadat indított. A hőói török
nemzet, Oxman és Saulejman vezérek alatt, hatalmas ellen-
állást fejtettek ki, s főleg Plevna mellett, ahol Ozman basa
is megsebesült, a török fegyverek nagy dicsőséget arattak ;
de ~ túlnyomó o:o~z er~ :égre i~, győzedelm~skedett. A há-
borunak az 1878-1kl ber lini ózerzodeó vetett veget, amelynek

'létrejöttében részt vettek az európai összes nagyhatalmak
küldöttei. A 'Magyar-Osztrák-monarchia részéről gróf And-
l'áóóy Gyula vólt a l,iépviselő. A-török kdoet a szerződés pon-
tozataiba szintén belenyugodott. A szerződés szerint Saerbia ,
Monteneqro és Románia függetlenekké lettek Törökország-
tói ; Bulqá r iá t, szabadon választott fejedelem al alt, az euró-
pai hatalmak védnöksége alá helyezték, ami monarchiánk
pedig megbizást nyert Bosz.nia és Hérceqooina volt török
tartományok megszállására és kormányzására. A magyar-
osztrák hadsereg 'F ilippovich, Szapá rq ésaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ ovanooicli vezér-
lete alatt hősiesen teljesítette az okkupációt. Különösen
kitüntették magukat a magyar huszárok, továbbá a M o ll i- ,

ná ry, Eszte és tiroli ezredbeli magyar bakák. A H adsi Loja
által felbujtogatott bosnyák felkelők és her . aiak ez-
után meghódoltak. ,~~ Ö -t~,~ ,.- .,~

~~.J:~
!CSI) I ~ -? ~t'l~'" J!
'\ :J OC/\ ' '. Y 1 0 ~
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