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1. AZponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÓKORI NÉPEK TÖRTÉNETE.

Bevezetés.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az elsö emberpár· Ádám és Éva volt, kiktől
az egész emberi nem származott. Az elsŐ emberek-
lakóhelye Dél-Ázsia volt, hol sok idö utál} igen elsza- r,
porodtak és egyes családfők alatt törzsek, majd
ezekböl népek származtak. .

A legrégibb nép aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzsidó nép , a melynek történetet
a Szentírás adja elö. A zsidók Kaldeából, a Tigris
és Eufrát folyók mellöl l~öltöztek a Jordán vidékére:
honnan tovább vadoróltak és sok ideig Egyip tom-SRQPONMLKJIHGFEDCBAj
ba n laktak. Innen Mózes vezette vissza őket elhagvott , •

. hazájukba, Palesztinába, - hol bölcs Salamon ural-
leadása alatt a fön iciia i'a k segítségé vel építették föl
a híres jeruzsálemi templomot, Legnevezetesebb
királyuk Dávid király volt. Késöbb Zsidóországot a
ba bilón ia k és az a sszir ok fog alták el, a jeruzsálemi
templomot lerombolták és a lakosságót fogságba
vitték. Végre Czírusz, 'per zsa király visszaadta a
zsidók szabadságát és megengedte nekik, hogy orszá-
gukat helyreállítsák, 'templomukat fölépítsék.

A zsidók és a velük érintkezésben levö egyipto-
miak, babiloniak, asszírok, fönicziaiak és perzsák {)
voltak a legrégibb népek, melyekröl a történet emlí-
tést tesz. E népek közül egyedül a zsidók hittek az 11

1*
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egy igaz Istenben, míg a többiek pogányok voltak,
vagyis teremtményeket tiszteltek isten gyanánt. A régi
időben, mikor a mi földrészünkön még az írást sem
ismerték, keleten már müvelt népek léteztek és gaz-
dag, hatalmas birodalmaik voltak.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az egyiptomiak .

.Egyiptom Afrika éjszakkeleti részén, a Nilus folyó
Jlle:rítén terül el. Népe a legrégibb, melyről a történet
említést tesz. Már több ezer évvel ezelőtt gazdag ésmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmű-
velt ország volt; királyait fáraóknak vagy a napisten
fiainak nevezte és úgy tisztelte, mintha mindegyik
isten volt volna. •

Az egyiptomiak bálványimádók voltak, sőt álla-
toldit is tiszteltek isten gyanánt, de a tudományok-
ban igen előre haladtak. Értettek a földmíveléshez
és sok ügyes mestererrlber is akadt közöttük. Óriási
épületeket tudtak építeni; a még fönnálló piramisok
romjait ma is megbámuljuk. Ismerték .a képekkel
való írást és a csillagok járását. Hogy halottaikat az
enyészettől megőrizzék, bebalzsamoztak és így kelet- .
keztek a maig is épségben lévő múmiák.

A babilóniak es asszirok.

// A ba bilón ia k vagy kaldeusok a Tigris és EufratesSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J folyó völgyében laktak és müveltségre nézve majd-
nem oly régiek, mint az egyiptomiak. I Gy.QQyörű
palotákat és templomokat építettek, ügyes kereskedők

ri. és iparos-ok voltak; különösen' a szönveg- és fémárú-
ti' készítésben tettek nagy haladást. Tudtak írni apró

éka~akú iegyekkel; pay jaik a leghíresebb csillagvizs-
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gálók és csillagjósok voltak, értettek a _számoláshoz r3?
is és a népet sok hasznos ismeretre tanították. Leg-
híresebb "királyuk Nabukodonozor volt. lA l'ttpot,SRQPONMLKJIHGFEDCBAj/

Holdat és a csillagokat imádták.
AzqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa sszír ok mint hódító nép tünnek ki. Elfog- 1.)

lalták Babilóniát, Elö-Azsiát és, egy ideig Egyiptom
is uralta öket.] Nagyban művelték a mértant, kiszá- V
mitották a Nap járását, az évet fölosztották évsza-
kokra, a csillagok járásaból jósoltak.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A fönicziaiak.

A fönicziaiak Zsidó ország szomszédságában, a
Földközi-tenger partján egy kis országban laktak.
A régi időben híresek voltak gazdagságukról és ök
voltak a legügyesebb kereskedők] Bejárt~ az akkormlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,:,1
ismert világot áruikkal és eltanulta min ent, a minek 1)
hasznát vehettek. A merre csak megfordultak,ma-
güKk.al vitték, terjesztették a keleti műveltséget és
alkalmas .helveken gyarmatokat alapítottak. Legfon-
tosabb gyarmataik a görög partokon voltak, honnan
az ő útjukon terjedt el a mi földrészünkön is a
keleti népek müveltsége. Kitünö hajósok voltak és
ök kezdték használni a rendes mértékeket meg a
pénzt. Fölfedezték a bíborfesteket és az üvegkészí-
test. Ök állították össze az egyiptomiak jelképes
írásából aziahéczé betűit, melyet a görögök útján J,J
az európai többi népek is megtanultak. '

A perzsák.

A perzsák Czírus és Dárius királyaik alatt óriási j
birodalmat alapítottak és, azt tartományokra osztották



föt melyelmek élén kormányzók állottak. A I.neghó-qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j d'totLnép.ek tudománvaít, .műveltségét, írását elsa-
játították, de vallásukhoz h[~ek maradtak.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1Két fö ~
iStenök volt: egyik a jónak, másik a rossznak az .

''1 istene. Gyermekeik nevelésére nagy gondot fordítottak
•és _a hilzugságot meg a hálátlanságot szigorúan bün-
<.te. éle] Xerxes kírálvuk Görögországot is meg akarta
hódítani, de ez nem sikerült neki; halála után a43 nagy birodalom hanyatlásnak indult és végre a
maczedónok hódítottak meg.

.j
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II. A RÉGI GÖRÖGÖK.
"

A görögök Kr. e. 2000 évvel telepedtek le Kis-
Ázsia partjain és az Európa déli részén lévő azon
a kis félszigeten, a melvet róluk ma is Görögország-
na1{' ~~ézünle Hajdan sok, egymástól független,

- apró tartományra oszlott. Lakói _a fönicziaiak révén
ismerkedtek meg a keleti müveltséggel. E kis orszá-

- gokban eleinte királyok uralkodtak, de a nép maga
.alkotta törvényeit,:.}. hol a királyok zsarnokoskodtak,
vagy a törvenyeket nem tartották meg, ott a nép
köztársaságot alapított és maga választotta előljáróit.
A görögök tiszteletben tartották a törvényeket és igen
szerették hazájukat, meg a szabadságot; ezekért, ha
kellett, életöket is föláldozták. .

A sok kis ország között legnevezetesebb volt Spá r ta
és Athén . -.

Likurgusz.

Spárta törvényeit Likurgusz alkotta. Ö királyi
nemzetségből származott, de nem vágyott hatalomra,
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hanem csak mint törvényhozó törekedett arra, hogy
ha~~ját nagygyátegy~, népét honszerétö, "harczias
és becsületes néppé nevelje. Azért a spáifai-ifjak
nevelésére kiváló góndof'Tordított. A gyermekeket
már 7 éves korukban elvették szülöiktöl és az ország
költségén nevelték. Az ifjakat a törvény és az öregekSRQPONMLKJIHGFEDCBAV
iránt ~_Jlsztel~tre szőktattáR.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA fényűzést kerülték ;
a'"térHak és az ifjak közösen .étkeztek. Legnagyobb
gondoCfordítottak a test kiképzésére; az ifjak tor-
náztak, birkóztak és a fegyverforgatásban gyakorolták
magukat, hogy kitünö katonákká váljanak. A spár- V
taiak.jegföbh dicsősége az volt, ha a hazáért áldoz-_.
hattak életöket.· .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szólon.

Az athéniek törvényhozója a bölcs Szólon volt,
ki sokat utazott és a szerzett tapasztalatokat hazája 1/
javára fordította. Az athéniek szorgalmas nép vol-
tak; művészettel, iparral: és kereskedéasel foglal-
koztalCés ez által jólétben, éltek. Az athéni nép a /.
spártainak ellentéte volt és .azért Szólon nem annyira
a testi. erőre, mint inkább a műveltségre és a haza-
szeretetre alapította hazája boldogságát. - Gondos-
kodott oly intézetekröl, melyekben az ifjak testi és
szellemi nevelésben részesültek. Bölcs törvényeiben
meghatározta a polgárok jogait és kötelességeit.
Az ország dolgainak elintézéséhen gazdag és. sze-
gény egyaránt részt vehetett; foglalkozás nélkÜl)
ott senki sem élhetett meg, mert a dologtalan
embert megbüntették. ~zorgalommal és becsületes-
séggel a legszegényebb ember is az ország leg-
magasabb polczara juthatott, Szólon törvényeinek
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egyik legszebb pontja volt az, a melyben ki volt
mondva a polgári szabadság.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Leonidász.

A perzsák ~és velök együtt több ázsiai ország
egyidöben Görögország ellen támadtak és azt meg
akarták hódítani. De e kis ország a természettől oly
jól meg van védelmezve, hogy belsejébe csak szük
hegyszorosonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM lehet jutni. Mikor Xerxes perzsa
király óriási seregével Görögországba nyomult, egé-SRQPONMLKJIHGFEDCBA

f szen aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAthermopilei szorosig ért, mely egyetlen út
volt az ország belsejébe. A görögök legkitűnőbb
katonaikra. a spártaiakra bízták a szoros megvédel-
mezését, kiknek vezére Leonidá sz spártai király volt.
A perzsák roppant hadát a .naroknvi sereg hősiesen
visszaverte. Napokon át harczoltak, míg vezérökkel
együtt hősi halált nem haltak és csak az ő holttes-
tükön at juthattak a perzsák Görögország belsejébe;
így mutatták meg hazaszeretetöket. - Az utódok
emléket állítottak e helyen, melyre a hősök nevei,

r : uján ezt írták: «Vándor! vidd hírül a spártaiaknak,
hogy akik itt' nyugosznak, a hazáért haltak: meg».
Szomorú dolog, hogy a hősök halálát árulás okozta.
A perzsák ezután elözönlötték Görögországot, de,

"Themisetokless athéni vezér diadalmasan kiüzte őket
és többé nem háborgatták a szabadságszerető görö-
göket.

Spárta és Athén ezután egymás között versengtek
a hatalomért és pusztító belháborút folytattak egymás
ellen. Végre Spárta győzött, de hasznát nem láthatta,
mert a folytonos háborúskodás az országot kimerí-
tette és így régi nagysága és hatalma aláhanyatlott.
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Nemsokára szabadságát is elvesztette, mert a szom-
sz{dos maczedóniai király,SRQPONMLKJIHGFEDCBAF ü löp , .fölhasználta a
görög városok viszálykodását és elfoglalta egész
Görögországot.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagy Sándor.

Nagy Sándor, maczedóniai Fülöp fia, ifjuságaban
gondos nevelésben részesült. Tanítója a bölcs Arisz-
totelesz volt, kit Nagy Sándor-mindig a legnagyobbmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV
tiszteletben tartott. Egy másik nevelője azonban föl-
keltette benne a nagyravágyást és már ifjú korában
attól tartott, hogy atyja nem hagy számára semmi .
nieghódítani valót. Atyja halála után sereget gyüjtött J
s a perzsák ellen indult. Csakhamar legyőzte őket, v
elfoglalta az akkor ismert világ legnagyobb részét
é's hódításaival mindenkit bámulatba ejtett. De a
nagy hatalom annyira elbizakodottá tette, hogy meg- 4/
feledkezett ősei erényeiről és egyszerü szokásairól,
s Igy Ő, ki az egész világ fölött uralkodott, nem bírt
uralkodni a maga szenvedélyein. Fényűzés, dobzódás
és kicsapongó élet vítte sírba 33 éves korában és
mivel fia nem volt, v~érei maguk között osztották
föl az országot, míg később a rómaiak kerítették
hatalmukba és a maczedón birodalomnál is nagyobb
birodalmat alapítottak. /

III. A RÓMAIAK.

A rómaiak nevöket Rórna városától vették, melyet
Rómulusz alapított Krisztus születése előtt 753-ban.

~
Hatalmuk kezdetben csak Róma városára terjedt ki, L-
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J .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

de késebb az egész ismert.világotmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmeghódítottak és..- - --
így valamennyi régi nép között ök voltak a legha 111-
masabbak. Rómát eleinte királyok kormányozták.
Első királyuk R6mulusz volt, ki után még hat
királv uralkbdott, de az utolsót kegyetlensége miatt
a rómaiak -_élűzték és országukból köztársaságot
alakítottak. -,.Ez időben kezdték meg hódításaikat ;
elfoglalták a szomszéd .latin városokat, melyek-
n~ lakóit maguk' - közé telepítettek, de semmi -
befolyást sem engedtek meg nekik a város kormány-
zása~n. Elniatt másfél századig tartó küzdelern
folyt az előkelők, vagyis a patriczinsok ésa szegény
nep, vagyis a plebejusok között ; végre a plebejusok
kiyívták, hogy Roma minden polgára egyenlővé Iett
jogaira és kötelességeire nézve. Míkor a jogegyén-
löségért folytatott küzdelem \réget ért, a rómaiak
fólytatták hódításaikat és harmadfélszáz év alatt az
egész világ uraivá letteid A győzelmes_ hadj ~'a..!ok
alqJt törnérdok kincset szerezték, minek következ-
ménye lett, hogy régi -erkölcseik -és polgári erényeik
n1egváltoztak ésnem a haza javát, hanem a maguk
hasznát tekintették előbbrevalónak. ~énzt többre
becsültéIs.,a szabadságnál ;\a gaz~dagok a 'fő1íiltalomérf
versenyeztek, míg végre az égyik czélt ért s !gy a
sza -aa-köztársaság romba dőlt. Roma császársággá
leh és a világ legnagyobb- birodalmának egy ember
""'arancsolt-lAz első római császár OktáviánuszqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAugusz-

tus volt, kinek uralkodása cllatt a birodalom békét
élvezett. Ez időben Róma fölvirágzott, a tudo-
mánvok és La'művészetek magas fokra emelkedtek.
Ő, alatta léptek a rómaiakelőszöf hazánk föld-
jére és itt Pannonia meg IMczia - fartományol(at
'alapítottak. -
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Augusztus császár idejében élt, tanított és szen-qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ
vedétfIiá áit a ketesztlan -ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Jézus Krisztus

az emberisé Me váltója, az igért Messiás, Harmincz
éves mrában kezdett tanítani, hirdette az egy igaz
Istent, mint az. egész világ mennyei Atyját. Míg a
zsidók azt hitték; hogy egyedül ök az igaz -lsten
választott nép,e, Jézus Krisztus azt tanította, hogy
mindnyájan testvérek és az Isten. előtt egyenlők
vagyunk. Egyik legfőbb tana voltmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr «Szeresd feleba-
rátodat, mint önmagadat». A zsidók féltek, hogy
Jézus tanítása az ő vallásukat megsemmisíti; azért
bevádolták a római. helytartónál és Pontius Pilátus
öt halálra ítélte. Nemcsak öt, hanem tanítványait is
üldözték, de azért az új hit világosságát nem bírták
eloltani, mert a keresztény vallás - Krisztus anya-
szentegyháza - minderi üldözés daczára az egész
világon elterj edt és hirdeti a földi hatalom mula n-

dósá gá t és az egy láthatatlan Isten országának dicső-
ségét. . . -

N agy Konstantin.

A keresztény vallás hiveit a római császárok f.;.
eleinte k~gyetlenül üldözték. Legkegyetlenebb volt
Néró . Az üldözések daczára Jézus tanítása egyre
hódított és végre. háromszáz évi szenvedés után az
egész római birodalomban elterjedt a keresztény
valláso Na gy Konsta n tin római császár volt az, ki a
pogány va last 'eltörölte -és elvébe a keresztény
vallást tette. Alatta volt az első 'zsinat, melyen a
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keresztények dolgait rendezték. Nagy Konstantin
'egyszer "háborút viselt Maxenfiussal, _kinek serege
sokkal nagyobb és erősebb volt és azért a keresz-
tények Istenéhez fohászkodott segítségért, kinek tisz-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

. ~

«E jelben fogsz gyözni.»

teletére öt anyja, szent Ilona tanította. Ekkor világos
nappal fényesen sugárzó ily föliratú Keresztet látott
az égen: «E jelben fogsz gyözni)). Nagy Konstantín
kereszttelellátott zászlókat készíttetett Jézus ilevének
kezdöbetűivel és megfogadta, hogy gyözelem eseten
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fölveszi a keresztény hitet. Gvözelmesen vonult be.
Rómába, .!negtiltotta J;t keresztények üldözését ésqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV
mindenfelé fényes te rrplomokat építtetett. Végül ren-
dezte b-irodalmát Rómát elhagyta és székhelyétSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ
Bizanczba tette át, melyet nevéről ma is Konslan i-
nápolynak neveznek. Halála _után két részre, nyu-
gatira és keletiré oszlott föl -a római birodalom.
Utódai között akadt olyan, ki megpróbálta a pogány-
ság visszaállítását, de sikertelenül. Ilyen volt J u liá n

császár, ki húsz éves koráíg keresztény volt, de
tanácsadolt követve ismét pogánynyá lett. Ö be akarta
bizonyítani, hogy Jézus jövendölései nem teljesülnek
és azért megparancsolta, hogy az elpusztult jeru-
zsálemi templomot újra építsék föl; de az Isten meg-
.hiusítá e szándékát, mert építés közben a földből
lángok törtek elő és megsemmisítették a megkezdett
munkát, miért is az építést abba kellett hagyni. Végre
Julián a perzsák elleni csatában elesett és kiömlö
vérét az Ég felé szórva így kiáltott: «Győztél Galilei!»
Halála után megszünt a keresztények üldözése a
római birodalomban. .

A NÉPVÁNDORLÁS ÉS A HUNOK.

A nagy római birodalom éjszaki szomszédságá-
ban a germá n népek laktak, kik még pogányok
voltak és gyakran betörtek a római tartományokba,
hol rettenetes pusztítást vittek véghez. Míg a biro-
dalom egy volt, a támadásokat mindig visszavertek,
de a kettéválasztás után az erkölcseiben is aláhanyat-
lott római nép nem bírta magát megvédelmezni.
A gá tak , kik keresztények voltak és az Al-Duna és



Attila.
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Erdély tájékán laktak, szintén többször kalandoztál
~~'ómai birodalmat.lA ..qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAqermdmok - a birodalommlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nyugati részét szétdarabolták és maguk között föl-
osztva új kirfi,ly"§agokat -alapíjoJUi1C 1\ különféle
népele e nagy" mozgaljna volt az úgynevezett nép-

va ndor lá s, melyet a húnok indítottakmeg.
A húnok ösi hazája Ázsia volt; innen jöttek

Európaba és az útjokba esett népeket vagy leigázták,
vagy kiszorították hazáj ukból, Ba la mbér vezérlete alatt
jöttek és Pannonniát meg Dácziát elfoglalván, a mai _
Magyarország helyén egy nagy birodalmat alapítottak.

\] A hún nép edzett, vitéz és bátor nép volt és a
ríierre' csak ment, niíndőnfclé rémületet keltett. Leg-
hatalmasabb kírályuk Attila volt.

J

A hún birodalom hatalma és fénye Attila király
alatt a legmagasabb fokra emelkedett. ~Eir2.:
dalom keleten a Volgáig, éjszakori a Keleti tengerig
terj edt. Legyőzhetetlen hadseregével számos országot
meghódított, sőt a hatalmas római birodalmat is
adófizetöjévé tette. Alattvalói igen szerették öt, mert
vitéz és igazságos fejedelem volt, egyszerüen élt és
nem szerette a hízelgést, de a népek rettegtek, mivel
tűzzel-vassal pusztította országaikat és ezért az
«Isten ostoranak. nevezték el. Legnagyobb csatája
a katalauni síkon volt Francziaországban, Aetius
római hadvezérrel. \A 'következö évben már Olasz-
ország ellen indult, hol Aquileját lerombolta és sere-
geít Róma ellen vezette. Róma falai alatt az ősz Leo
pápa egy fényes küldöttségéIén- fölkde§t~ilát es

. kegyelmet kért a keresztények szent városának.
"'"---- - -

2

)



«Hatalmas hún király - szólt a pápa - minde-
. neketYegyözfél, mutasd még, hogy valóban a leg-qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-1

- nagyobb gyözö vagy: gyözd le magadat ésvonulj ki ~
Olaszországból». A fényes követség és az ösz papa
békés szavai annyira meghatottak Attilát hogy meg-
l(egyelmezett Rómának és visszatért hazájába. De amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. -

Attilaés Leo pápa .

.•..d .<fSRQPONMLKJIHGFEDCBA----tI t

szerencse ezután már nem ke vezett neki és nem-
sokára hirtelen halállal múlt fi. Holttestét hármas I
koporsóba, aranv-, ezüst- és vaskoporsóba tették és
egy folyó medrében temettek el. Halála után a hún
birodalom fölbomlott,mert fiai az örökségen 'összevesz-
tek -és a leigázott né ek ezt fölhasználva föllázadtak
és a húnokat élűzték. Egy részük Dácziába szorult és Z
ott is maradt és"ezekriek utódai a ma -is élő székelyek.



Az avarok.
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\zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az avarok Ázsiából jöttek be és birodalmukat

azon a helyen alapítottak, hol a hún birodalom
állott. E harczias nép maj dnem kétszáz évig tartotta
íönnitt magát és állandóan háborúskodásban élt a
szomszédnépekkel. Az összerablott kincseket sán-
czokkal körülvett gyürü-táboraikba rejtették, melvek-
nek nyomait hazánk némely vidékén még ma is
láthatni. az úgynevezett avar-sánczokban. Az avarok
a békés munkát nem szerették, csak a harczot

'becsült ok és azért nem is gyarapodhattak a művelt-
ségben, Végre Nagy Károly, a frankok királya legyőzte
őket és részben kiirtotta, részben beolvasztotta a
töb i e~rópai nép közé. _- ---

Nagy Károly.

Nagy Károly a frankok királya volt. A frank
birodalmatqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKlodvig alapította, ki a keresztény _hitre

V té.r.L.és~a páp;ITol- a «leg@esztényibb király)~ czhnet
kapta. Fia, Kis P ip in Rómát a pápának ajándékozta
és így megvetette alapját az «Egyházi állam»-nak.
Ennek ifjabb fia volt Nagy Károly, ki 46 évi ural-
kodása alatt a frank birodalmat nagygyá tette és úgy
a saját, mint a kereszténység érdekében vívott har-
czaival a nyugat római császárságot visszaállította
és magát római császárnak czimeztette. ~emcsak

db mint hódító h~ min] bölcs törvényhozó is nagy
Volt.miodalmában a keresztény vallást tette ural-
kodóvá; püspökségeket alapított, kolostorokat, tem-
plomokat építtetett, azokat nagy birtokkal ajándékozta--- .
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meg és a pápa világi hatalmának erős támasza volt.
Nagyra becsülte a műveltséget és mindenfelé isko-
lákat állíttatott. Királyi udvarában is volf iskola, .,P
melyet gvakran meglátogatott, hol a jókat jutalmazta,
a hanyagokat pedig megszégyenítette. E sok jeles
tulajdonaiért kapta a «nagy» nevet.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mohamed és az arabok.

Azalatt, míg nyugaton a római birodalom hel énqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..1
új, keresztény kírálvságok keletkeztek, a keletinek is
ellensége támadt az arabokban. kik Afrika éjszaki
és Ázsia nyugati részében egy roppant birodalmat
alapítottak. Az arab vándorló, pásztor nép yolt és

-nagy birodalmának alapját Mohamed vetette meg,
ki Arábiában) mint új vallásalapító lépett föl.SRQPONMLKJIHGFEDCBAM o -

ha med Kr. után 571-ben született Mekkában. Mint
kiskorú árvát nagybátyja nevelte föl, ki kereskedő
volt és a kis fiút magával hordta ütazásaiban. Ily
módon különféle országokkal és népekkel ismerke--
dett meg és leginkább a népek vallását tanulmá-
nyozta. Mikor felnőtt, nem volt kedve nagybátyja
foglalkozásához, hanem szülövarosában ~z embe-
reket kerülve, elvonultságban élt és egyszer csak
mint azmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAúr prófétája lépett föl. Mohamed azt hirdette,
'hogy egy az Isten -_ Allah -- és ő annak igaz
@ófétája; taní ottá, hogy az ernber egész- élete és
halála előre meg van határozV'iÍés azt senki sem
változtathatj a meg; a kik Mohamed tanítását elfo-
gadják a paradicsomba jutnak, a kik ezt nem teszik,
a pokolba kerülnek. A más vallásúakat hitetlenek-
nek .: 's kötelesek voltak ellenük~i"czLö1ni,,,_
m ~1> ~ .nem tanítással, hanem k .'dd<}l er-

••.... ~ .. ' .....
,A..JlH'lifa.: cri~;t~e ete. l ". .::;;t -n l' . ., ..,..",'r~ .fi' fIl./

~ of: •. ~ {5S.Q..~ lJD A 'I~ ~ ./

.• ó..".vü ••~ ~c..
. (1),. ,,0
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jesztette vallását és megparancsolta, hogy akik át
nem térnek, azokat irtsák ki és megigérte, hogy ct
kik a hitetlenek __~~ ~ _h0;rczpan_ esnek el, azokSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n azonnal a paradicsomba jutnak. Azt a könvvet,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L- melyben Mohamed az ö tanításait megírta Kor á n-

.~..:-_nak, követőit pedig mozlim-eknek nevezik.
~- A mit Moliained" megkezdett, utódai, a kalifák
jJ folytatl~~, gil~ megalapítottak a' nagy arab birodal-

. !!ll!:t,melynek számos nagy városa a hatalom, gaz-
<gg~ág és művéltség középpontja volt, Templomaik,
~otáikma is bámulatra ragadnak. Sok iskolát és
könvvtárt állítottak, tudósaik, művészeik messze föl-
dön híresek voltak, ~kiktől a keresztények is igen
sokat tanultak. ' '

A MAGYAROK TÖRTÉNETE.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. A fejedelmek liora.

Az ősmagyarok.

A regr krónikák szerint réges-régen élt Ázsiában
egy Ménrót nevü óriás, kinek két fia: volt: Hunya ? "

és Ma gya r .~zek fel~?vek~dvé~, elh.a~yták az atyai
házat és a Kaukázusori túl a Meótis-tó körnvékén
telepedtek le. Itt családot 'alapítottak és hosszú idő
után igen elszaporodtak ; Hunyor ivadékaiból a hún,

Magyarivadékaiból a ma gya 1" nép Származott. Sokáig
élt együtt a két rokon nép; de idővel annyira elsza-
porodtak, hogy új hazát kellett keresniöleTovább ,
vándoroltak éjszak felé és az Uralhegy mellékén,
Szittyaországban telepedtek le. Idővel ez is szük lett
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nekik és egyik résznek ki kellett yándorolnia, hogy
a másik elférhessen. Fölkerekedtek erre a hunok"
és "a Volga' vizén átKelve, az utj okba levő' népeket

,legyőzték és hosszú vándorlás után a Duna-Tisza
mellékere jutottak, hol Attila" kírálvuk alatt óriási
birodalmat' alapítottak. A hún birodalom fölbomlása
után Attila fia, Csaba a hunok egy részével vissza-
ment' Szittya országb a, hogy az otthon maradt magya-
roknak hírt vigyenek és fölhívják őket Attila birodal-
mának visszaállítására.

ŐseínkponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvándorlása; a vérszerződés.

. Szitty(lOrszág,baliJ:L!!l~gy~ro!:~s _annyira el~za~"
porődtá]; hogya föld nem volt 'már elegendő, tap-

-l~lásukra.rE?ért Álmos vezérlete alatt Ázsiából Euró-SRQPONMLKJIHGFEDCBAJ
pába váIJIhoroltak, hol először aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADon folyó mellékén

"telepedtek le, melvét Lebédiá na k neveztek el. Majd
tovább vándoroltak és a Pruth .és -Szereth folyók
között ütöttek tanvát és ezt Aielkoenek nevezték. De
sehol sem volt nyugtok, mert : szomszédaik, a har
czias bessenyők és a kúnok folytonosan zaklatták
és nyugat fele szorították őket A magyar nép ekkor____ _
hét törzsből és száznyolcz nemzetségből állott.
Belátták azt, hogy ha mindenik törzsnek más vezér
parancsol, akkor soha nem lesz közöttük egyetértés
és csak összetartással győzhetik le ellenségeiket,
Elhatározták tehát, hogy maguk közül egy fejedelmet ),
választanak, ki az egész nemzetnek egyedül paran-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA#.
csoljon. A hét törzs vezérei voltak': Almos, Előd,.r./.
Kund, Ond, Tas, Huba és -Töhötöm. · 'Először .Álmost

választották fővezérré, de ez már öreg volt és helyébe <~
fiát, .Ár pá dot tették meg fővezérülmek, kit pajzsaikra --;

2'"
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emeltek és így széltak hozzá : «Mai naptól fogva
téged ismerünk el vezérünknek ; a hova szerencséd
.vezet, mi követni fogunlo). Ezután bemutattak öt aSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J népnek és szerzödést kötöttek vele, melyet vérükkel
~séten e . Ez volt aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoér seer eá dés, melynek főbb

V pon~i_ a következök : 1. A fejedelem mindig Árpád

~~S~Z".é~

nernzetségéböl legyen. 2. A mit közösen szereznek,
a ban mindenki igazságosan részesüljön. 3. A feje-
delem tanácsából a többi vezér és utódaik ki nem
zárhatók. 4. A ki hűtlen lenne a fejedelemhez, vagy
a nemzet és fejedelem között viszályt. támasztana,
annak vére ontassék. 5. A ki a szerzödést megszegi.
az a nemzet kebeléből örökre száműzessék. A vér-
szerzödés a mai nap is a magyar alkotmány alapja.
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Árpád, a honalapitó.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ezer esztendeje annak, hogy ~rpád fejedelem _ ~
bevezette a mag..yarokat mostani hazájukba." Mikor
a vette a fejedelemséget, elindult népével Attila örök-
ségét visszafoglalni. Hosszú, viszontagságos vándorlás
után átkeltek a Kárpátokori s fáradalmaikat Munkács
tájékán pihentek ki. Hazánkat abban az idöben
különféle népek laktálZ;-kiket hét évi harcz után
Árpád meghódított és így az egész országnak urává
lett. A honfoglalás sikerét a harczi szerenesén kívül
a magyarok annak a jó bánásmódnak is köszön-
hették, melyet a legyőzött népek iránt tanusítottak.
Mikor Árpád bevégezte a honfoglalás nehéz munkáját,
gondoskodott népe jólétéröl és üdvös törvényekről.
E végból Pusztaszeren gyűlésre hívta öesze: a népet
és az elfoglalt országot törzsek és nemzetségek sze-
rint igazságosan fölosztotta. Árpád ezután nemsokára,SRQPONMLKJIHGFEDCBAI

m~gha)t; h~Qlttestét Ó-Buda-mellett egy patak med-
rébe temettek, hová később a keresztény hitre tért
magyarok egy templomot építettek Szűz Mária tisz-
teletére, de a templom régen elpusztult és így nem
tudjuk, hogy dicső emlékű honalapítónk sírja hol
van. Árpád ernléket minden igaz magyar tiszteletben
tartja, mert neki köszönhetjük ezt a szép országot.

A magyarok háborui a külfölddel. .
I

A magyar ok a honfoglalás után sem hagyták el J
harczi kedvüket, hanem rab olva, pusztítva bekalan-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ
dozták: a szomszédos tartományokat. Még Spanyol-;/
országba is eljutotottak és többször fordultak meg
Konstantinápoly falai alatt. Le kÖzelebb volt ~émet-0

)
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J zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

or~g~s __az~r.La.zJ~gtöbh.et _LS.. .szenvedett a mflgya-
raktól. MjJ\:orÁrp~d halála után fia, a gyermekqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZsolt

lett fejedelemmé, a németek elérkezettnek látták az
időt arra, hogya. sok zaklatást megboszúlják, Idő-
kőzben kitanűlták a magvárok harczi módját és

. Merseburg mellett a magyar sereget tönkretették.
Zsolt belátta, hogy' népének nagyobb hasznára válik

. .a békés foglalkozás, azért uralkodása végén meg-
. szüntette a kalandos hadjáratokat és fö gondját" az
ország belső állapotának javítására fordította.

Utódjául fiát, Ta ksonqt választották meg a ma-
gyarok fejedelemmé, ki alattmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"'a lllidfáráIok riiegU'jultak.
,Eleinte gyözelmesen és roppant zsákmánynyal tértek -
vissza Németországból, de később, mikor -Lehel és
.Bulcsu vezérek alatt újra betörtek a német tarto-
mányokba, Augsburg mellett oly vereséget szenved-
tek, hogy az egész magyar sereg a vezérekkel együtt
ott, veszett és csak alig néhariv hírmondó menekült
meg. A magyarolt ezután békében hagyták Nemet-
országot és a külföldet nem bántottak.

T-fLtsQ}lyjlalála után fia, G1za ült a fejedelmi
székbe, ki arra, törekedett, hogy a magyarokat békés

.•••..•... ~--- .

foglalkozásra szoktassa. Belátta, hogy Magyarország
. csak úgy állhat: fönn a többi keresztény ország
között, ha régi szokásaif elhagyj a, vagyis mivel a
magvar nép még pogány volt, a keresztény hitet kell
fölvennie. Neje, Sarolta már régóta keresztény volt, ő
maga pedig az által mozdította elő a keresztény hit
terjedését, hogy megengedte a: szerzetesek bejöve-
telet és maga is egész háza népével együtt fölvette
a keresztény hitet. Egyetlen fia, Va jk, a keresztség-
ben István nevet kapott, ki keresztény herezegnőt
vett féleségül,' a kivel együtt számos keresztény

- . - -
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család került a fejedelmi udvarba. Géza fejedelem
vetette meg Magyaro-rszágban-a kereszténység alapját.

. Ö alatta kezdték a magyárok a békésebb foglalko-
zásokat és így szelidebb erl0lcsöket és szoká~Q.kat·_ lk
vettek föl. -- . - -- - . /'f.-

-' --ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II.' Az Árpádházbeli királyok kora.

Szent István, a magyarok apostola.

_Az elsö fejedelmek székhelye Esztergom volt,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj
itt született Szent István, kit még gyermekkorában

~ szerit Adalbertprágai püspök keresztelt meg. Atyja,
Géza, gondos nevelésben részesítette, hogy jó keresz-
tény váljék belőle és a magyaroknak derék fejedel-
mévé legyen. Mikor István atyja halála után. átvette
a fejedelemséget, oly buzgón fogott a magvárok
megtéríteséhez, hogy' rövid idő alatt majdnem az
~~ országot megnyerte a ker~sztény~gn~k. Nem ~
:Qí.~tl:L.csak__a.ipapokra a térítést, hanem maga is
bejárta az országot, hogya hatalmasokat megnyerje
a kefeszténvségnek. A .kereszténvség megszilárdítá-
sára püspökségeket, apátságokat alapított, templo-
mokat építtetett és .11zokatmindennel bőven ellátta.
Ez apostoli buzgalmában - versenyzett vele neje,
G izella , ki a templomoknak szent edényeket, mise- .1
ruhákat ajándékozott, melyeknek nagy részét ő maga lj

készítette. A még ma is meglévő koronázási palástot,
melyet a koronázás alkalmával adnak a királyra,
Gizella hímezte. .
- --:-Á magyarok között sokan voltak, kik ősi vallá-
sukltoz--ragaszkodtak ; ezeket Koppá ny somogyi
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Szent István.

vezér maga köré gyüjtötte és fegyverrel támadt István
ellen. De a fiatal fejedelem a lázadó pogányokat
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Veszprém alatt megverte. hol a csatában maga Kop-
pany IS elesett:-E győzelefu- után még inkább elter-
jectra:l{ereszténység és
azért István az új egy-
ház kormánvzására tíz
püspökséget, Esztergom-
ban pedig érsekséget ala-SRQPONMLKJIHGFEDCBA

J
pított. Három évi fejede-

, lem~g után István Asz-
I)) trik apátot Rómába küldte

a pápához, azzal a ké-
r{ssel, hogy fogadja be a
magyarokat a keresztény
népek sorába és erősítse
meg az általa ~lapított

..A püspökségeketj II. Szil-
o veszter pápa örvendve

fogadla a követséget, Ist-
ván intézkedéseit meg-
erősítette, neki kettős ke-
resztet és koronát kül-
dött. E koroná val István
magát az lOOO-dik évbenmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagy- Boldogasszonynap-
. J án megkoronáztatván, a
magyaroknak első "kirá-
lyává lett.

Istvánnak most a ke-
reszténység megszilárdí- Szent Imre her~'-"'.

tása és az ország rende- _
zése volt a legfőbb gondja. De békés törekvéseit meg-
zavarta Gyula erdélyi' vezér, ki az újítások miatt
fegyverrel támadt a királv ellen. István a lázadókat
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legyőzte, Gyulát börtönbe záratta, Erdélyt pedig a
magyar koronához csatolta. A beállott béke alatt foly-
tatta áldásos működését. Több országos hivatalt állított
.és a_nemzetet hár~repdbe sorozta; az országot
vármegvékre osztotta föl, melyek élén egy-egy vár-
ispán állott. A koloslorolLglelletySRQPONMLKJIHGFEDCBAm ~ B '~ püspökségek
székhelyén iskolákat alapított es azokat bökezűen
tamogatta. SZépteményű fiának, Imr~neK nevelésére
kiváló gondot fordított, hogy méltó utódja legyen
a királyságban. De e reményeit meghiusítá a szent
életümlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAífjú herczeg .Iialála. Az ősz király egyetlen
örökösétöl megfosztatván, mély bánatba merült és
nagy gondot okozott neki az, 'hogy kire hagyja
koronáját, .

A~_~.n~ádh~ziherczegek közül még .négven éltek,
de Gizella királvné és a vele tartó főurak az olasz
származású "Pétert, a szerit király egyik nőtestvérének
fiát, szeretfék volna. a trónra ültetnil yégre is kény-.
telen volt Pétert jelölni ki utódává. Eletének utolsó
'napjaiban ellenségei sok keserűséget okoztak a szent
kírálvnak. .

Még élete ellen is összeesküdtek és egy
orgyílkost béreltek föl, hogy ölje meg a kírálvt. Ez
be is lopódzott a ~irály hálószobájáha.; de mikor
aKITá y agya oz közeledett, a lelki furdalástól rémü-
ler szállta meg, remegni kezdett és a tőrt kiejté
kezéből. A zörejre a király fölébredt és fölkiáltott:
«Ha Isten velünk, ki ellenünk!» A gonosztevő pedig
térdre borulva esedezett kegyelemért és a szelid lelkű
király meg is bocsátott neki.

Ennyi_c'§'í!pásés_gond testben -léle~b~n megtörte
a szentkirályt és ig~z keresztény halállal hunyt ~l az
l038-ik évbeJ1.THalálos ágyán ország~t a mennyei

'Hf:'~_

J'
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Szűz oJ1Jllmába_ajánlgJtt Negvvenötév múlva fiával,
rfÚlré:;el és ennek nevélöjével, "Gellért püspökkel
-egyútt.3: szentek. köi~ vétetett ,fÖl. Áldott jobb kezét,
melY~fiodálatos módon maig is épségben niaradt, mínt .
népünknek drága kincsét, Bud.~)1 őrzik_ é_~a nemzetSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ tt
Iegszentebb ereklyéje gyariánt tisztelik. Minden

. évben augusztus. 20-án -- mely._a ma,gy,aJ;._nemz_et__
Ünnepe - Jényeskörmenetben hordozzák körül
Budavárában.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szent Gellért vértanusága.

Szent István halála után gyenge királyok jutcittak
a trónra, kiknek uralködása . alatt nagy zavarok
támadtak az országban.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP éter könnvelmü és kegyetlen
király volt; a magyarokat megvetette és az ország főbb
hivatalaiba idegeneket ültetett. Zsarnokoskodásáért
a magyarok meggyűlölték és két évi uralkodása
után elüzték a trónról. Utána Aba Sá r y//uelt, szent
István sógorát választotfák királylyá, de ez is érde-
metlen "volt rá ; a' Péter párt jához tartozó főurak
közül sokat megöletettés e kegyetlensége miatt a
rnagvarok nagy .része elpártolván tőle,'a nemet
császár' - ellen vívott ütközetben _ !;lle:ii'ségei kezébe

, került és megöletett. Azután megint Péter jutott a
trónra, ki még gonoszabbnak bizonyult, mint első
uralkodása alatt, sőt az országot i!:..n éJ)1et császárnak
akarta alávetni. E miatt a függetlenségőket feltö

-:niagyaroKszentIstván egyik unok~öc~~sét, Endre her-
czeget, hivtak meg a trónra, Pétert pedig a ·királyf

,- méltöságtól megfosztottakmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés 'bortOnbe "vetették, hol
meg is halt. '

- E zavarös-idök alatt a lappangó pogányság újra
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lábra kapott.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEndr e Oroszországban tartózkodott és'----
innen indult a magyaro meghivására a 1Cirályi trónt
elfoglalni. Mikor az országba ért, az elégíiletlen ek Vatha
vezérlete alatt nagy tömegben vártak rá és kérték öt :
engedje meg, hogy pogány módra élhessenek és
bálványokat imádhassanak, mert csak ez esetben
ismerik el öt királvuknak. Endre nem mert velök

ellenkezni és ök h abozását beleegyezésnek vélve,
kegyetlenül üldözték a keresztényeket.

Ekkor még élt szent Gellért csanádi püspök, ki
szent Istvánt az ö apostoli munkájában segítette és
egyetlen fiát, Imrét nevelte. Mikor szent Gellért értesült
arról, högy Endre király bejött az országba és Pest
felé közeledik, több püspöktársával Fehérvárról eléje
indult, hogy öt üdvözölje. De a mint ~ Dunahoz értek,
Vatha vezér pogányai megrohanták és megkövezték
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őket. Szent Gellértet kiragadták a kocsiból és taligára
téve a Kelenhegy tetejéről a Dunába taszították;
mivel a letaszítás után még élt, azért lándzsával
. átszúrtak, fejét pedig összezúzták. A keresztények
e "hegyet a vértanu nevéről Gellért-hegynek ne-
vezték el.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pogányok utolsó fölkelése.

MikorqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEndr e az országba bejött és Székesfehér-
várott kirá.lylyá koronázták, eddigi engedékenységet
megbánta és a pogány fölkelőket leverte; a keresz-
tények üldözését és a pogányság terjesztését halál-
büntetés alatt megtiltotta. De alig állott helyre azSRQPONMLKJIHGFEDCBAj

. ország belső békéje, Henrik német császár, ki Péter
pártfogój a volt; új veszedelemmel fenyegette az
országot. Azt követelte Endrétől, hogy ő is tegyen
hűségesküt és fizessen neki évi adót. Endre király
mindakettöt megtagadta és ezért a .német császár
seregeit hazánk ellen indította. A királv haza hivta
,Lengyelországból öcscsét, Béla herczeget, ~i híres
-volt yitézségéröl ; neki adta az ország harmadrészét
és megigérte, hogy halála után a koronát is ráhagy ja,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-ha az országot megvédelmezi. I Béla a Vértes hegy-=-
~égnél és Pozsonynál kétszer yerte meg anémet
sereget éS így biztosította az ország függetlenségét,
MIg Béla az ellenséggel sikeresen harczolt, az alatt
Endrének Salamon nevü fia született. Endre most
megbánta öcscsének tett igéretét, fiát het éves korá-
ban megkoronáztatta és a német császár leányával
j~yezte el. E miatt ~ testvérek kÖzött víszálvkodás

, főrt ki és Béla, minthogy élete nem volt biztonság-
ban, Lengyelországba menekült, honnan nagy sereg-
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gel tért vissza. A két testvér serege a Tiszánál talál-
kozott. Endre s~reg~ m!:gfir!amoaott és a ,király a
testvérével vívott harczban elesett. Bélá!J!:..győzelmes
sereg azonnal királylyá választotta, Salamon pedig
a német császár udvarába menekült.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~éla legjobb 'királyaink egyike volt, ki igen sokat
tett az országjólétének emelésére. Megkoronáztatása
után Fehérvárra országgyűlést hivott egybe, melyen
a pogányok is nagy számmal jelentek meg, kik
Vatha fia" János bujtogatására a pogányság vissza-
állítását 'követelték. Béla a pogányság ez utolsó láza-
dásátIevérte és a keresztény hitet az egész ország-
ban végleg megszilárdította. Bölcs törvényeivel békét'
és rendet teremtett az országban. Elrendelte, hogy
a vásárokat vasárnap helyett szombaton kell meg-
tartani, hogy így az Úr, napját mindenki kellőkép
megülhesse; meghatározta a pénzt és a mértékeket,
hogy az eladók a vevőket meg ne csalják. Uralko-
dása rövid volt; Dömösön a főurakkal tanácsot
tartott, mikor a trón összeroskadt alatta és a király
szörnyet halt.SRQPONMLKJIHGFEDCBA

J E hjrre Sa la mon nemet sereggel jött be az
országba és magának követelte 'a koronát, Bélának .
három derék fia-maradt: Géza , Lá szló és La mber t,

ld l\: nem ellenezték. hogy Salamon legyen. atyjuk
utódja, de mint apai örökséget, az ország harmadát
és vezéri czímet követeltek maguknak .•A nyugtalan
és ingatag lelkű Salamon bátyjainak szereteteért
hálátlansággal fizetett és csak a főpapok közben-
járásának volt köszönhetö, hogy ki nem tört a testvér-
barcz és a polgárháború. A kibékülés után Salamon
a vitéz herczegek segítségevelsok fényes gvözelmet

v
,

ar~ott, melyekb_en külőríöseri''László tűnt ki vitéz-
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segéyel. Cserhalomnál nagy csatát nyertek a kunok
fölött: Később a görögöket Belgrádnal győzték le, a

:l~lik'or Dukas Mihály görög császár egy arany koronát
ajándékozott Géza herézegnek, mivel ez a görög
foglyokkal emberségesen bánt. Ez ma is a magyar
Koronának alsó része. Nemsokára a király egy'SRQPONMLKJIHGFEDCBAV id

nevű gonoszlelkű tanácsadójának bujtogatására meg-
hasonlott a herezegekkel és hatalmát féltve, azok
életére tört. Ebből háború származott és a herczegekqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mogyor ódná l tönkretették Salamon hadait, ki ismét
'Németorszá ba menekültésutána Gézá t választották
a magvárok királyukká.

Géza uralkodása alatt a nyugtalan Salamon nagy
német hadsereggel jött az országba, hogy elveszett
t.[ónját .visszafoglalja. D~ a német sereg vezére, V
Henrik császár, nem mert a vitéz Gézá val harezra
kelni és visszatért hazájába. A jólelkű Géza király,
hogy a testvéri viszálykodásnak véget vessen, át
akarta Salamonnak adni a koronát, de mielött meg:
egyeztek volna, a nemes szimlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvü király életének a
korai halál véget vetett.

Szerit László.

Géza halála után a magyarok a hős és kegyes r J J
pá sZ}ót választották meg királyulmak, ki testben és r

lélekben egyaránt nagy volt \éS kinek vitézségéröl rí
és hősi tetteiről még herezeg korában csudákat beszélt
a nép. Uralkodását mindjárt azzal kezdte, hogy kibe-

. kült Salamonnal, országába fogadta és királvi ellá-
tásban részesítette. De Salamon hálátlansággal fize-
tett, mert titokban a királv élete ellen tört és emiatt
László 'őt a visegrádi vár egyik tornyába záratta,
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mely maig is Salamon tornyának neveztetik.' Mikor
Istvan királyt a szentek közé avaJták,_Salamont sza-
badon bocsátotta László, ki az országot elhagyva a
J.ni]:w.k oz ment ~e~egítségével még egyszer
megkisérlette elvesztett koronája visszaszerzését.
De Lászlo kiverte .öket az, országból; ettől fogvamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Salamon eltünt és az Adriai-tenger partján, minLqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r bunbánQ- remete fejezte be nyugtalan életét. Ez idö-'
ben halt meg a horvátok királya, kinek neje László
testvére volt; ez bátyját meghívta, hogy csináljon
rendet országában. LaszlQ nagy sereggel indult és a
h1tborúba merült országot ~lfoglalta és Magyarország-
hoz csatolta. Ezóta Horvátország szent István koronáj a
alá- tartozik. Az alatt, míg Horvátországban járt, a

-l~unok betörtek hazánkba; Erdélyt elfoglalták, az
ország nagy részét földúltak és nagy zsákmánynyal
és sok fogolylyal indultak hazafelé. lL hírre Lászlo
azonnal.ittho termett és két csatában a kunokat

- .egyözte és nagy részüket foglyul ejtette. Az elfogott
kunokat a Tisza mellékén, a Jászságban telepítette
le" és gondoskodott róla, h ogy a keresztény hit áldá-
saiban részesüljenek.

Szent Lászlo nemcsak a harczban, de békében
is legjelesebb királyaink egyike volt. Fögondja volt
a kereszténység, a rend meg a béke megszilárdítása
és az ország jólétének elömozdítása. Bölcs törvé-,
nyeket alkotott és azok megtartására szigorúan
ügyelt. A lerombolt templomokat fölépíttette és az
egyházat elárasztotta jótéteményeivel; a vasárnapi
munkát eltiltotta és elrendelte, hogy mindenki tem-
plomba menjen. Nagy erényei, mély vallásossága
és vitézsége a külföldön oly nevet és tiszteletet
szereztek neki, hogy a hagyomány szerint anémet
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JN --......zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
császári koronával is megkínálták, mit ö szerénv-
ségböl nem fogadott el.

Mikor az európai fejedelmek a Szentföld vi sza-
A magyal' nemzet története. 3

il3



"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfoglalására keresztes hadjáratot szerveztek, egyh an-
gulag öt választották meg, fövezérül ; de mielött e
díszes állást elfoglalhatta volna, szent életének a halál
véget vetett. Az ő uralkodása alatt avatták a szentek
sorába elsö királyunkat Istvánt, Imre herczeget és
Gellért csanádi püspököt, Ö alapította a nagyváradi
püspökséget, melynek díszes székesegyházat- épít-
tetett; ide is temettek el, Halálát a nemzet három
évig gyászolta: Sírja sok századon keresztül a magya-
rok búcsújáró helye volt. M~g a királvok is fölkeres-
tek, hogy közbenjárásával az Istentől áldást kérjenek
kormányzásukra és példányképül is öt választották:
A történelem~n szent Lászlónak számos csodatétele
van feljegyezve. Az egyház, melynek hű fia volt,
száz év után a szentek sorába igtatta.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A keresztes hadjáratok.

Azt a földet, melyet Jézus Krisztus születésével,
tanítasával. . csodatetteivel és halálával megszentelt,
mi keresztények Szentföldnek nevezzük.' E szent
helyek a mohamedán vallásu· arabok, később a
törökök kezébe kerültek, kik a keresztényeket hitet-
leneknek tartották és üldözték. A keresztények között
igen sokan voltak, kik messze földről zarándokoltak
az Üdvözítö sírjához. Ezeket a mohamedánok min-
denkép gyötörtek -és a keleten élő keresztény test-
véreinket elnyomták. Jámbor szerzetesek es buzgó
zarándokok, kik a Szentföldön jártak, elpanaszoltak
itthon azokat a szörnyü üldözéseket, melyeket a
keresztények a Szentföldön szenvednek. 'Abban az
időben, míkor nálunk szent Lászlo uralkodott, moz-
galom indult meg a nyugati keresztények között,
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hogya Szentföldet a .pogánvoktol visszafoglalják.
A papa zsinatot hivott össze, melyen a megjelent
keresztény fejedelmek elhatározták, hogy az Isten
akarataszerint, hadsereggel veszik vissza a pogá-
nyoktól a Szentföldet.

; Mint a hit harczosai, :e.ir_oske!]§~t tüztek mellükre,
és ezért O-er Keresztes vitézeknek nevezték. Kétszáz

~vjg~. t~tott~k_~ __ke.E~sztes. h~djár~Q_k,_~ :n.ély~k~lek=:J
hadai tobb ízben hazánkon keresztul vettekmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAútj o~~t. ,
Első vezérükne-k szerit Lászlo magyar királyf és ennek !'

ha alá' utánqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-Bouillon Gottfr ied herczeget választották
~. Ö "vezette az első .keresztes hadsereget a Szent-
földr~ ;:e sereg félmilliónál több harczosból állott,
eu útközben alulyi bajon é§ viszontagságon mentek J

lH~resztüC hogy miré Jeruzsálem falai alá értek, alig
volt negyvenezer emberük. De nem törődve a- fár§-d-
'sággal és nélkülözésekkel, ~vezérük példájától lelke-
sülve, liősszú harcz után bevették Jeruzsálemet, elfog-
lalták. a pogányoktól egész Palesztinát és megalarrt
tották a jeruzsálemi királyságot, melynek fejévé Bouil-
lon Gottfriedet választották, a ki nem fogadta el a
királvi koronát, _mivel nem akart aranvkoronat
viselni ott, hol az isteni Megválto töviskoronát hor-
dott ; csak a Szeritsír védője czímet tartotta meg
magának. .Halala után utódai alatt a jeruzsálemi
kir:arySiig aláhanyatlott és alig száz évmulva újra
a jioganvok hatalmába került. Kétszáz esztendeig
tartottak a keresztes hadjáratok, "rni alatt többször
"elvesztették és visszaszerezték a keresztények Jeru-
zsálemet és így' megmutatták a pogányoknak, hogy
a keresztény életét is föláldozza szent hitéért.

3*
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J ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mű.veltség emelkedése hazánkban.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Szent Lászlót az uralkodásban Géza fia, Ká lmá n

követte, ki a tudományokat és a könyveket igen
kedvelte, miért Kimuues Ká lmá nna k is nevezték.
Harczban és békében egyaránt jeles és bölcs ural-
kodó volt. Mindjárt uralkodása kezdetén baja volt a
keresztes hádak egy részével, melyek dúlva-rabolva
értek a határhoz; ezeket Kálmán 'visszavette, de az
elsö rendesReresztés hadsereget, melyet Bouillon

Gottfried vezetett, átbocsátotta az ország0E.: Ezután
a föllázadt horvátok ellen vezette hadait és azokat
nemcsak hogy lecsendesítette, hal1~XILmég Dalmát-
országot is elfoglalta és az ország területet gyarapí-
'totta. Mint bölcs törvényhozó az előbbi királvok
szigorú törvényeit enyhítette és kimondotta, hogy
boszorkanysag miatt - mivel boszorkányok vnin-
csenek - senkit sem szabad üldözni. Élete végét
kImos öcscsének viszálykodása keserítette meg, kit
hirtelen haragjában Béla nevü kis fiával együtt
megvaktttatottKalmán ezután e kegyetlen tette fölött
való bánatában nemsokára meghalt.

Utódja fia, II. Istvá n lett, ki alatt a királvi fény és
hatalom hanyatlásnak indult. István több ezer kun
családot telepített le hazánkhá. Rendetlen, kicsa-
pongó élete miatt elbetegesedvén, legszebb férfikorá-
ban meghalt. Mivel fia nem volt, bátyjának, Álmos-
nak megvakított fiát, Bélát tette örökösévé, ki II-ik
vagy vak Béla név alatt uralkodott.

Va k Béla jámbor, de gyenge király volt; helyette
neje, Ilona kormányozta az országot, ki 68 főurat,
kik férje megvakításának okozöi voltak, az aradi
országgyülésen fölkonczoltatott.1r
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Bélát fia,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Géza követte az uralkodásban.
Alat~ Borles herczeg és a görög császár sokat hábor-
gatták az országot. Az ő uralkodása alatt telepedtek
le hazánkban a szászok, kik az ipart, kereskedelmet
és bányászatot nálunk fölvirágoztatták. A derék királv
halála után fiára, IlL Istvá nr a szállott. a korona, demlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

'a görög császárnak sikerült Vak Béla fiait, előbb
II. Lá szló t, majd IV. Istvá n t juttatni a trónra. Hanem
a magyarok hívek maradtak koronás királyukhoz ; a
bitorló herezegeket elűztek és így Ill. István még tíz
évig uralkodott és 24 éves korában hunyt el.

Istvánt testvére, IlL Béla követte, ki a _görög
császár udvarában' nevelkedett; a magyarok attól,
féltek, hogy idegen szokásokat honosít meg itthon,
dé. ésalatkoztak, mert Béla csakhamar megmutatta,
liógy érdemes a szent koronára. Sok üdvös intéz-
kedest tett az ország javának előmozdítására és a
műveltség emelésére. Elrendelte, hogy a nép asátrak
helyett állandó lakóházakat építsen. Ö hozta be,
hogyezeiitúl a panaszt írásban kell a Rirály elé ter-
jeszteni és ez által a népet az írás-olvasás elsajátí-
tására kényszerítette. Helyreállította az ország terü-
leti épséget és a hatalmas Velénezet tengeri ütkö-
zetben legyőzte. Bőkezű volt az egyház iránt; sok J
templomot építtefett, kelostorokat es iskolákat ala-
pított. . Példányképül szent Lászlót választotta, ki
az ö kérésére vétetett föl a szentek közé .. Ez üdvös
Tl1tezkedéseivel megnyerte a magyarok tiszteletét és
szeretetét, Élete végén intézkedett, hogy idősebb fia,
Imr e legyen az utódja, kisebbik fia, Endre pedig
tőmérdek kincset örökölt, hogy keresztes hadat vezes-
sen a Szentföld visszafoglalására. -
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Az aranybulla.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Imr e uralkodását megnehezítette Endre öcscsé-
nek lázadása, ki az öröklött pénzen sereget gyüjtött,
meiylyel11em a Szeritföldre ment, hanem bátyját
tamadta meg, Inivel a királyi trónra vágyott. A test- _
vérháború az egész országot pártoskodásokba sodorta.
Harmadszor Jiel,Lföl Endre a király ellen és' a két "
sereg a Dráva 'mellett állott 'egvmással szemben.
A'föurak nagy része Endrehez partolt ; de a király,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ll,gy a testvérharczot elkerülje, fegyvertelenül és
egyedül ment át öcscse táborába, hol a meglepett
harczosok tisztelettel tértek ki előle. Ö pedig Endre
sátorába rnent és öcscsét karonfogva vezette ki tábo-
rab-61- és Keve várába záratta. A .királ y e bátor,
elszánt föllépésévei megnyerte a pártos urakat, kik
térdre borulva bocsánatért könyörögtek. Imre királv
halálos ágyan kibékült Endrevel és megkoronázott
kiskorú Lá szló fiát az ő gondj aira bizta. De a király
halála után Endre foglalta el a trónt és emiatt
az özvegy királyné Becsbe menekült kis fiával, hol
ez nemsokára meghalt.

II. Endr e hosszú uralkedasán nem volt áldás,
mert őmaga könnvelmű és gyenge kir·ály volt és
'-högy minél kevesebb gondja legyen, az ország kor-
nranvzasat nejére, anémet szarmazasú.i.Gcrtrudra
bizta. Ez a mágyarolill nem szeretté és az ország
föhivatalait és kincseit idegenekre pazarolta. A magya-
rok ezért annyira meggyűlölték, hogy összeesküdtek'
ellene és a királv távollétében Bá nk bán vezetése
alatt a királyi palotába törtek és a királvnét meg-
ölték. A gyenge királyt ez a szömyű esemény sem



téritette jobb útra; mert tovább folytatta könnvelmű
életét. II. Endre ezután a pápa sürgetésére sereget
gyűjtött és a Szeritföld visszafoglalására indult, de
kevés szerencsével járt és eredménvtelenül tért haza.
Mikor a Szentföldről hazatért, szomorú állapotban

~álta az országot. A főurak büntetlenül garázdál-

Imre és Endre.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJt..-.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.,; ltdSRQPONMLKJIHGFEDCBA~ ,t4

kodtak, a törvényt senki sem tisztelte és a nép nagy
nyomorban sinylett. A keresztes háború sok pénzbe ct
került, úgy, hogy a királv nagy adósságokat csinált;
éze mek visszafizetésére a királyi jövedelmeket bérbe
adta a zsidóknak és megadeztatta a főpapokat és a
nemeseket, a-kik eddig soha sém fizéttekudót.

Míkor már türhetetlen volt az ország állapota,
a főurak kényszerítették Endrét, hogy országgyűlést

39
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tartson. Ezen az országgyülésen követelték, hogy
királyi levelben biztosítsa a nemesek jogait és orvo- -
solja az ország bajait. Endre 1222-ben kiadta a
királyi levelet, melyet a róla lefüggő nagy arany-
pecsétről,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«a r a mubulldma k» neveznek. Az arany-
bulla szerint a király 'köteles évenkint egyszer ország-
gyűlést tartani; a nemest kihallgatás nélkül elitélni
fiem szabad; a nemes ember adót nem. fizet; ide-
genek nem viselhetnek országos hivatalt stb. Viszont
a nemesek kötelesek az ország védelmére fegyvert'
fogni, ba azt ellenség támadja meg. Ha pedig a
-király meg nem tartana a törvényeket, a nemesség
fegyvert is foghat ellene. E i üdvös intézkedések
'daczára a viszálykodás folyton növekedett, annyira,
hogy Endre ellen megkoronázott fia, Béla kénytelen
volt fegyv~t fogni és a sok évig tartó forrongás
után sírba szállt Endre a nélkül, hogy az ország
sorsa jobbra fordult volna.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Magyarországi szent Erzsébet.

Szent Erzsébet II. Endre királvnak volt a
leánya. Már gyermekkorában a szülői iránt való
tisztelet és . engedelmesség mellett fölébredt bennemlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ll szeretet a szegények iránt,Ji mely egész életéri
- át nem aludt ki lelkéből. Szép hire messze föl-
·dön el volt terjedve és így történt, hogy a thürin-
giai gróf is megtudta, hogy mily kedves és jó gyer-
mekké nevelkedik a kis Erzsébet. Ezért őt legidősebb
fia, Lajos számára nőül kérette, ki szintén vallásos
és nemes szivü, de a mellett derék, bátor és igazság-
szerető férfiú volt. Boldog családi életében most már



módja és alkalma volt a szegények ápolására és
segítségére. Alattvalói igen szetették és mint feje-
delemnőt nagy fénynyel és pompával vették körül,
de ő ennek daczára sem feledkezett meg sohasem
az Istenről. Legboldogabb volt,. ha a .szegénveket,
betegeket és ügyefogyottak~t segíthette. Egyszer elJ

Magyarországi Szent Erz ébet.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.; ; ; ; f: ~ _SRQPONMLKJIHGFEDCBAvC tA : r .,; J /,y\.. J-P b.1 + ",,' ~r ~H 6.1..

Thüringiában három évig tartó é inség volt és azon-
kívül ragályosJ2§tegSég is pusztította a népet. Erzsébet IX
:rpindent megtett a nyomor enyhítésére. Várában
kórházat rendezett be és abba sok beteget vett
föl, .kiket naponkint meglátogatott és sajátkezűleg
látott el étellel, itallal. Ezenkívül naponkint kilencz-
száz embernek eleséget és egy alkalommal hatvan-
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négyezer aranyat osztott ki a szegények között, mely
összegért egyik birtokát adta el.

Családi élete is a legboldogabb volt. Férje iránt
hűséges ragaszkodással viseltetett, gyermekeit pedig
lángoló szerétettel istenes nevelésben részesítette.
A fényűzést, pompát kerülte és a legegyszerübben
öltözködött. Gyakran megtörtént. hogy saját öltönyeit
is a szegényeknek adta. Élte vége felé sok súlyos
csapás nehezedett Erzsébetre. Derék és jó férje,
Lajos, ki a Szentföldre ment a hitetlenek ellen har-
czolni, útközben meghalt. Hálátlan rokonai gyülölték
Erzsébetet szelídsége és jámborsága miatt és kiüldöz-
ték öt a fejedelmi palotából. Az Isten akaratában
megnyugodva, keserves szenvedések között töltötte
hátralévő éveit, míg nem az Úr 24 éves korában
magához szólította. Szentségének híre oly nagy volt,
hogy az egvház :halála után már négy év mulva a
szentek közé sorolta öt.

- AponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtatárpusztítás.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J lLE d@ fia,--D::. Béla , derék és .buzgó király
volt, kinek főtörekvése volt, hogy a királyi méltóság-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"..--- .

nak és a jörvénveknek tiszteletet szerezzen és az
országban rendet teremtsen. E miatt a főurak között

+sok ellensége támadt. Összeesküdtek ellene és F r idr " ik
-osztrák herczeget hívták - meg a trónra de Béla
kikergette -öt az országbÓC és a bűnös főurakat elfo-
gatta. Ez időben történt: hogy Kuthen vezér negy-

~venezernyi kun családdal arra kérte Bélát, fogadja
be Őket országába, mivel hazájukból a tatárok vagy
más néven a mongolok, kíszorították. Béla, hogy az
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ország népességét szaporítsa, efogadt és a Duna-
Tisza mellékén telepítette le a kunokat. A magyarok
nem igen szívesen látták a rakonczátlan, pogány
kunokat é~ belhiÍhQrúr~ is került volna a sor, ha
egy szornorú csapás nem éri ekkor hazánkat, Ugyanis
a -mőITgö1ok - Ázsiaból -Európába törtek, hogy azt
me hódítsák. Miután Orosz- és Lengyelországot elfog-
lalták,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa tu khán vezérlete alatt hazánk ellen' indul-
tak, A király az ide menekült kunoktól már értesült
a tatárok jöveteléről és iparkodott is az ország hatá-
rait megerősíteni, de a nemesség nagy része könnyen
vette a király parancsolatait és a kunok elbeszéléseit
ijesztgetésnek tartotta. A tatárok egyszerre csak
megrohanták az ország határait. Béla ~ veszedelem ,
láttára fegyverre szólította a nemzetet, de a főurak
és a nemesekmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcsak lassan gyülekeztek,' mivel még
akkor sem akartak 'hitelt adni a tatárok jövetelének.
Többen a kunokat azzal gyanusították, hogy ök
hívták be hazánkba a tatárokat és megtámadván
őket, Kuthen vezérükkel együtt igen sokat fölken-
czoltak." Mikor a magvárok és a kunok egymás
ellen harczoltak, a tatárok váratlanul Pest alá érkez-
tek, de a király nem mert velök megütközni és csa- _
pataival a Sajó mellé vonult; a hol Mohi mellett
ütött tábort. Itt történt a gyászos emlékű ütközet,
melyben a tatárok a magyar sereget teljesen tönkre-
tették A király 'maga is csak alig menekülhetett
meg és Ausztriari keresztül családjához futott Dal-
mácziába.

Két évig pusztítottak a tatárok az országot. A k~
tehette, erdőkbe, barlangokba menel~ült~· mert faj
vólt annak, aki kezeik közé került; a gyermekeket,
o].'egeket le ölték, . a rnunkabíró férfiakat rabszíjra



füzve magukkal hurczoltak, mindenfelé raboltak és
pusztítottak~ S-Zel'encsére Ázsiában meghalt a fő
'khánjuk, minek hírére haza takarodtak, rettenetes
szomorú állapotban hagyván hatra az országot.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OJ Városok, faluk romokb9,llhev_~L!&k,. az; utakat fü
lőtte be; mértföldekre nem lehetett élő embert találni
és szerte-széjjel hullával volt borítva az ország.
Béla király visszatért Dalmácziából BS az elrejtőzött
lakosokat előhívta, nekik külföldröl marhákat, gabo-
nát hozatott, az elpusztult vidékeket újra benepe-
sítette és az ország biztosítására várakat építtetett.
De még ez után is sok csapás érte az országot Dög-
vesz, éhinség, sáska pusztította a szegény hazát,
melyet az erős lelkű Béla nagy munkával helyre-
állított és így öt hazánk második megalapítójának

j:ekinthetjük. Mikor az országgal rendbe jött, haddal
támadta meg Béla _Fridrik osztrák herczeget, ki
mindig rossz szomszéd volt slegyőzte öt, Uralkodása

V végén fia, V. István keserítette meg napjait, ki fegy-
veres erővel támadt föl atyja ellen.------ ---- - .ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Boldog Margit.

Boldog Margit IV. Béla király leánya volt. Mikor
Béla a tatárok elől Dalmáczíába menekült, a sok
csapáshoz még az is járult, hogy két leánygyermekét
a halál elragadta. Ekkor Béla király azt a fogadalmat
tette, hogyqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMa rgit nevű leányát az Isten szelgálatára
fogja szentelni. A tatárok kivonulása után a királyi
család haza jött és Margitot a veszprémi kolostorba
adták. Kilencz éves korában a Nyulak szigeten, a mos-
tani szent Margit-szigeten, egy számára épült zárdá-
ban szerzetesnő lett. Ugyanakkor sok előkelő magyar
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nö ls -oelépett oda apáczának, hol egyúttal leány-
nevelő intézet is volt. Margit 20 éves korában vette
föl a fátyolt és tette le a fogadalmat, de már az előtt
is apáczának tekintette magát és szelid, vallásos,
türelmes 'életével rnindenkinek példaképül szolgált.
Mikor a szigeten járvány ütött ki, éjjel-nappal a
betegeket ápolta és királyleány létére nemcsak
társnőit, hanem még a cselédeket is kiszolgálta,
söpört, súrolt és edényeket mosogatott. Mikor pedig
fölajánlották neki a kolostor-fejedelemnö czímet, ő
azt szerényen visszautasította, mert csak egyszerű
apácza akart maradni. Fölavatása után még kilencz
évig élt. Szarnos csodatételt jegyzett föl róla a
történelen~--- -ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az utolsó Árpádházbeli .királyok.

IV. Béla halála után fia, a nyughatatlanqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV. Istvá n ,

örökölte a koronát, kinek két évi uralkodása a csehek
ellen viselt háborúkkal és belső zavargásokkal telt el.
Két fia maradt: IV. László és Endre herczeg.

IV. Lá szló még csak tíz éves volt, mikor a
trónra jutott és mivel mindig a kunok között tartóz-
kodott, Kun Lá szlóna k is nevezik. Uralkodása eleinte
kedvezőleg kezdödött. Ha bsbur g i Rudolf nemet csá-
szár az ő segítségével verte meg Ottokár cseh királyt,
ki a csatatéren halva maradt és így a habsburgi
fej edelmi család hatalmának megalapítását a magya-
rok segítették .elő. E háború után László az ország
dolgait egészen elhanyagolta, a magyarokat mellözte
és mindig a kunok társaságát kereste. Ezek pedig
a királv pártfogásában bízva pusztítottak az orszá-
got és zsaroltak a népet, mígnem a nép a királylyal



A magyarok zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés a Habsburgok.

IV. Béla és Kun Lászlo uralkodása alatt a szom-
szedos Németországban szomorú állapotok uralkod-
tak. Régebben hatalmas császárai voltak;. kik még
hazánkat is meg akarták hódítani, de utóbb a nagy
birodalomnak nem volt igazi feje és mindenki azt
tette, a mit akart. A hatalmas főurak elnyomták a
gyengébbeket, egymás között háborúskodtak, raboltak
és a törvényeket nem tisztelték. Végre a fejedelmek
is belátták, hogy így az ország bomlásnak indul,
azért a jámbor és vitézqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH a bsbur g i Rudolf grófot
választották meg császárnak, ki nem bővelkedett
ugyan földi javakkal, de annál inkább' kitünt igaz
vallásosságával ésvitézi erényeivel. Csakhamar ren-
det csinált Németországban; a hatalmaskodó főura-
kat megfékezte, az egyházat és a szegény népet
pedig bátran megvédelmezte. Sokan nem jó szemmel
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együtt végképen elszegényedett. A királv -ennek
daczára folytonos dőzsölés között töltötte életét,
végre a kunok orozva meggyilkoltak. Halála útán az
egyetlen Árpádházi herczeg, IlL Endr e jutott a
trónra, ki II. Endrének unokája volt és szép lélekkel,
jeles tehetségekkel volt megáldva. Alig foglalta el a
trónt.Jiárom trónkövetelő is lépett "HH ellene, kikkel
folytonosan háborúskodnia kellett es kiűzte őket az
országból. A haza javára bölcs törvényeket hozott,
de ezeket nem birta életbe léptetni, mivel rövid
uralkodás után meghalt. Benne kihalt az Árpád-
család férfiága. melynek tagjai jó és balszerencse
között négyszáz éven at kormánvozták a magyar
hazát. Áldott legyen emlékük!
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nézték a grófból lett császár uralkodását. Ottokár
cseh király sem akart neki engedelmeskedni, sőt
hatalmában elbizakodva haddal támadta meg Rudol-
fot és tartományainak egy részét elfoglalta. Habsburgi
Rudolf Kun Lászlo magyar' királylyal szövetkezett,
ki hatvanezer harczossal ment segítségére és együt-
tesen legyőzték Ottokár seregeit. Rendbe hozta
birodalmát és így megalapítottamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa Habsburg-család
hatalmát, á mely később a magyar királyi trónt is
elnyerte.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ill. A vegxesházbeli királyok kora.

Küzdelem a koronáért.

Árpád családjából vaz utolsó király lll. Endre
volt, kinek halála után a szabad királyválasztás joga
visszaszállt a nemzetre. A magyar ok előbb cseh
Venczelt, majd bajor Ottót, végül a nápolyi Robert

.Károlyt választották megkirályukká, kik mindany-
nyian leányágon az Árpádházból származtak. A nem-
zet pártokra szakadt; egy részük Venczelt, más
részük Róbert Károlyt akar-ta királynak. Eleinte
Venczel pártja győzött, kitqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsá k Máté hatalmas főúr
pártfogolt, de mivel kicsapongásokra vetemedett, a
magyarok meggyűlölték öt, Venczel pedig a koro-
nával együtt Csehországba menekült. Utána O tto
baj or királyt hivtak meg a trónra, de ő sem volt
szerencsésebb, mert még azok a főurak sem enge-
delmeskedtek neki, -kik őt királyukká választották,
sőt Apor erdélyi vajda elfogatta és a koronat is
elvette tőle. Otto, mikor a fogságból kiszabadult,



elhagyta az országot, mire a magvárok megúnva a
sok zavargást, Robert Károlyt választották királylyá.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Rober t Ká roly a hosszú küzdelmekben szétdúlt
ország ügyeit rendbe szedte és igen jeles király volt.
Eleinte sok baja volt a föurakkal, különösen Csák
Mátéval, ki Magyarország felsö részeit elfoglalta és
királv módjára uralkodott. Robert Károly a hatal-
maskodó Csák Mátét a rozgonyi csatában legyözte
és hozzáfogott az ország rendezéséhez. Alatta a
kiralvi méltóság és az ország jóléte, műveltsége
magas fokra emelkedett. Arany és ezüst pénzt vere-
tett, hadsereget szervezett, előmozdította a keres-
kedést és a városokat fölvirágoztatta. Budán és
Visegrádon pompás palotákat. építtetett és fényes
királyi udvart tartott, hol sok külföldí fejedelem for-
dult meg, kik tanácsért és közbenjárásért fordultak
hozzá. Háborúban is szerencsés volt, .de a Havas-
alföldön folytatott háborújában nagy veszedelemben
forgott és maga is csak úgy menthette meg életét,
hogy egy Szécsi Dezső nevű vitéz ruhát cserélt vele
és föláldozta magát a királyért. Hosszú uralkodására
némi homályt vet az a kegyetlen itélet, melylyel a
Zá ch család ártatlan tagjait kivégeztette. Halála után
az országot rendben és jólétben hagyta utódjára.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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JponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nagy Lajos.

Róbert Károlyt fia, La jos követte a trónon, ki
apja halála után szent Lászlo sírjához zarándokolt
és ott fogadalmat tett, hogy öt választja példány-
1<éRill:. Vallásos lelkű, hös hadvezér és bölcs törvény-
hozó volt. A szegény nép sorsát szívén hordotta és
panaszait meghallgatta, orvosolta. Szerette, magasz-
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I
_talta öt míndcnki és nevének dicsösége még az
.ország határain is túlterjedt. Számos jó tulajdonaiért
kapta a·qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«na gy» nevet.

Uralkodása kezdetén egy hatalmas sereggel Olasz-
országba sietett, hogy öcscsének, Endrének haláláért
boszút álljon, kit gonoszlelkű neje, Johanna nápolyi
királyné meggyilkoltatott, hogy egyedül uralkod-
hassek. Lajos gyözelemröl gyözelemre haladt,' az
egész nápolyi királyságot elfoglalta és azokat, kik
öcscse meggyilkolásában részt vettek, megbüntette.
Egyedül a föbünös, Johanna menekült meg, de öt
is utólérte az Isten büntetö keze, mert késöbb meg-
fojtották öt. Lajos emherszeretetét bizonyítja az a
tette, hogy egy Szeredai nevű közvitézt a saját élete
koczkáztatásával mentett ki a hullámok közül. Olasz-
országból hazatérve, alig volt esztendö, hogy háborút
ne viselt volna, melyeket mindig gyözelemmel fejezett
be. Legyözte Velénezet és a magyar koronához
csatolta Dalmátországot, Szerbiát, Havasalföldet,
Moldvát és Bolgárországot és a lengyel királyságot
is egyesítette hazánkkal. Ekkor volt. a magyar biro-
dalom a leghatalmasabb" a niíkor három tenger
mosta-Iiafarait, - úgymint: a Balti-," Adriai- és a
Fekete-tenger.

Lajos nem csak háborúban, hanem békében is
nagy volt mint törvényhozó és kormánvzó. A keresz-
ténység számára templomokat építtetett Js vallásos
buzgóságáért «a z egyhá z zá szló ta r tó já na b nevezte ötmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

li pápa .. A tudományok emelése végett Pécsett föis-
kolát alapított" elömozclította a kereskedelmet és az
ipart, rendezte a czéheket és hogyanemességet
megóvja az elszegénvedéstöl, behozta az «ösiségi
törvényt», mely szerint a nemesi birtokot nem volt

A uiagyar nemzet törtéuoto. 4
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szabad eladni. ~nd~lte, hQgy a jobbágy adó fejé-
en a termésckilenczedét» földesurának szolgáltassa

be. Negyven évi uralkodása alatt az ország hatalom-
ban, j.Qlétben és műveltségben gyarapodott. Halála
után a nagyváradi székesegyházban szerit László
király sírja mellé temették és mivel fia nem volt,
hálából a magyarokqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMá r ia leányát tisztelték meg a
koronával.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az ország hanyatlása.

Nagy Lajos után leánya, Má r ia uralkodott, c ki a
magváfok elsö nökirálya volt. A még csak 12 éves
gyermek helyett anyja, Erzsébet vitte a kormányzást,
a ki gyönge asszony létére mindenben a gögös Ga r a
nádor tanácsát követte. Garat sokan nem szerették
és a miatt a rend hamar fölbomlott és a föurak
megint pártokra szakadtak. Az elpártolt főurak
a nápolyi királyt, Kis Ká r o lyt hivtak meg a trónra,
de csak rövid ideig uralkodott, mert Erzsébet hívei-
vel meggyilkoltatta, Erre a horvátok fegyvert fogtak
és mikor a királynö anyjával Horvátországba utazott
a lázadás lecsillapítására. a fölkelök egész kisére-
-tükkel együtt elfogták öket, a királynöket börtönbe
vetették, hiveiket pedig legyilkolták. A királynö any-
ját, Erzsébetet, a börtönben megfojtották és Mária
is csak a velenczeiek segítségével menekült ki a
börtönből.

Az alatt, míg Mária a horvátok foglya volt,
jegyese, ZS1;g 'inond királvl yá választatta magát és mikor
nemsokára Mária meghalt, egyedül vette át az
uralkodást. Ötven évig tartó uralkodása alatt sok
bajt okozott az országban. Jó tulajdonságai mellett
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nagy hibái is voltak. A magyarokat megvetette. kül-
földön tartózkodott, az ország vagyonát elpazarolta,
söt még 16 szepesi várost is elzálogosított. Törvény-
szegései miatt a magyarok föllázadtak ellene, de ö,

a pártosokat elfogatta ésqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH éder uá r i-Koni István
vezérükkel együtt Budán lefejeztette. E kegyetlen-
ségével az ország föurait maga ellen ingerelte, kik
Zsigmondot elfogták és Siklós várába zártálc. Mikor
kiszabadult, esküvel fogadta, hogy senkin sem áll
boszút és ettöl fogva nagyobb gondot fordított az

.országra, hol a belsö béke is helyreállott.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÖ alatta
történt; hogy Husz János csehországi vallásalapítót
tévtanai miatt máglyán elégettéle Sok fontos törvényt
hozott és ö engedte meg, hogy a jobbágyok sza-
badon költözködhessenek. Késöbb nemet császárnak
is megválasztották. Fia nem lévén, vejére, Albertre
hagyta a koronát.

Alber t csak két évig uralkodott, de ez alatt is az .
ország gondjaira fordította figyelmét. Törvénybe
igtatta, hogy a királynak Magyarországban kelllaknia,
a nádort az országgyűlés választja és 'hivatalt ide-
genek nem viselhetnek. Ez után . a törökök ellen
vezetett hadat, honnan betegen Becsbe rment, de
útközben Neszmélyen meghalt.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hunyadi János kora.

Albert halála után belháború dúlt az országban.
Ez idö tájt az Ázsiából jött törökök már igen elhatal-
masodtak és minden erejökkel Magyarország meg-
hódítására törekedtek. Szerencse, hogy az isteni
Gondviselés e válságos időkben oly férfiakat adott

4*
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a nemzetnek, kik vitézségökkel és hazaszeretetökkel
megvédelmezték a hazát.

Ily férfiú voltqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAH unya di J á nos, a nagy hős.
Apja korán elhalt, szegény özvegy anyja mire

sem taníthatta. O azonban vasszorgalommal igye-
kezett e hiányt pótolni. Mint felnőtt, megtanult írni,
olvasni, sőt idegen nyelveket is. Mint katona pedig
csakhamar úgy kitűntette magát, hogy királyai
várakkal és magas hivatalokkal jutalmazták meg, a
nép szerette. a török pedig már a nevétől is rettegett.

U lá szló kírálv Albert halála után jutott a trónra
és, alatta a török többször nagy sereggel jött be az
országba.- Hunyadi János mindig útjokat állotta és
több csatában meg is verte őket. 1442-ben a török
Erdélybe rontott és vezérök nagy jutalmat igért
annak, ki Hunyadit élve vagy halva kézrekeríti.
Megtudta ezt Kemény Simon és addig kerte Hunyadit,
hogy cseréljen vele ruhát, fegyvert, lovat, míg rá
nem állott. A törökök Keményt veltek Hunyadinak
és mindnyájan ellene fordultak. Kemény hősiesen
elesett és a törökök ujjongtak, hogy övék a győzelem.
Ekkor azonban, mint a villám csapott le Hunyadi
a törökre és oly pusztítást vitt végbe közöttük, hogy
huszezer halva maradt a csatatéren, a többi szerte-
szét futott. -

A török ezután ismét betört az országba, de
Hunyadi a Vaskapunál újra tönkretette a török sereget.
Ez után nemsokára Hunyadi maga rontott be a török
birodalomba és három hónap alatt öt nagy csatában
verte meg a török hadakat, míg végre a török csá-
szár békéért könvörgött, mit meg is kötöttek Sze-
geden, melynek megtartását mindkét fél esküvel erö-
sítette meg. Ulászló, rossz tanácsadóira hallgatva,SRQPONMLKJIHGFEDCBA

J
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Hunyadi ellenére megszegte a békét és Várnánál a
Fekete-tenger mellett összeütközött a törökökkel.
Hunyadi itt is gyözött volna, de a királv elbizakodva,
az ellenség közé vágtatott, kik öt fölismerték, ráro-
hantak, fejét levágták és hosszú póznára tüzve
körülhordozták. A magvárok ezt látva futásnak
eredtek, a csatát elvesztették; Hunyadi is csak futás-
sal menthette meg életét.

_'7" -Ulászló gyászos halála után Albert kiskorú fia,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V. Lá szló jutott a trónra, kinek nagykorúságáig az
ország rendei Hunyadi Jánost tették meg kormánv-
zónák. Hogy a várnai veszteséget megboszúlja,
Hunyadi a török ellen hadat indított és a Rigómezön
..tközött meg, de elvesztette a, csatát ; hanem a
török. vesztesége is öly nagy volt, hogy a szultán
fölkiáltott: «Ilven gyözelmet csak ellenségemnek
kivánok!» - mert a csatatért 40 ezer török holt-
teste borította. Hunyadi ez után letette a kormánv-
zóságot és a királv öt beszterczei örökös grófnak
nevezte ki, fia, Hunyadi László pedig a horvát bán-
ságot kapta.

A gyenge V. László király mindenben a gonosz-
lelkű Czille i tanácsa útán indult, ki Hunyadit gyülölte
é czinkosaival életére tört. Pedig csak ez után volt
még igazán nagy szükség Hunyadira, mert a török
újból roppant hadsereggel jött az országba és Nán-
dorfehérvárt ostrom alá fogta. A veszély hírére
Hunyadi a saját pénzén, Ka pisztr á n J á nos buz '
szerzetes pedig buzdító beszédével nagy sereget
gvüjtötte egy e a népből, a veszélyezett haza
védelmére. Az ostrom alatt egy török már fölmászott
a vár falára, hogy a török zászlót kitűzze, de Duqo-
nics Titusz nevü magyar vitéz birokra kelt a török---mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(
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kel és magával együtt3, mélysé be rántótta. Erre a
várbeliek kirohantak és Hunyadi is megtámadta az
ellenséget és rövid harcz után legfényesebb diadalát
aratta a törökökön. A nándorfehérvári gyözelem
után Hunyadi nernsokára meghalt Zimonyban. Két
fia maradt : László és Mátyás. Hunyadi halálát az
egész keresztény világ gyászolta. A pápa aSRQPONMLKJIHGFEDCBAh it védő -qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jének nevezte és a halálhír hallatára könnyekre
fakadt és a Szerit Péter templomában gyászistentisz-

Hunyadi János halál~ »: fmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~f

teletet rendezett a kereszténység egyik legdicsöbb
bajvívójának lelki üdveért.

Hunyadi halálának csak egy ember örült és
ez Czillei volt, ki megfogadta, hogy a Hunyadi csa-
ládot teljesen kiirtja. Mikor a király Nándorfehérvárra
utazott a nagy diadal színhelyén ek megtekíntésére,
Hunyadi László, a vár parancsnoka, királyl:y:al

~ jött Czilleinek szelllére lobbantotta álnokságát. Ez
kardot rántott Hunyadira, kinek barátai berohantak
és Czilleit fölkonczolták. Hunyadi rögtön a királyhoz
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ment, ki kegyelmet igért neki, sőt _Temes..yárott-a-
templomban megesküdött Szilágyi Erzsébetnek, hogy
Lászlót nem fogja bántani és fiait: Lászlót és Mátyást
testvéreinek fogadja. A két Hunyadi a királylyal
Budára ment, hol a király őket elfogatta és Lászlót
a Szent- György-téren lefejeztette. A nép fölzúdult e
szörnvű tettre és Szilágyi Mihálv fölhívására fegyvert
fogott a király ellen.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA királv "megijedt, Prágába
menekült és a fogoly Hunyadi Mátyást is magával
vitte. V. László egy év mulva, ugyanazon a napon,
a melyen Temesvárott megesküdött, roppánt kínok
között halt meg és Mátyá::;t Yodjebrád cseh király
őrizetére bízta.; ~ -

V. László méltó büntetését vette el, mert nem
tartotta meg az Isten előtt tett esküjét.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mátyás az igazságos.

V. László halála után a nemesek Budára gyűltek
össze, királyválasztó gyűlésre. Szilágyi Mihály, az
özvegy Hunyadiné testvére, 40 ezer köznemessel
Pestre vonult és nagy lelkesedéssel kiáltatta ki király-
nak az ifjuqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMá tyá st, a nagy Hunyadi fiát. A Budán
tanácskozó főurak is meghajoltak a nép akarata
előtt és nemsokára haza hozta egy díszes küldöttség
a megválasztott királvt, miután 50 ezer aranyon
Podjebrád cseh király fogságából kiszabadították.
Itthon nehéz gondok Járták a fiatal királyt, ki mellé
nagybátyját, Szilágyi~Iihályt tették meg kormanv-:
zónák. De a király nem tűrt maga fölött gyám-
kodást, azért a mindenben akadékoskodó Szilágyit
udvarából eltávolította és az ország határának őrizetét
bízta rá.
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Mátyásnak szigorúsága miatt a főurak között.ís
sok ellensége támadt, kik Ausztriába' mentek és
Frigyes császárt a nála lévő koroná val megkoro-
názták. Mátyás azonban ellenségeinek egy részét jó
bánásmóddal nyerte meg, más részét pedig fegyvere

Mátyás király.

hatalmával engedelmességre kényszerítette és a koro-
. nát is, hosszas alku után, visszaszerezte Frigyes
császártól. A csehek és törökök ellen viselt győ-

. zelmes háborúk után magát megkoronáztatta, de
előbb megmutatta, hogy méltó szent István koro-
nájára. Uralkodá§.a_nagy_]észét harczban töltötte és
~gyike volt kora legjobb hadvezéreinek. A tíz évig.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj



ta 'tó cseh háborúban elfoglalta Morvát és Sziléziát
és haláláig a cseh király czímet viselte, majd Frigyes

császárt győzte le és Ausztriát elfoglalva, Bécset
egyik székhelyévé tette. A törökökön iq számos nagy

ClíaclamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt aratott ;' Boszniát visszacsatolta és aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKenqér -

mezőn -Xin izsi Pál híres had vezére 'a török hadse- ()
~eget-megsemmisítette. Kinizsi molnárlegénybOl lett ~

"hadvezérré és föúrrá, aki óriási erejével és .bator.
ságával a törököknek reme volt. Mátyás vetette meg
az állandó hadseregnek alapját az ő híres «fekete
seregével» .

Mátyás nagy volt a harczban: de még nagyobb
a béke műveiben. Az ő idejében a tudomány és
művészet, ipar és kereskedelem egyaránt virágz ott
és boldogult az ország apraja-nagyja. Külföldi tudó-
sokat és művészeket gyűjtött maga köré. Budán és
Visegrádon nagyszerű palotákat építtetett, melyeknek
párja nem volt. A tudományok iránt való szeretetet
nevelője, Vitéz János püspök, később esztergomi
érsek oltotta belé és öt magát is tudóssá képezte.
Budai palotájában páratlan könyvtára volt, melyben
tömérdek selyembe, bársonyba kötött könyv állott.
Tudományának és fényes udvarának híre az egész
világon elterjedt.

Gondoskodott Mátyás arról is, hogy a magyar.
ifjak közöl minél többen képezhessék ki magukat a
tudományokban. Evégből Budán és Pozsonyban
főiskolákat alapított, mikor pedig Gutenbeyg János
Németországban 'a könyvnyomtatást föltalálta, ő is
sietett ilyent fölállítani és az első könyvnyomtatót
Hesz András indította meg Budán 1473-ban.

r ~gyetlen királyunk sem hordta szívén annyira .•a
közné sorsát és javát, mint Mátyás király. Gyakran

/
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megfordult álruhában a nép között, hogy megtudjg,
milyen véleménynyel vannak róla és főembereiről.
Ig.:y_sok_igazságtalanságnak jött nyomára és azok
elkövetöit szigorú an megbüntette. A törvények pontos
megtartását megkövetelte és gazdagnak-szegénynek
egyformán igazságot szolgáltatott. A hatalmas főurak-
nak- ez nem igen tetszett, de a köznép annál'
nagyobbra becsülte igazságszereteté-ért és majg is élmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

linép ajkán a közmondás, hogy:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«.Lllégha lt Má tyá s

kir á ly, oda a z iga zsá g l» -

Mátyás legszebb férfikorában, váratlanul halt
meg '--Becsben. -Épen szentmisét "hallgatott, mikor
rósszul lett és'llazamenve, harmadnapra elhúnyt.

-Holttestét Székesfehérvárra" sz állították és ott' nagy
ponipával temettek el. Megérdemli, hogy a magyar
nép hálás kegyelettel őrizze emlékét,ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. Ulászló és a parasztlázadás.

A bátor és erélyes Mátyás király halála után az
urak olyan királyt óhajtották, a ki alatt azt tehetnek,
a mit akarnak. Megválasztották tehát U lá szló cseh
királyt, a ki jószivü, de gyönge uralkodó volt. Alatta
a főurak hatalmaskodtak, elszedtek az ország jöve-
delmét annyira, hogy gyakran még a király is szük-
séget szenvedett. Az erőszakos főurak a szegény
népet is a végsőig zsarolták, mert az országgal nem
törődtek és csak a maguk hasznát keresték. A kirtly-
nak semmi tekintélye sem volt; bármit kérdeztek
tőle, mindenre rámondta, hogy «dobzse», a mi
annyit jelent, hogy «jól VaI1)), ezért aztán elnevezték
Dobzse Lászlónak.

Mivel .a királynak pénze nem volt, a fönnálló
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fekete sereg zsoldját sem birta fizetni. Ezek tehát
föllázadva, rabolni kezdettek, de egykori vezérük,
Kinizsi Pál szétverte őket. Ebben az időben a törökök
is sokat háborgatták hazánkat.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABa ká cs Tamás eszter-
gomi érseket a pápa fölhatalmazta arra, hogy keresztes
hadat vezessen a törökök ellen. Midön a keresztes
háborút kihirdették, a pórnép urait és munkáját
elhagyva, tömegesen tódult a táborba; ruháikra
posztókeresztet varrtak és magukat «kurucz»-oknak
nevezték. A sereg vezérévé Dózsa Györgyöt tették.
De az urak, a legnagyobb munkaidöben, a népet
vissza akarták tartani és e miatt az egybegyűlt
parasztok a török helyett az urakat támadták meg
és iszonyú pusztítást vittek végbe. Dózsát királvuk-
nak kiáltották ki és az ország nagy részét vérbe
borították. A nép eddigi szomorú állapotán e lázadás
.nem javított, mert Sza polya i János és Bá thor i István
Terriesvárnál szétverték és legyőzték a lázadókat és
a kiket elfogtak, azokat kegyetlen módon kivégez-
tették ; az országgyűlésen pedig kimondták, hogy a
jobbágyezentul nem költözhetik egyik helyről a
másikra, örökös szolgája marad földesurának és
gyermeke semmiféle- hivatalt nem kaphat; a robotot
és dézsmát pedig megszaporították.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. Ulászló után 10 éves fiára, Lajosra szállt a
korona,

A mohácsi vész.

II. La jos uralkodása alatt még rosszabbra vált
az ország állapota; a törvények tisztelete, a rend és
engedelmesség egészen fölbomlott. A hatalmasok
zsaroltak és elnyomtak a gyengébbeket, az ország
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jövedelmeit elfecsérelték és a királyi kincstár üresen
állott. A királyt szándékosan oly rosszul nevelték a
gyámjai, hogy az felnőtt korában is képtelen volt az
uralkodásra, a munkát kerülte és az ország dolgaival
nem törődött. A főurak pedig' egymás között verse-
nyeztek a hatalomért.

Szolimán, a harczias török szultán, értesülvén a
magyar főurak villongásairól, elérkezettnek látta az
időt arra, hogy Magyarországot meghódítsa. Először
elfoglalta Szabácsot és Nándorfehérvárt, . azután
háromszázezernyi roppant sereggel indult hazánk
elfoglalására. Nagy zavar állott be, mert az ország
teljesen készületlen volt. A királynak se pénze, se
katonája nem lévén, a külföldi fejedelmeket szólította
segítségre, de csak a pápa küldött ötvenezer aranyat.
Azonkívül:féglszökaSSZ"erinr,Yé-reskardot hordoz- ---
tatott körül az országban, annak jeléül, hogy veszély-
ben a haza. De a nemesek nem igen siettek a
táborba és így a király serege alig szaporodott föl
25 ezerre, melynek fővezéréveqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATomor i Pál kalocsai
érseket választották. .

1526-dik évi augusztus 29-én a két sereg egy-
mással szemben állott a Mohács mellett elterülő
síkon. A magyarok kezdték meg a harczot és hősi
vitézséggel visszaszorították a törököt. Ekkor a török
sereg sorai kettéváltak és a hátul fölállított 400 __
ágyú sortüz végigsöpörte a magyar sérege[ A csata
ezzel el volt döntve; alig másfél óra alatt az egész
magyar sereg megsemmisült.

A -fövezér, hét főpap, huszonnyolcz zászlós úr,
ötszáz előkelő nemes és huszonkétezer vitéz holt-
teste borította a csatatért. A.....király megmenekült
ugyan, de a mint futás közben a megáradt Cs~1e
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patakon at akart ugratni, lova visszabukott és öt
maga alá temette.

A gyöztes Szolimán egyenesen Budának tartott
és a királyi palotába szállt. Mátyás palotájának kin-
cseit, -a pompás könyvtárt és szobrokat hajókon
Konstantinápolyba küldte. MígmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö Buda várában

A mohácsi "ész ..

mulatott, azalatt katonái bekalandozták és elpusz-
tították a Duna-Tisza közét és a Dunántúl egy részét,
míg végre százezer magyart rabszíjjra fűzve kívonult
az országból.

A mohácsi vésznél nagvobb szerencsétlenség
nem érte még bazánkat ; itt vesztette el a magyar
királ yság régi függetlenségét és a magyar nemzet
majdnem kétszáz évig hordta a török igát. Így lakolt
a nemzet a pártoskodás miatt.
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Találmányok zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés fölfedezések.

A mohácsi vész után hazánk egykori nagysága
aláhanyatlott, Jllíg lL ~yugoti keresztény népeknél, a
kerBszteS hadjáratok alatt föllendült műveltség egyre
terjedt "és a népek új életre ébredtek. A törökök
hódításai útán a görög tudósok es "művészek közül
sokan Olaszországba menekültek, hol a római pápák
és a gazdag olasz városok szivesen fogadták őket
és pártfogásukban részesítették. A virágzó és gazdag
olasz városok tanulmányozni kezdték mindazt, mit
a régi görögök és rómaiak a tudomány és művészet
terén alkottak és ezek nyomán egy új műveltség
alapját vetették meg. Ez az új műveltség Európa
többi~ országaiba is elterjedt.:,- '.

A müveltség és tudomány emelkedése ébben:.~z
időben nagy fontosságú találmányokkal ajándékozfá, ...
meg a népeket. Ekkor találták föl a puskaport, azmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"'--
iránytűt és a könyvnyomtatást, melyek az egész .•...~.:;
"világon nagy változásokat teremtettek. A puskapor .
alkalmazása megváltoztatta a hadakozás régi módjáj, .~
az )ránytűvel a hajósok a nyilt tengerre is ki mertek
menni, a könyvnyomtatás pedig megkönnyítette a
rnűveltség terjedését és azt, hogy' az ismeretek a
szegény nép között is elterjedjének.

'Az iránytű segélyével bátor hajósok csakhamar új
világrészeket fedeztek föl. ÍgyqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVa sco de G á ma eljutott
Indiába, Kolumbusz Kristóf Amerikát födözte föl, Ma gel-SRQPONMLKJIHGFEDCBA

Itaens (Mágaljén) pedig először hajózta körül a földet.
\ Kolumbusz Kr istóf Olaszországban, Genuában

" született és már gyermekkorában nagy kedve volt a
lla}ÓS élethez. A számtant, földrajzot, meg a csilla-
. . r
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,...gászatoL kiváló szorgalommal tanulta ésponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14 éves
korában tengerészsze lett. Mindig azon gondolkozott,
hogy mikép lehetne nyugoti irányban Indiába hajózni.
Hogy ezt az utat megtalálja, hajókra és emberekre
volt szüksége. Sok kérés után Izabella spanyol
királynő három hajót és százhúsz embert adott neki
es ezzel elindult fölfedező útjára. Már hetekig utazottmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\

a riyilt tengeren, mikor szárazföldhöz ért és fölfe-
dezte az amerikai szigeteket, későbbi útjában pedig
Dél-Amerika szárazföldjét. E fölfedezéssei sok új
növény jutott Európába, mint a burgonya, dohány
stb., az európai lakosok közül pedig sokan oda köl-
töztek és új országokat alapítottak.

A protestáns valIás elterjedése.

A tizenhatodik század leghatalmasabb uralkodója
V. Károly spanyol király és német császár volt, kinek
birtoka volt Európa nagy része és az újonnan föl-
födözött Amerika, úgy hogy az ő birodalmában a
nap soha le nem nyugodott. Az ő uralkodása arról
is nevezetes, hogy a protestáns vallás az ő idejében
kezdödött Németországban és terjedt el Europa nagy
részében.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Luther Márton szerzetes több újítást hozott be
a katholikus vallásba, a miért a római pápa öt
egyházi átokkal sújtotta; Luther elszakadt a katho-
likus egyháztól és megalapította a protestáns vallást.
Vele majdnem egyidöben lépett föl Ka lvin János is
Svájczban, ki szintén a kath. vallást akarta isteni
eredetéből kiforgatni és átalakítani. V. Károly császár
az új vallás terjedését iparkodott meggátolni, de ez
ellen a hitújítók követöi tiltakóztak és ezért őket
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protestánsoknak szokás nevezni. Luther követöi a
lutheránusok, vagy ágostai evangelikusok, Kalvin
követöi pedig a kalvinisták vagy evangelikus refor-
mátusok.

Az új reformalt vallás hosszú, véres harczok
után több országba eljutott; hazánkban is gyökeret
vert és itt gyakori belháborúknak volt okozója, míg-
nem a protestánsok szabad vallásgyakorlatát tör-
vényben biztosították.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IV. A Habsbul'gltázbeli kh'ál!ok kona,

A török uralom kezdete Magyarországban.

Mikor a mohácsi vész után a török kitakarodott
hazánkból,a nemzet királyválasztásra készült, de
nem birtak megegyezésre jutni. Egy részükqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASza polya i

-.János_erdélyi vajdát, más részük F er d iná nd osztrák
nerczeget, az elhaltmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIr Lajos király sógorát választotta
IÚ{álylyá. 'gy- tehát két lürálya volt az országnak
eg~;gzerre és mivel egyik sem akart lemondani, fegy-
verrel kellett eldönteni, kié legyen Magyarország.
A szerencse Ferdinandnak kedvezett, mert hadai
az országot elfoglalták és Szapolyait magát is kiszo-
rították Lengyelországba; mire Ferdinand a törvé-
nyekre megesküdött és Székesfej érvárott megkoro-
náztatta magát.

Szapolyai ekkor a török szultánnal szövetséget
kötött, kinek seregei ettöl fogva szabadon pusztítottak
az országban. Budát más várakkal együtt elfoglalták és
átadták Szapolyainak. Nemsokára ez után a szultán
nagy sereget vezetett Bécs elfoglalására. De útjában
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föltartóztatta ötqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ u r isicsSRQPONMLKJIHGFEDCBAM ik los , Kőszeg várának
vitéz parancsnoka, ki alig hétszáz emberrel védel-
mezte a vár falait. Három hétig ostromolta a két-
százezernyi török sereg a várat, de a csekély őrség
mintlen támadást vitézül visszavert. Végre a török
vezér azt kivánta, hogy csak egy török zászlót tüz-
hessen a vár falaira, azután elvonul. Jurisics ebbe
beleegyezett, mert megfogyott embereivel nem soká
tarthatta volna meg a várat és a török, Bécs elfog-
lalásáról. lemondva, eredmény nélkül kivonult az
országból. .

A hosszú, pusztító háborúskodás után a két
ellenkirály Nagyváradon békét kötött és abban egyez-
tek meg, hogya királvi czímmel mindegyik tartsa
meg az elfoglalt országrészt, Szapolvaí halála után
pedig az egész ország Ferdinándra szálljon. Szapolyai
megbánta a békekötést és halálos ágyán híveit arra
kerte, hogy a kiralvságot a török segítségével tartsák
meg fia, J á nos Zsigmond számára. A törökök be is
jöttek a kis király segítségére,' de ebben nem volt
köszönet, mert Budát csellel elfoglalták és azt más- .
félszáz évig bírták. János Zsigmondot a szultán
Erdélybe küldte fejedelemnek. Ez időtől Erdély mint
önálló fejedelemség állott sokáig fönn a török védelme
alatt és fejedelmeit is maga választotta ..ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Magyar hősök a török harczokban.

Budavár elfoglalásával a török megfészkelte magát
hazánkban és nagyobb területeket foglalt el, melyeket
egyes basák korrnánvoztak, kik a népet zsaroltak.
E szomorú időben olyan hősei voltak a nemzetnek,
kik az ellenség ellen küzdve, életüket is föláldozták

A magyar nemzet története. 5
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a hazáért és kiknek nevét hálával említi minden
magyar.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Losonczy István Temesvár kapitánya volt, mikor
Achmet basa nagy sereggel ostrom alá vette a várat.
A vár őrsége alig harmadfélezer emberből állott és
ennek is csak egy része volt magyar; Losonczy
megesketé katonáit, hogy a várat utolsó csöpp vérökig
védelmezni fogják. A hosszú ostrom alatt elfogyott
az élelem meg apuskapor és az idegen katonák
arra bírták .Losonczyt, hogy szabad elmenetel föl-.
tétele mellett adja föl a várat a töröknek. Úgy is
tett. De a török nem tartotta meg szavát, mert a
kivonuló várőrséget bántalmazta és fosztogatni kezdte.
Erre Losonczy kardot rántott, embereit fegyverre
szólította és nagy vérontás után mind egy szálig
hősi halállal estek el.

Ebben az időben támadta meg Ali budai basa
Drégely várát, melynek hős parancsnoka Szondy

Györ gy volt. Ali a vár falait rommá lövette, de
.Szondy még 'sem adta föl. Midön látta, hogy a várat
semmikép sem tarthatja meg, két kis árva apródját
elküldte Alihoz, hogy neveljen belőlük vitézeket.
Azután minden kincsét a vár udvarán elégette, drága
paripáit leszúratta éslelk~t az Istennek ajánlva,
kirohant az ellenségre és mindaddig- viaskodott, míg
egy 'golvötól találva, halva nem rogyott össze. Ali is
megbecsülte ellenfele vitézségét ; mint höst temette
el a várral szemben lévő hegyen és sírjára. zászlós
kopját tüzetett.

A két vár megvétele után a török vezérek Eger
ellen vezettek seregeiket. Eger várát a hős Dobá

Istvá n védte. A törökök föladásra kérték a várat, de
Dobó feleletül koporsöt szegeztetett a falra. Ez azt
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I

jelentette, hogy kész k inkább meghalni, mintsem
magukat megadni. Egy hónapnál tovább lövette,

5*
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ostromolta a török a várat. De a mi .rest nappal a
golyók ütöttek, éjjel betömték a várbeliek. Még a
nök is segítettek a védelemben, forró vizet, szurkot
öntve vagy köveket hengerítve az ostromlókra. Volt
a ki elesö férje kezéből kiragadta a kardot és a
várfalakra n yomuló törökök közül többet levágott.
Ezóta nevezik a bátor, derék nöket «egri» mellék-
névvel. E hősiességnek az lett a következménye,
hogy a törökök szégyenszemre eltakarodtak a
vár alól.

Sok háborúskodás után végre Ferdinand békét
kötött a, törökkel; halála után fiaqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM iksa jutott a
trónra, kinek uralkodása alatt sok nyugtalanságnak
volt az ország. kitéve, Miksa az erdélyi fejedelemmel
háborúba keveredett,' mit a török szultán a béke
megszegésének tekintett' és roppant hadsereggel
indult Magyarország ellen. Ezúttal Szigetvárt fogta
ostrom alá, melynek kapitánya Zr ínyi Miklós volt,
ki több ízben megverte a határszélen mutatkozó
törököket. A vár örs ege alig volt több kétezer ember-
nél, míg a török sereg százötvenezer emberből állott.
Zrínyi mindjárt az ostrom elején megeskette társait,
hogy a várat halálig védelmezik. Sokáig ellent is
állottak a törököknek. de végre a belsö várba szo-
rultak, melynek falait a törökök fölrobbantották és
lángba borították az összes épületeket. Zrinyi látta,
hogy a várat már nem mentheti meg, ünneplö
ruhába öltözött, zsebébe száz aranyat tett, hogya
ki holttestét levetközteti, ne mondja, hogy semmit
sem talált nála; gyémántforgós kalapót telt fejére
és öseinek aranyos kardját kötötte oldalára. Maga
köré gyűjté megmaradt háromszáz vitézet és buzdító
beszédet intézett hozzájuk. Majd megnyittatta a vár-mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•
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kaput, elsüttetett egy vasszegekkel töltött ágyút és
vitézeivel kirohant az' ellenségre. Zrínyi vitézei nagy-
részt elestek a hazáért vezérükkel együtt, de a török-
nek is harminczezer ember életébe került a vár

Zrinyi Miklós.

bevétele, sőt maga a szultán is az ostrom alatt mér-
geben meghalt.·

Miksa ez után a törökkel és később János Zsig-
monddal is békét kötött. Halála után fia,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARudolf

került a trónra.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pázmány Péter és kora.

Rudolf az ország ügyeivel nem sokat törődött,
úgy, hogy alatta a régi bajok megujultak és mikor a



nemzet már nem tűrhette tovább a sok törvénytelen-
séget,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABocska y István vezérlete alatt fegyvert fogott,
.ki az új vallás védelmének színe alatt Magyarország
nagy részét elfoglalta. A belháborúnak a bécsi béke-
kötés vetett véget, mely szerint Bocskay Erdély
fejedelmévé lett, Rudolf pedig az uralkodásról le-
mondott és testvérének, Mátyásnak engedte át a ko-

ronát.
ÍI. Má tyá st öröm-

mel fogadta a nem-
zet királyául, mert ő
kijelentette, hogy a
törvény értelmében
fogja az országot
kormányozni. Alatta
a protestáns vallas
igen elterj edt és a
katholikusok száma
megfogyott, sőt még
a nádori méltó-
ságra is a protestáns
Th,.ur zó Györgyöt vá-

Pázmány Péter. _1 lasztották,SRQPONMLKJIHGFEDCBA
.~ (jJq r> 'VV "J :>u Je . Ekkor lépett föl
P á zmá ny P éter , a nagy tudományú föpap, a katholikus
egyház e kiváló bajvívója, amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkít Mátyás sok érdemeiért
esztergomi érsekké nevezett ki. Pázmánv Péter pro-
testáns szülök gyermeke volt, de ifjú korában a
katholikus hitre tért és magát a Jézus-Társaság rend-
jébe vétette föl. Nagy tudományával, kiyáló szónoki
tehetségével és írói munkásságával arra törekedett,
hogy a katholikus vallást visszahelyezze régi jogaiba.
Hatalmas szavával csakhamar harmincz föúri csalá-
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dot terített vissza az egyház kebelébe. Templomokat
épített, iskolákat alapított, szóval és írásban küzdött
a proJestáns vallás terjedése ellen. Evégből számos
kítünö könyvet írt; a tudományok emelésére Nagy-
szombatban egyetemet állított, melyet később Buda-
pestre helyeztek át és mely maig is fönnáll, Bécsben
papnevelő intézetet alapított, mely róla «Pázmá-
neume-nak neveztetik. Pazmany egész életében az
Istenért és a hazáért élt.

Mátyás utódaqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. F er d iná nd volt, a ki még trónra
lepte előtt megfogadta, hogy ba trónra jut, kiirt ja a
protestáns vallást. Ezért, mikor Mátyás meghalt, a
csebek nem akarták öt királynak elismerni és taná-
csosait elűztek. Ebből harmincz évig tartó nagy
háború keletkezett, mely kiterjedt egész Európára
és hazánkba is átcsapott. Az elégülétlen protestánsok
Beth len G á bor erdélyi fejedelem vezérlete alatt fegy-
vert ragadtak, ki Magyarország nagy részét hatalmába
kerítette. Többször megújuló háborúskodás után
Ferdinánd békét kötött vele, a protestánsok vallási
szabadsága biztosíttatott és a rend helyreállott. Bethlen
Gábor a legkiválóbb erdélyi fejedelem volt, ö a
kis országot gazdaggá es hatalmassá tette és a tudo-
mányok ápolására Gyulafehérvárott főiskolát ala-·
pított.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. Ferdinándot fia, III. F er d iná nd követte, ki
békeszerető, szelid uralkodó volt, mégis húsz évi
uralkodása alatt folyton háborút kellett viselnie.
I. Rá kóczy Györ gy erdélyi fejedelem a protestánsok
érdekében fegyvert fogott és az ország nagy részét
elfoglalta. Ennek a vallási villongásnak a linzi béke-
kötés vetett véget, melyen a protestánsok vallás-
szabadsága biztosíttatván, a véres polgárháborúnak



72ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Magyarország fölszabadulása a török
uralom alól.

vége szakadt. Fiát,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIV. F er d iná ndot még életében
megkoronáztatta, de ez fiatal korában meghalt és
így másik fia, Lip~ t jutott a trónra.

I. Lipó t, Ferdinánd második fia negyvennyolcz
évig uralkodott, mely bosszú idő alatt a belső zavar-
gások szakadatlanul tartottak. Alatta a török egész
Magyarországot meg akarta hódítani és evégből 100
ezer főből álló sereggel rontott hazánkhaés sok várat
elfoglalt. Végre, a magyarok nagy örömére, Monte-
cuccoli, 1. Lipót badvezére fényes győzelmet aratott
a törökök fölött Szent-Gotthardnál. De annál nagyobb
lett a szomorúság, mikor megtudták. hogya kírálvmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II magvárok tudta nélkül 20 évre a törökkel békét
kötött és mindent, a mit ezek elfoglaltak, birtokuk-
ban hagyott. A király idegen tanácsadói pedig a
békét arra használtak föl, hogy a magyar nemzetet
szabadságától megfoszszak. Emiatt és a lealázó
békekötés miatt az elégületlen magyar főurak össze-
esküvést szerveztek, hogy fegyverre szólítják a nem-
zetet. Wesselényi Ferencz nádor, Zr ínyi Miklós a
költö és hadvezér állottak az összeesküvés élén;
ezek nemsokára meghaltak és ekkor Zr ínyi P éter ,

Ná da sdy F e r en ,ez, F r a noepon F er ence és Rá kóczy

F er ence vették at a mozgalom vezetését. De míelött
elkészülheltek volna, a .bécsi kormánv megtudta
tervüket' és az összeesküvés főbbjeit elfogatta. Zrínyi,
Nádasdy és Frangepán minden törvényes itélet
nélküllefejeztettek, míg Rákóczy Ferencz óriási
váltságdíj mellett kegyelmet nyert. A ki menekül-



hetett, az erdélyi fejedelemnél keresett es talált
oltalmat.

Az összeesküvést Lipót, miniszterei tanácsára arra
használta föl, hogya' magyar alkotmányt eltörülte,
az országba idegen kormányzót nevezett ki és 'idegen
katonákat küldött, kik a szegény népet kegyetlenül

Buda visszavétele.

sanyargatták. Vesztörvényszékek állíttattak föl és-amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt'
gyanus akna {:vélt "magyarokat vérpadra hurczoltak.
Szomorú emléket hagyott maga utánqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKa r a ffa tábor-
nok, ki Eperjesen sokat kivégeztetett. Végre Lipót
maga is megsokállotta ezt az embertelenséget és a

_vésztörvényszékeket megszüntette. E sok visszaélésre
a magyarok Tökölyi Imr e nevű főúr vezetése alatt

~;G: ~ ~ ~ .,AI, viSRQPONMLKJIHGFEDCBAj" ,h
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nyiltan föllázadtak és egész felső Magyarországot
elfoglalták. Tökölyi szerencséje nem sokáig tartott,
mert szövetségesei elpártoltak tőle és ő maga a
török birodalomba menekült. Legtovább lobogtatta a
szabadság zászlaját Tökölyi felesége, Zrínyi Ilona, ki
még három évig hösiesen védte magát Munkács
várában, de végre ő is megadta magát és gyerme-
keivel együtt Becsbe vitetett.

I. Lipót uralkodásának legnevezetesebb ese-
ménye Budavár visszavétele volt. Buda száznegy-
venöt évig nyögött a török járom alatt, midőn ütött
a szabadulás órája. Károly lotharingiai herezeg száz-
ezernyi haddal vette körül Budavárát, melyet a vitéz
Abdi basa tizenötezer emberével tartott megszállva.
A törökök vitézül védelmezték a várat, de a keresz-
tények harmadfél hónapi ostrom után, 1686. évi
szeptember 2-án elfoglalták; az őrség nagy része
elesett, az életben maradtak pedig fogságba kerültek.

Budavár hevételénélqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASza pá r y P éter is az ostromlók
között volt, kiröl egy szép történet maradt fönn.
Szapáry derék magyar vitéz volt, sokszor harczolt
a török ellen és egy ízben Hamzsa bég fogságába
került. Hamzsa bég kegyetlenül bánt vele, napokig
nem adott neki enni, lánczra verette, eke elé fogta
és szántatott vele, mint egy igavonó állattal. Mikor
a fogságból kiszabadult, részt vett Budavár ostro-
mában és ennek bevétele után a fővezér a fogságba
került Hamzsa béget neki adta át, hogy boszulja
meg a szenvedett kegyetlenségeket. De Szapáry így
szólt hozzá: «Te kegyetlenül bántál velem és meg-
érdemelnéd, hogy én is boszút álljak rajtad. De én
keresztény vagyok és vallásom azt parancsolja, hogy
szeressem ellenségeimet is. Azért megbocsátok neked



és visszaadom szabadságodat». A kegyelem későn
jött, mert Hamzsa bég a hoszútol félve, mérget vett
be, de Szapáry nemeslelkűsége annyira meghatotta,

, hogy azonnal áttért a 'keresztény hitre és mint keresz-
tény halt meg. Ez volt az igazi nemes boszúlponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A trónörökösödési jog.

Budavár visszafoglalása az egész keresztény
világban nagy örömet keltett. A király seregei egyre
vertek a törököt és sok várat foglaltak tölük vissza.
A sok veszteség arra bírta a török szultánt, hogy
óriási sereggel támadja meg Magyarországot. Be is
jött és a Tisza jobb partján nyomult előre, de a mint
Zentánál a Tiszán át akart kelni,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ enő savojai herezeg.
a császári hadak fővezére, megtámadta és az egész
török sereget megsemmisítette. Ekkor a török békéért
könvörgött, a mit meg is kötöttek oly föltétel alatt,
hogy a temesi bánság kivételével a szultán mindarról
lemondott, mit Magyarországon bírt. Így lett vége
hazánkban a török uralomnak, .

A magyaroknak nagy. áldozatot kellett hozniok, a
miért a török uralom alól fölszabadultak. A királya
török iga helyett az önkényuralmat akarta az országba
behozni. Erdélyt német katonák szállták meg és
eddigi függetlenséget elvesztette. A ma gya r nemzet,

I. Lipót fiainak és fiut6djainak javára lemondott

sza ba d kir á lyvá la szló jogá r ó l és tör vényben mondotta

ki, hogy ezentú l a kir á lyt mindig leg idősebb fia követi

a z ur a lkodá sba n . Ugyanekkor eltörülték az arany-
bullának azt a nevezetes pontját, amely följogosította
a magyar nemzetet arra, hogy a törvénytelenül ural-
kodó király ellen fegyvert foghasson.
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A magyar nemzet ezután sem élt jobb napokat,
mert a bécsi kormány egyre követelöbbé lett és a
magyal: alkotmán yt semmibe sem vette. A nemzet
alkotmánva és szabadsága védelmére újra fegyvert
fogott és Rákóczy Ferencz vezérlete alatt kitüzte a
fölkelés zászlaját.

Az új örökösödési törvény értelmében 1. Lipótot
fia,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. J ózsef követte az uralkodásban. E jóakaratú
fejedelem, mikor a trónra jutott, kegyelmet hirdetett
a fölkelöknek mit Rákóczy és hívei el is fogadtak
volna, ha király az ország alkotmányát biztosítja.
De a király erről tudni sem akart és ezért tovább
folyt a polgárháború. A fölkelők országgyűlést tar-
tottak és II. Rá kóczy F er enczet Magyar- és Erdély-
ország fejedelmévé választottak. II. Rákóczy Ferencz
a derék Zrínyi Ilona fia volt és anyjával együtt
Munkács eleste után Becsbe vitetett, hol a jezsuiták-
nál nevelkedett. Mikor szabadságát és jószágait vissza-
nyerte, hazajött és itt látva a sok törvénytelenséget,
az elégületlenek élére állt és e jelszó alatt: «Istenér t,

ha zá ér t, lc ir á lyér t l» sereget indított a császári hadak
ellen. Rákóczy embereit kurucz-oknak, a császári kato-
nákat la ba ncz-okna k nevezték. Rákóczy fegyvereit
eleinte fényes győzelmek kisérték úgy, hogy rövid idő
alatt az egész Tisza tájat és felső Magyarországot
Pozsonyig elfoglalta. Később a szerencse elhagyta a
kurucz sereget és sok vereséget szenvedett, míg végre
Trencsén táján a labanezek legyőzték őket és véget
vetettek a belvillongásoknak. E háborúskodás után
az ellenfelek Szatmáron 1711-ben békét kötöttek ;
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•
az ország alkotmánya, a protestánsok vallásszabad-
sága és a nemesség jogai megerősíttettek. A fölke-
lőknek a király kegyelmet biztosított és a kuruczok
letették a hűségi esküt. Rákóczy nem fogadta el sem
a 'békét, sem a kegyelmet; több hű emberével kibuj-
dosott a hazából és Törökországban, a Márvány tenger
mellett fekvő Rodosto városban telepedett le, hol a
világtól elvonulva, a vallásban és a munkában talált
vigasztalást. Meghalt 60 éves korábanj..Jrolttestét
Konstantinápolyban tették örök nyugalomra. E nemes-
lelkű hősnek hamvai még ma is idegen földben
nyugosznak, pedig. mindenét föláldozta a hazáért.mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA..ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pragmatika szankczió.

1. Józsefnek nem volt fia, azért öcscse,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIL Ká r o ly
követte a trónon. Uralkodása kezdetén megerősítette
a szatmári békekötést és megigérte, hogy a nemzet
sérelmeit orvosoini fogja; ez által az országot meg- _
nyugtatta és a békét hosszú időre biztosította. A tartós
béke alatt czélszerű újításokat hozott be és az ország
dolgait rendezte. A török által kipusztított vidékeket _
benépesítette; gondoskodott állandó hadseregröl,
melynek föntartására a katonát és a költséget az
országgyűlés szavazta meg; az ország kormányzására
fölállította a helytartótanácsot ; útakat, csatornákat
építtetett és a mocsaras vidékeket kiszáríttatta.

Ill. Károlynak 'egyetlen fia még kískorában meg-
halt és ő az ország trónját leányának, Mária Teré-
ziának akarta biztosítani. Evégbőlolyan örökösödési
rendet állapított meg, mely szerint leánya es ezek
utódai öröklik a trónt, ha pedig' az uralkodóház
leányágon is kihalna, a szabad királvválasztás joga
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visszaszáll a nemzetre. Ezt az új öröklési rendet,
melyetqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApr a gma tika sza nkczióna k neveznek, a magyarok
elfogadták és törvénybe foglalták azzal a kikötéssel,
hogy minden uralkodó megkoronáztatása előtt esküd-
jék meg a magyar alkotmányra; A pragmatika szank-
czióban az is ki van mondva, hogy a magyar királyság
szoros kapcsolatban áll az osztrák tartományokkal
és hogy mindenkor közös uralkodójuk legyen. De
azért Magyarország független ország marad és csak
magyarok által a saját törvényei szerint kormányoz-
ható. Ez a törvény ma is egyik legfontosabb alap-
törvényünk:ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mária Terézia.

Az új örökösödési törvény szerint Ill. Károly
. után leánya, lJ fá 1 ·ia Ter ézia foglalta el a királyi széket.
Alig lépett a trónra, a szomszédfejedelmek közül
többen ellene támadtak, hogy egyes tartományait tőle
elfoglalják. Leghatalmasabb ellensége JI. Frigyes
porosz király volt, a ki elfoglalta Sziléziát és seregeit

"Bécs ellen-vezette. A- királynő e veszedelemben
egyedül a magyar nemzetbe helyezte bizodalmát.
Pozsonyba országgyűlést hívott egybe, hol könyezve
panaszolta el, mily nagy veszedelem fenyegeti öt és
gyermekeit és kijelentette, hogy csak a magvárok

, , hűsége és vitézsége mentheti meg országait. A királvnö
szavai annyira meghatottak a rendeket, hogy kardot
rántva, így . '.Itottak föl: «Életünket és vérünket
királyunkért, Mária Teréziáért!»

A magyarok rövid idő alatt százezernyi sereget
állítottak föl a királynő védelmére. Csakhamar kiverték
az_ ellenseget és a merre csak jártak a külföldön,



mindenütt dicsőséget szeréztek a magyar vitézségnek.
Hét évi háború után Mária Terézia békét kötött

Mária Terézia és a magyarole.

ellenségeivel és Szilézia kivételével összes országait
megtartotta. Birodalmát és családja hatalmát amlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r'
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malIT~rQk meatettek meg.unit ö mindi hálás szívvel
ismert el és kijelentette, hogy: «az Is en után

nliüaen- szerel1Cséjé az ösi magyar vitézségnek
tul a]aomt ja.» - -
.- posszú uralkodása alatt a magyarok vitézséget
azzal törekedett meghálálni, hogy az ország jólétet
lehetöleg elömozdította. Különösen az egyházi és az
iskolai dolgokra fordítot! nagy gonj.Qt. Hét új püs-
pö1fséget alapított, az iskolákat rendezte és azokra'
fölügyelökeCneV~zett ki.~mos népiskolát állított
és erre a főurakat is buzdította; az egyetemet Budára

. helyezte át. Az ipart és a kereskedést is pártfogásába
vette; Fiumét Magyarországhoz .kapcsolta=és-tgs
haz ánkn al tengerpartot adott, valamint az, elzálo-
gosíto Lszepesí.városokat is, visszacsatolta.

-'- Mária Terézia a magyar főurakat udvarába hívta
és kitüntetésekkel halmozta ..•eL Magyar királyi .test-
örséget alapított, melybe a legj~~sebb magyar ifjakat

.. vették be, kik a nécsl udvarban szerzett müvelt-
séget hazájuk javára fordították. De a szegény népre
is volt gondja. -A jobbágyoknak visszaadta költöz-
ködési szabadságukat, mit a arasztlázadáskor elvesz-
tettek és meghatáiOz1á, hogy mivel tartozik a jobbágy
az ö földesurának.

Mária Terézia ritkán tartott országgyűléseket ~s
az rszágot leginkább -renaelelekKeJ.~kormányozta,
a nlLa ma 'yar törvények ellen volt. A főurak bécsi
t rtózkodásuk alatt elidegenedtek. és ..elnémetesedtek ;

- példájukat itthon az alsóbb rangúak is követték, úgy,
hogy a német nyelves az idegen szokáso]; hazánk-
pan mindenfelé elterjecltelc Ezek a magyar nemzetre
káros hatással voltak, ele ~zérencsérenél1ány lelkes

- magyar író kíszorította az idegen divatot.



81ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

_AzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelnémetesedés kora.qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. J ózsef; Márla Terézia fia, jóakaratú és nemes
uralkodó volt. Nagy tervei voltak, melyekkel népeit
akarta boldogítani. Hogy ezeket megvalósíthassa, nem
tett esküt az alkotmányra és nem is koronáztatta
meg magát; országgyűlést nem tartott, a törvényeket.
mellözte és csak rendeleteket adott ki. A szent
koronát Becsbe vitette és elrendelte, hogy az ország
hivatalos nyelve a német legyen, meg hogy az isko-
lákban is németül tanítsanak. A régi megvéket eltö-
rülte és az országot tíz kerületre osztotta, melyekbe
ő nevezte ki a főhivatalnokokat. Sok szerzetesrendet
eltörölt és jövedelmeiket más czélra fordította. Arra
törekedett, hogy a magyar alkotmányt megsemmisítse
és hazánkat az osztrák birodalomba beolvaszsza.
Nem törődött azzal, hogy Magyarország független,
szabad ország, melyet csak saját törvényei szerint
lehet kormánvozni.

Minthogy ez újítások nagy része. a magyar nemzet
szabadságát, nyelvét és jogait veszélyeztette, emiatt
azok, még az üdvösebbek is, az egész országban
nagy ellenzésre találtak. Mikor pedig II. Józsefnek a
törökkel háborúj a támadt és a magyaroktól hadi
segítséget és katonát kért, megtagadták e kérését és
az alkotmány helyreállítását követelték, II. József
végre belátta, hogy rossz utat választott népeinek
boldogítására . és egy tollvonással megsemmisítette
mindazt, a mit tíz évi uralkodása alatt alkotott.
Kijelentette, hogy országgyűlést fog tartani és magát
megkoronáztatja, de e jó szándékában halála öt
megakadályozta.

A magyar nemzet története. El
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II. Józsefnek nem voltak fiúörökösei. azért öcscse,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II. Lipót követte az uralkodásban, ki mindjárt trónra
lepte után megkoronáztatta magát és esküt telt a
magyar alkotmány megtartására. Uralkodása kezdetén
országgyűlést tartott, melyen törvénybe iktattak,
hogy Magyarország független, szabad állam; semmi
más országnak sincs alárendelve és egyedül saját
törvényei szerint kormányozható. A magyar ok nagy
sajnálatára, e jó király másfél évi uralkodás után
meghalt.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1. Ferencz és az önkényuralom.

1. F er ence II. Lipót fia volt. Hosszú uralkodá-
sának első felét a franczia . háborúk foglaltak el,
melyek majdnem egész Európát lángba borították.
Ez idő alatt nem törődött 1. Ferencz az ország jólé-
tével, Magyarországtói csak adót és katonát követelt
a franczia háborúkra. Még hazánk szabadságát,
alkotmányát és törvényeit sem tartotta 1. Ferencz
tiszteletben és az országot önkényüleg Bécsböl kor-
manvozta. Az elégületlenség és á franczia szabad
eszmék elterjedése 'oly titkos társulat alakítását szülte,
mely czélul tűzte ki a szabad alkotmány és a jog-
egyenlőség megvalósításat. E titkos társulatot azonban
fölfedeztek, fejét pedig, Martinovich Ignáczot, a budai
vérmezőn társaival együtt kivégeztek.

Eközben Bona pa r te Na poleon , a francziák
császára, seregeivel mindenfelé győzelmet aratott.
Ferencz hadait is négy ízben verte meg és Bécset
is elfoglalta. A király Magyarországba menekült, de
Napoleon hadai ide is bejöttek es Győrig hatoltak.
A magyar ok a sok sérelem daczára hívek maradtak
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királyukhoz és hogya veszélyböl kimentsék, nemesi
fölkelést rendeztek a francziák ellen. Ferencz a többi
európai fejedelmekkel szövetségre lépett Napoleon
ellen, kit legyőztek és Szent Ilona szigetére szám-
üztek, hogy Európa békéjét ne háborgassa. Végre a
béke helyre állott és a magyar nemzetre jobb idők
következtek, Ferencz belátta, hogy, tanácsadóit
követve, a magyarokkal törvénytelenül bánt és
elhatározta, hogy ezentúl a törvényeket megtartja

A Nemzeti Muzeum.

és alkotmányosan fogja az országot kormányozni.
1825-ben összehívta az országgyűlést Pozsonyba,
mel yen az alkotmányt új törvényekkel biztosítottak.
EttŐl fogva új, békés kor virradt a nemzetre és
minden irányban megkezdődött az ország anyagi és
szellemi haladásának elömozdítása.SRQPONMLKJIHGFEDCBAAz iskolákban,

. a törvényhozás és közigazgatás terén a magyar
nyelvet kezdték használni. Kitünö költök és Irók
fejlesztették a magyar nyelvet és új életre tamasz-
tottak a nemzeti szellemet.

A főurak is vetekedtek egymással a hazafiságban.
Széchenyi Ferencz gróf gazdag .könvvtárát és régi-

6*
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ség-gvüjteménvét a nemzetnek ajándékozta ésazzal
megalapította a «Nemzeti Múzeurnn-ot. Festetich
György gróf gazdasági tanintézetet .alapított; a vakok
és süketnémák számára intézeteket létesítettek; a
Dunán megindult az első gőzhajó és létrejött a
«Ferencz-csatorua». Ferencz uralkodása alatt még
igen sok más hasznos intézmény alapja vettetett
meg, melyek létrehozása körül a nemzet előtt
örökké tartó érdemeket szerzett magának Széchenyi
István gróf.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Széchenyi István gróf, a legnagyobb
magyar.

Széchenyi István annak a Széchenyi Ferencznek
volt a fia, ki a NemzetiMúzeumot alapította. Bécsben

szüÍéiett és a többi ifjakhoz hasonlóan, idegen nyelven
és szellemben nevelkedett. Az ország dolgaivar nem
is törődött, hanem a katonai pályára lépett és végig
harczolta a franczia náboruk;lt.,A béke helyreálltával
ott ]'agyta. a katonaságot, beútazta a külföldetmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~§

hazaterve azon fáradozott, hogy szerzett hasznos
tapasztalatait az ország javára fordítsa .

. Mikor az 1825-ild pozsonyi országgyülésen azon
tanakedtak a követek, hogy miként lehetne a magyar
nyelv fejlesztésére és emelésére szolgáló tudós társa-
ságot megalapítani. fölállott gróf Széchenyi István,
ki akkor még huszár-kapitány volt, és 60 ezer
forintnyi egy évi jövedelmét fölajánlotta a tudós-
társaság megalapítására. A szép példát a többi fö-

. urak is követték és így a magyar tudományos aka-
démiát megalapítottak. Ez időtől a főurak és jobb
hazafiak Széchenyit ismerték el vezérüknek és azon

- (



fáradoztak, hogya mit ő a haza javára üdvösnek
talál, az megvalósuljon. Jelszava az volt, hogya
magyar előbb legyen gazdag és müvelt, azután
szabad is lesz. A vagyonosodás előmozdítására azt
óhajtotta, hogy a földbirtok legyen szabad, a nem-
nemes is szerezhessen birtokot, a nemes is fizessen
adót és a jobbágyság szabaduljon föl. Addig is, míg
ezek törvénynyé nem
lettek, a nemzet ja-
vára szolgáló intéz-
kedések létrehozásá-
ban fáradozott. Meg-
alapította az orszá-
gos gazgasági egye-
sületet és a nemzeti
kaszinót ; a lánczhíd
építésére tarsasaget
alakított. Az ő kezde-o
ményezésére létesült
a gőzhajózás, a Tisza
és a vaskapu szabá-

lyozása. Megalakult Széchenyi István gróf.

az első takarékpénz-
tár, gyárak keletkeztek és fölépült a nemzeti
szinház.

oSzéchenyi mondta ki, hogy:qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(CMa gya ToTszá g nem

volt, ha nem leszSRQPONMLKJIHGFEDCBAl» és valóban alig húsz év alatt
nagyobbat haladt az ország jóléte, mint azelőtt
századok alatt. Kitünö könyveket írt, melyekben
megmutatta az irányt, a melyen a nemzetnek
haladnia kell. Később, mikor a haza veszélybe jutott,
a haza iránt való aggodaimában nagy elméje
elhomálvosodott és 1860-ban a nemzet szomorú-
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ságára meghalt. Nincs férfiú, a ki hazája javára
annyit tett volna mint Ö, és ezért méltán megér-
demli aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(< legna gyobbma gya r » nevet, meg hogy minden
igaz magyar tiszteletben tartsa emléket.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az 1848-49- iki szabadságharcz.

V. F er d ina nd békés uralkodása alatt mindaz, a
mi atyja, I. Ferencz idejében kezdödött, örvendete-
sen gyarapodott és haladt előre. Az ország anyagilag
és szellemileg fejlődött. Az új abb Imr szabadelvű
eszméi diadalra jutottak. A magyar nemzet átala-
kulásának kiváló vezérei voltak: Széchenyi Istvá n ,

D eá k F er enci, Kossuth La jos, Ba tthyá ny La jos gr óf,

Eötvös J ózsef báró és még számosan, kikhez bátran
sorolhatjuk J ózsef ná dor t is, a ki, mint a magyarok
barátja, atyai gonddal őrködött alkotmányunk fölött
és minden hasznos törekvést támogatott. E korban
több .kitunö író a magyar nyelvet a virágzás magas
fokára emelte és előmozdította a nemzet szellemi
gyarapodását. A legkiválóbbak voltak: Vörösma r ty

Mihály, Ba jza József, P etőfi Sándor, Tompa Mihály,
Ara ny János és a magyar irodalom fejlesztésére
inegalakult a «Kisfa ludy Tá r sa sá g» .

Ez időben tűnt föl Kossuth La jos, a ki irataival
a szabad eszméket hirdette és terjesztette és mikor
a király 1847 -ben Pozsonyba országgyűlést hívott
össze, Pestvármegye öt küldte oda követnek. -
E gyűlés hazánk történetében örökre emlékezetes
marad. Kossuth hatalmas szónoklataival kivívta,
bogy Magyarország független ma gya ? ' min iszter iumot

kapott. Ez országgyűlés en V. Ferdinánd magyarul
szólt a követekbez es azokat a törvényeket, melyek
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az ország nagyságának és boldogságának alapjául
szolgáltak, .szentesítette, A nemzet megkapta, a mit
kívánt. A király kinevezte az első felelős független
magyar miniszteriumot és elnökévé gróf Batthyány
Lajost tette, és így a nemzet saját sorsa fölött ismét
maga rendelkezbetett. Az új törvények szerint eltörül-
ték a nemesek kiváltságait, fölszabadították a job-
bágyokat és kimondották, hogya haza minden
polgára a törvény előtt egyenlő. Az országgyűlés a
nép által választott képvíselökböl alakult és Erdélyt
az anyaországgal egyesítették. Megszűnt a nemesség
adómentessége és ezentúl mindenkire birtoka és
jövedelme arányában vetették ki az adót. A sajtó
szabaddá lett és a törvény kimondta azt is, hogy
ezentúl vallása vagy meggyőződése miatt senkit sem
szabad bántani.

De a nemzet öröme nem sokáig tartott. Hazánk
némely népfajai között gonosz izgatók azt a hírt
terjesztettek, hogy a magyarok minden jogot és
szabadságot egyedül maguknak követelnek, másokat
pedig el akarnak nyomni. Ez idegen ajkú fölizgatott
honfitársaink fegyvert fogtak és háborút indítottak
a magyar nemzet ellen, mely pedig jogait és szabad-
ságait megosztotta velök. Jellasich horvát bán
negyvenezer fegyveressei rontott hazánkba, mire a
nemzet saját védelmére kénytelen volt fegyvert
ragadni. A miniszterium lemondott; az országgyűlés
fegyverre szólítottamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa nemzetet és az ország védel-
méről a honvédelmi bizottság gondoskodott. A hábo-
rúskodás kitörése után V. Ferdinánd lemondott a
trónról és az uralkodást átadta ma is dicsőségesen
uralkodó királyunknak,qponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL F er ence J ózsefnek. .

A magyar seregek fegyverét mindenfelé győzelem
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kisérte és ennek örömében az országgyűlés kimondta
Magyarország függetlenséget és Kossuthot kormány-
zóvá tette. Erre a bécsi kormány az oroszokat hívta
segítségül és a czár 200 ezernyi hadsereget küldött
hazánkhá. Az egyesült orosz és osztrák haderőnek
vitéz honvédeink nem bírtak ellenállni és a had-
vezérek versengése is síetteté a bukást. Végre Görgei
Arthur tábornok kezeibe jutott a föhatalorn, ki a
körülfogott mag-var hadsereggel együtt 1849. augusztus
l3-án kénytelen volt a fegyvert lerakni.ponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Deák Ferencz és a kiegyezés.

A szabadságharcz leverése után szomorú idők
következtek hazánkra. A bécsi kormány a magyar

. alkotmányt fölfüggesztette, az egész országot katonai
uralom alá vetette és a magyar nyelvelnyomására
törekededett. A kik a nemzet szabadságharczában

. résztvettek, azokat kívégezték vagy börtönbe vetet-
ték; sokat száműzték, vagy idegen földre katonának
hurczoltak. A tizennyolcz évi önkényuralom alatt
úgy tekint ették hazánkat, mint osztrák tartományt
és idegen törvények szerint kormánvoztak. A nemzet
békével tűrte a· sok szenvedést és a jobb jövőbe
helyezte minden reményét. .

Néhány év mulva nehéz csapás ok érték az ural-
kodóházat és a birodalmat. 1859-ben az olaszok
és francziák ellen viselt háborúk után Ausztria elvesz-
tette Lombardiát, később pedig 1866-ba:o. szenvedett
nagy vereséget a poroszoktól. Végre a fej edelem
belátta.Iiogv ha eddigi tanácsadóira hallgat, birodalma
szétfoszlik és elhatá.rozta, hogy népeinek visszaadja
az alkotmányt. A magyárok a régi alkotmány vissza-
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állítását sürgették. Az uralkodó, JO szive sugallatát
és Deák Ferencz tanácsát követve, teljesítette a
magyarok jogos kívánságát. Visszaadta népének
szabadságát és törvényeit, az ország kormányzását
újra felelős miniszteriumra bízta és magát fölséges
nejével, Erzsébettel együtt 1867. junius 8-dikán
Budán a magyar nemzet határtalan örömére megkoro-
náztatta. Hogya magyarok régi jogaikat visszakap-

ták és aqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkiegyezés
létrejött az osztrák
tartományokkal, az
egyedül Deák Fe-
rencz bölcseségének
és hazaszeretetének
köszönhetö.

Deá k F er ence,mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa
haza bölcse: Söjtö-
rön, Zalavármegyé-
ben született 1803-
ban. Korán árva-
ságra jutott; nagy-
bátyja gondoskodott
neveltetéséről. Egész
életében példány-

képe volt ö a jó honpolgárnak, az egyszerűségnek
es a becsületességnek. Nem harczolt ő karddal a
hazáért, de bölcs szavával mindig hazája boldog-
ságáért küzdött. Először az 1836-iki országgyűlé-
sen tünt föl, mint kiváló szónok, ki a bonyoló-
dott kérdéseket is bölcs mérséklettel tudta megoldani.
Ez időtől kezdve az országos dolgokban vezérszerepe
volt. Az 1848.-iki törvények} kivívásában nagy része
volt, és mikor az első felelős miniszterium megala-
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kult, abba mint igazságügyminiszter lépett be. Mikor
látta, hogy a nemzet háborúba keveredett, kilépett
a miniszteriumból és félrevonult zalamegyei kis bir-
tokára. Deáknak a törvény és igazság volt fegyvere,
a melyekkel kivívta a magyar alkotmányos sza-
badságot.

Midőn a birodalom szerencsétlen háborúk követ-
keztében szenvedett, ő megragadta az alkalmat és

A koronázási jelvények.

meggyözte a királvt a magyar nemzet ügyének igaz-
ságáról és az ő tanácsára jött létre a kiegyezés.

Deák Ferencz, a ki bölcs tanácsaival annyi jó
szolgálatot tett hazájának és királvának, nem fogadott
el semmi méltóságot, semmi kitüntetést. De bírta a
kírálv bizalmat, nagyrabecsüleset és az egész nemzet
tiszteletét, szeretetét. Mikor 1876. január 28-án meg-
halt, Magyarország gyászba öltözött és maga Erzsébet
királyné is könyezve borult térdre ravatalánál.

Harmincz év mult el fölséges királyunk meg-
koronáztatása óta és ez idő alatt hazánk folyton
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. békét élvezett és a jólét és müveltség oly magas
fokára emelkedett, a milyent az előtt sohasem ért
meg. A bölcs király uralkodása alatt ülte meg a
magyar nemzet fönnállásának ezeréves ünnepét
-1896-ban. Adja az Isten, hogy szeretett királyunk
még soká viselhesse Szent István koronaját hü népe
javára, és hogy a második ezredév még több dicső-
séget hozzon a magyar nemzetre!
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